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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, kl. 15.45 – 16.10 
 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Per-Olof Lidestav, 1: e vice ordförande (C) 
 Linda Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 19-21 
  Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare § 19 
  Jenny Stensson, näringslivsutvecklare § 19 
   
 
 
 
 

Utses att justera Linda Berglund (S) 
 
 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, 2022-11-08 kl. 16.30 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 19-21 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2022-11-08 
  Anslaget upphör 2022-11-30 

  

http://www.bjurholm.se/
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 19 Dnr KS22-1017 143 
 

Remissyttrande – Fördelning av bygdemedel 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna fördelning av 
bygdemedel enligt bilaga 1 för år 2022 och skicka remissyttrande till 
länsstyrelsen för fastställande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regleringen av bygdemedlens användning finns i 6:e kapitlet lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt i 
förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Länet erhåller 
varje år medel från vattenregleringsföretagen. Sedan avsättningar 
gjorts för oförutsedda skador, utifrån Miljödomstolen, skall medlen i 
övrigt användas för ändamål som främjar näringsliv och service i 
bygden eller annars är till nytta för denna. Medlen fördelas därför till 
berörda kommuner och till rennäringen. 
 
Länsstyrelsen tar emot ansökningar om bygdemedel från 
projektägarna, därefter remitteras de till kommunen.  
 
Kommunen bereder, prioriterar utifrån handlingsplan och riktlinjer och 
lämnar sedan efter samråd med bya- och utvecklingsrådet.  
ett yttrande till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut och betalar 
ut bidrag. Kommunen besiktigar projektet och utfärdar ett 
granskningsintyg som sänds till Länsstyrelsen som underlag för 
utbetalning av bidrag till projektägaren. 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
Bilaga 1: Fördelning av bygdemedel 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutvecklare 
Länsstyrelsen 
Diariet 
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 § 20 Dnr KS22-1071 001 
 

Omorganisation inom verksamheten Arbetsmarknad 
och Integration, AMI 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar omorganisationen för 
verksamheten Arbetsmarknad och Integration, AMI samt 
omfördelning av personal till socialtjänsten och ekonomi och service.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Organisationsförändring inom Arbetsmarknad och Integration, 
AMI med anledning av minskat antal flyktingar. Det innebär att 
statsbidragen minskat till verksamheten. Även 
arbetsuppgifterna minskar, vilken ligger till grund för 
omfördelning av personal. 
 
Arbetsmarknad och Integration, AMI är en 
statsbidragsfinansierad verksamhet. Minskat antal flyktingar 
leder även till minskad arbetsmängd och behovet av 
personalresurser föreslås minska med 1,5 årsarbeten från 3 
årsarbeten.  
 
Chef för arbetsmarknad och integration kommer att gå från att 
vara chef till verksamhetsansvarig samt budgetansvarig för 
AMI, och inte längre ha kvar personalansvaret. Blir tillika 
samordnare arbetsmarknad och integration.  
 
Personalen kommer att omfördelas med en heltidsresurs till 
socialtjänsten och en heltidsresurs till ekonomi och service. 
Tjänsteköp mellan ekonomi och service och AMI kommer att 
ske med en halvtidstjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 
Risk och konsekvensanalyser på individnivå 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Personal 
AMI 
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 § 21 Dnr KS21-511 253 
 

Försäljning av fastighet Elektrikern 3 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott säljer fastigheten Elektrikern 3 för 
900 000 kronor för privat ändamål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tog beslut om försäljning av fastigheten  
2021-10-25 och uppdrog till kommunstyrelsen att fatta slutligt beslut 
om försäljning och kommande köpeskilling. Vid försäljning ska 
restvärdet beaktas och fri prövningsrätt tillämpas. 
 
2022-03-22 tog kommunstyrelsen beslut att delegera 
beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott för att fatta 
slutligt beslut om försäljning av fastigheten. 
 
Fastigheten Elektrikern 3 används idag för uthyrning som lägenhet. 
Kommunen har ingen som hyr fastigheten i dag. Restvärdet på 
fastigheten är 235 009 kronor per 2022-06-31. Tänkt tillträdesdag är 
2022-12-01 
 
Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-26 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Fastighetschef 
Diariet 
 
 


