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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 1 Dnr KS21-027 041 
 

Budget 2022 - Utgångspunkter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på utgångspunkter inför fortsatt 
budgetarbete för 2022 enligt följande: 
 
Beräkning antal innevånare 2022  2 370  
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag* 2% 
PO-pålägg  40,15 
Internränta 2,08%  
Beräkningsgrund för skatteintäkter 23,15% 
Prisindexjustering kommunal verksamhet (PKV) enligt 
SKR:s beräkningar 2021, för närvarande  1,9 % 
 
*Resultat efter återställande av underskott. 

 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på utgångspunkter inför fortsatt 
budgetarbete för 2022 enligt följande: 
 
Beräkning antal innevånare 2022  2 348  
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag* 2% 
PO-pålägg  40,15 
Internränta 2,08%  
Beräkningsgrund för skatteintäkter 23,15% 
Prisindexjustering kommunal verksamhet (PKV) 1,9% 
 
*Resultat efter återställande av underskott. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens strategi för ekonomisk styrning beslutar 
kommunstyrelsen i början av året 2021 om anvisningar och 
utgångspunkter för budget 2022. Förslaget har inte föregåtts av 
någon budgetberedning. 
 
Befolkningsmängd 1/11 2020: 2 389 
Befolkningsprognos för Bjurholms Kommun enligt SCB 

2021 2022 2023 2024 2025 

2 363 2 348 2 327 2 313 2 302 

   
PO-pålägg för 2022 är ej ännu beräknat av SKR, beräkning 2021 är 
40,15. 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 1 (forts) Dnr KS21-027 041 
 
PKV beräkning SKR (ny beräkning kommer 17/2 2021) 

2022 2023 

1,9% 2,3% 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 2 Dnr KS21-028 376 
 

Taxor för bredbands- och kabel-TV tjänster 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Bjurholms Nets 
taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster att gälla from 2021-06-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detta beslut ersätter tidigare beslut. dnr KS20-206 376 som antogs 
2020-06-01. Följande förändringar sker med anledning av det nya 
förslaget till taxor: 
 

 Ny tjänst Bredbandstjänst – 500Mbit/s. Anledningen till detta 
förslag är det allmänna intresset och förfrågningar som 
Bjurholms Net har fått. Vi har för närvarande överkapacitet i 
stadsnätet och har inga problem att förse våra kunder med en 
högre hastighet. 

 Förtydligande av fritidsabonnemangets Dispens 

 Ny paragraf: §3 Åtgärd, Felavhjälpning och Reparation av 
fiber: Anledning till detta förslag är ett förtydligande av 
kostnaderna i förslaget. 

 Förtydligande av moms i § 3 och dess tabeller 
 
Beslutsunderlag 
Bredbandssamordnarens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Förslag på Taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 
Bredbandssamordnare 
Taxepärm 
Webben 
Diariet 
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 § 3 Dnr KS17-413 106 
 

Handlingsplan för fossilfria transporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till Handlingsplan för fossilfria 
transporter, Bjurholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen är en del i arbetet inom projektet Fossilfria 
transporter i norr och som ska ge kommunen förutsättningar att ställa 
om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen – 
detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av 
växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent 
till 2030, jämfört med 2010. Planen innehåller aktiviteter som ger 
effekter för kommunorganisationen och för kommunen som 
geografisk plats. 
 
Målen i handlingsplanen är: 
 

 Organisationen Bjurholms kommun ska ha en fordonsflotta 
2030 som är oberoende av fossila bränslen. 

 

 Utsläppen från resor i kommunen ska minska med 70 procent 
till 2030. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-
20 
Förslag till Handlingsplan för fossilfria transporter, 2020-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
Kommunchef 
Fossilfria transporter i norr,  
Diariet 
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 § 4 Dnr KS19-476 015 
 

Placering och uppförande av räddningstjänstens 
lokaler i Bjurholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta placering och 
uppförande av räddningstjänstens lokaler enligt alternativ 3, 
nybyggnad: 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten FYRKANTEN 2 samt delar av BJURHOLM 1:116 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för FYRKANTEN 2 samt delar av 
BJURHOLMS 1:116 så att räddningstjänstens nya lokaler kan 
uppföras. 

- Ge uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till externt 
övningsområde. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 

- Förutsatt att rekommenderade skyddsavstånd mellan 

brandstation och bensinstation, enligt Boverkets allmänna råd, 

följs samt att verksamheten på befintlig brandstation kan 

upprätthållas under hela byggtiden. 

 

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för utredningens 

förslag. 

 

Socialdemokraterna avstår att rösta. 

 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar placering och uppförande av 
räddningstjänstens lokaler enligt alternativ 1. 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten LÖNNEN 4. 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 4 (forts) Dnr KS19-476 015 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 gav uppdraget att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggande av nya lokaler för räddningstjänsten på 
fastigheten LÖNNEN 4. Kommunstyrelsen förtydligade även 2020-
11-24 att inför kommande beslut komplettera utredningen med en 
alternativ placering av brandstationen inom fastigheten FYRKANTEN 
2. 
 
Beslutsunderlaget har resulterat i en lokaliseringsutredning med 
syftet att beskriva vilken påverkan de olika placeringsförslagen av 
räddningstjänstens lokaler har på räddningsverksamhetens uppdrag 
samt ge förslag på vilken placering som är strategiskt mest lämplig. I 
största allmänhet kommer båda placeringarna att fungera bra för 
räddningsverksamhetens fortsatta uppdrag. 
 
Båda placeringsalternativen kommer uppfylla målet med en god 
arbetsmiljö och hänsyn till ”Friska brandmän”. Det finns några 
faktorer som stärker att LÖNNEN 4 skulle vara mer lämplig. En av 
dem är att man bör undvika att placera brandstationer i direkt närhet 
av riskobjekt som en bensinstation som riskerar att slå ut 
brandstationen om en olycka inträffar. Att inte behöva korsa väg 92 i 
en stressad och pressad situation för befintlig och framtida personal 
på väg till brandstationen med bil ger en ökad säkerhet. Det finns en 
större framtida potential att nå en högre rekryteringsbas på grund av 
centralare placering samt närmare kommunens egna verksamheter. 
Med en närmare placering till kommunens största verksamheter så 
minskar samtidigt behovet av att ha egen bil då flertalet kan nå 
brandstationen genom att det är gång- och springavstånd. 
 
Då brandstationens lokaler inte kommer utnyttjas större delen av 
tiden bör samlokalisering ligga i kommunens intresse för att optimera 
sitt lokalutnyttjande. Att därför finnas mer centralt och i nära 
anslutning till kommunens andra verksamheter skulle skapa större 
potentiella samverkanslösningar. 
 
När det gäller byggtiden kommer en brandstation på LÖNNEN 4 inte 
påverka den befintliga räddningsverksamheten under byggtiden. 
LÖNNEN 4 alternativet ger dessutom möjligheter att avyttra 
FYRKANTEN 2 till näringslivet eller annat ändamål som kan skapa 
ytterligare mervärde i Bjurholms kommun. 
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 § 4 (forts) Dnr KS19-476 015 
 
ALTERNATIV 1: LÖNNEN 4 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten LÖNNEN 4. 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 

ALTERNATIV 2: FYRKANTEN 2 Om- och tillbyggnad 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten FYRKANTEN 2. 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för FYRKANTEN 2 så att räddningstjänstens 
lokaler kan genomföras. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 

ALTERNATIV 3: FYRKANTEN 2 Nybyggnad 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten FYRKANTEN 2. 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för FYRKANTEN 2 så att räddningstjänstens 
lokaler kan genomföras. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
Utredningsunderlag placering och uppförande av räddningstjänstens 
lokaler i Bjurholms kommun 
Bilaga 1, Situationsplan nybyggnad LÖNNEN 4 
Bilaga 2, Situationsplan om- och tillbyggnad FYRKANTEN 2 
Bilaga 3, Situationsplan nybyggnad FYRKANTEN 2 
Bilaga 4, Skrivelse från räddningschef 2019-10-20, Ny placering 
brandstationen och personalförsörjningen inom räddningstjänsten 
Bilaga 5. Skrivelse från räddningstjänstpersonal 2020-05-28, 
Förtydligande angående eventuell placering av brandstation på 
LÖNNEN 4 
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 § 4 (forts) Dnr KS19-476 015 
 
Bilaga 6, Rapport asbestinventering FYRKANTEN 2 
Bilaga 7, Skyddsvärda verksamheter Bjurholm 
Bilaga 8, Trafikutredning med körspår LÖNNEN 4 
Bilaga 9, Remissvar myndighetsutlåtande placering av brandstation 
FYRKANTEN 2 
Informationsprotokoll MBL § 19 – Räddningstjänstens lokaler daterat 
2021-01-19 
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 – Räddningstjänsten lokaler daterat 
2021-01-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Moderaterna: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler enligt 
alternativ 3, nybyggnad, med tillägg: 
- Placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler sker på 

fastigheten FYRKANTEN 2 samt delar av BJURHOLM 1:116 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler till budgetarbetet 2022. 

- Ge uppdrag till kommunchef att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för FYRKANTEN 2 samt delar av 
BJURHOLMS 1:116 så att räddningstjänstens nya lokaler kan 
uppföras. 

- Ge uppdrag till kommunchef att upprätta förslag till externt 
övningsområde. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. 

- Förutsatt att rekommenderade skyddsavstånd mellan 

brandstation och bensinstation, enligt Boverkets allmänna råd, 

följs samt att verksamheten på befintlig brandstation kan 

upprätthållas under hela byggtiden. 

 
Centerpartiet: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler enligt 
alternativ 1: LÖNNEN 4. 
 
Socialdemokraterna: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler 
antingen alternativ 1: LÖNNEN 4 eller alternativ 3: FYRKANTEN 2 
nybyggnad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt moderaternas förslag. 
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 § 4 (forts) Dnr KS19-476 015 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 
Räddningschef 
Fastighetschef 
Ekonomichef 
Diariet 
   



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 12 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 5 Dnr KS21-033 042 
 

Fördelning av medel till kommunstyrelsens förfogande 
år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 1000 tkr av de budgeterade medel till 
kommunstyrelsens förfogande år 2021 till verksamhet 2157, 
förvaltningsfastigheter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsfastigheter, verksamhet 2157, har de senaste 10 åren 
haft underskott i verksamheten. Det underhåll som är gjorts på 
fastigheterna är gjort via investeringar, vilket inte är förenligt med 
RKR R4. Budgetarbetet 2019 aviserade om energibesparingar som 
skulle göras som skulle kunna ge en besparing på 1 mkr. Dessa 
åtgärder har inte utförts fullt ut, där delar av besparingen avsåg 
försäljning av de tidigare nedlagda byskolorna. 
 

ÅR  Budget, tkr Underskott, tkr  

2020 534 1 200 

2019  9 400  838  

2018  9 700  1 400  

2017  9 500  1 400  

2016  8 400  40 (1,3 mkr interndeb)  

2015  10 300  1 200  

2014  10 200  1 600  

2013  9 700  1 000  

2012  9 960  558  

2011  9 757  150  

2010  9 664  1 100  

 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Fastighetschef 
Diariet 
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 § 6 Dnr KS21-034 238 
 

Förslag på plats där schaktmassor kan återanvändas 
som fyllnadsmassor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att marklov söks för att använda det nya 
planlagda industriområdet på Österbacka där schaktmassor kan 
återanvändas som fyllnadsmassor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om ishockeyplan beslutade kommunstyrelsen 
2020-10-06 att marklov skulle sökas för att fylla ut ravinen i 
anslutning till konstgräsplanen med återanvända fyllnadsmassor. 
 
Kommunstyrelsen ser ett behov av att ha ytterligare förslag på 
platser där schaktmassor kan återanvändas som fyllnadsmassor. Ett 
lämpligt område att använda är det nya planlagda industriområdet på 
Österbacka. Där kommer behovet av utfyllnad att finnas på sikt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Diariet 
   



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 14 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 7 Dnr KS20-481 433 
 

Remissvar – Förslag till vägledning för hantering av 
jordbruksmark i fysisk planering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och skickar in remissvar för förslag till 
vägledning för hantering av jordbruksmark i fysisk planering med 
följande tillägg: 
 
Bjurholms kommun har inget att erinra emot förslaget till vägledning 
vid tillämpning av miljöbalkens 3 kap. 4 §. Däremot skulle Bjurholms 
kommun gärna se att det arbetades fram en checklista eller 
sammanfattning för hur kommunen ska tänka i olika situationer vid 
översiktsplanering, detaljplanering, bygglov och annan 
infrastruktursplanering. 
 
För Bjurholms kommun vore det önskvärt om det fanns en matris 
som kunde möjliggöra en gradering och exploatering utefter 
kommunens storlek, det vill säga i Bjurholm är det sällan det sker en 
större exploatering av ett område med ett antal byggnader som 
överstiger 5 eller flera. För en liten kommun som Bjurholm är en 
exploatering på ett eller två byggnader att bedöma som ett 
omfattande projekt och vi skulle gärna se att det togs fram en modell 
som bygger på och tar hänsyn till en liten kommuns förutsättningar. 
 
En vägledning som förenklar fysisk planering och som i 
förlängningen kan möjliggöra sådana mindre exploateringsinsatser. 
Insatser som får anses vara ”små” men som för en liten kommun är 
vad som kan förväntas vara normalfallet och ses som ”större” 
exploatering av områden. 
 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och skickar in remissvar för förslag till 
vägledning för hantering av jordbruksmark i fysisk planering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till vägledning 
för hantering av jordbruksmark i fysisk planering och tillämpning av 3 
kapitlet 4 § miljöbalken som nu skickats på remiss till länets 
kommuner. Enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som 
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
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 § 7 (forts) Dnr KS20-481 433 
 
Kommunen är en av de aktörer som ska se till att bestämmelserna 
tillämpas och att syftet med dem uppfylls. För att kunna göra det 
behöver det finnas kännedom om vad som är brukningsvärd 
jordbruksmark och vad som kan anses vara av väsentligt 
samhällsintresse och hur avvägningar mellan olika intressen ska 
göras. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram denna vägledning då det kommer 
mycket frågor från länets kommuner om hur jordbruksmark kan 
hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen riktar sig främst till 
de som arbetar med översiktsplanering, men kan även användas 
som underlag i detaljplanering, bygglovsärenden och 
transportinfrastrukturplanering. 
 
Syftet med vägledningen är att underlätta för kommuner och andra 
aktörer att tillämpa 3 kapitlet 4 § miljöbalken och i övrigt hantera 
jordbruksmark i den fysiska planeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Förslag till Remissvar - synpunkter jordbruksmark i fysiskplanering 
Remiss från länsstyrelsen daterad 2020-11-17 
 
Beslutet ska skickas till 
vasterbotten@lansstyrelsen.se, ärendebeteckning 408-9464-2020 
Diariet 
   

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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 § 8  
 

Information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser. 
 
Socialchef och skolchef: ekonomisk rapport socialnämnden och 
från kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunchef: ekonomisk rapport från kommunstyrelsen. Digitalt 
informationsmöte gällande projektet Diamanten ska hålls för 
ledamöter den 16 februari 2021 
 
Fastighetschef: kommunens fastigheter 
 
Personalstrateg och personalkonsulent: medarbetarenkät 2020, 
resultat på övergripande nivå. ”Bjurholm satsar friskt” – 
utvecklingsarbete av arbetsmiljön. Sjukstatistik och 
tillbudsrapportering. 
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 § 9 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
1. Ordförande kommunstyrelsen 

Beslut daterat 2021-01-15, Debitering vattenförbrukning Lilla 
Skafferiet åren 2009-2019, Dnr KS21-025 349. 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslut daterat 2020-11-24 § 29, Revidering av 
Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering för 
Bjurholms kommun, Dnr KS20-480 452. 
Beslut daterat 2020-12-01 § 30, Fördelning investeringsmedel på 
Älvgården, Dnr KS20-490 042. 
Beslut daterat 2020-12-22 § 31, Hyressättning KRÖGAREN 1, 
Dnr KS20-300 050. 
 

3. Kommunchef 
Anställningsavtal samhällsplanerare från och med 2021-01-01 till 
och med 2021-06-30, Dnr KS21-003 022. 
 

4. Näringslivsutvecklare 
Yttrande daterat 2021-01-18, Yttrande Regionalt bidrag till 
företagsutveckling, Maine Lindholm, Dnr KS21-022 143. 
 

5. Ekonomichef 
Beslut daterat 2021-01-01, Beslutsattestanter och ersättare i 
kommunstyrelsen, Dnr KS21-010 002. 
Beslut daterat 2021-01-01, Beslutsattestanter och ersättare i 
kultur- och utbildningsnämnden, Dnr KS21-010 002. 
Beslut daterat 2021-01-01, Beslutsattestanter och ersättare i 
socialnämnden, Dnr KS21-010 002. 
Beslut daterat 2021-01-01, Beslutsattestanter och ersättare i 
miljö- och byggnämnden, Dnr KS-010 002. 
Beslut daterat 2021-01-19, Beslut om upptagande av lån, Dnr 
KS21-029 045. 
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 § 10 
 

Redovisning av meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
Beslut daterat 2020-12-14 § 64, Partistöd 2021, Dnr KS20-449 104. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 65, Avfallsplan för Umeåregionen, Dnr 
KS20-142 003. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 66, Renhållnings- och avfallstaxa 2021, 
Dnr KS20-458 452. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 67, Bjurholms allmänna vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 2021, Dnr KS20-459 346. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 68, Reglemente för internkontroll, Dnr 
KS20-395 003. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 69, Riktlinjer för brandskydd och 
brandskyddspolicy, Dnr KS20-404 003. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 70 Ersättning till förtroendevalda, Dnr 
KS20-460 003. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 71, Antagande av Detaljplan för 
fastighet LÖNNEN 4, Dnr KS20-426 214. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 72, Plan- och bygglovstaxa, Dnr KS19-
481 206. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 73, Taxa och avgifter inom miljöbalkens 
område, Dnr KS20-457 406. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 74, Taxor och avgifter inom 
socialnämnden för Vård och Omsorg (VoO) och Verksamheten för 
Myndighetsbeslut och Öppenvård (VMÖ), Dnr KS20-454 706. 
Beslut daterat 2020-12-14, Ersättning för ledsagarservice, Dnr KS20-
455 731. 
Beslut daterat 2020-12-14 § 82, Val av ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen (S), Dnr KS20-506 101. 
 
Kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Beslut daterat 2020-12-10 § 2, Deltagande i Arbetsintegrerad 
lärarutbildning i Bjurholms kommun i samarbete med Umeå 
Universitet 2021-2026, Dnr KUN20-340 602. 
 
Länsstyrelsen 
Beslut daterat 2020-07-17, Bidrag ur bygdemedel till Bjurholms 
Hembygdsförening, Dnr KS20-354 143. 
Beslut daterat 2020-07-24 Beslut om stöd om bygdemedel för 
Västanfjällets Skoterklubb, Dnr KS20-354 143. 
Beslut daterat 2020-09-09, Beslut om stöd om bygdemedel för 
Höglands byaförening, Dnr KS20-354 143. 
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 § 10 (forts) 
 
Beslut daterat 2020-09-09, Beslut om stöd om bygdemedel för 
Karlsbäcksbygdens Utvecklingsgrupp, Dnr KS20-354 143. 
Beslut daterat 2020-09-10, Beslut om förskottsutbetalning av 
bygdemedel för Karlsbäcksbygdens Utvecklingsgrupp, Dnr KS20-
354 143. 
Beslut daterat 2020-09-23, Beslut om förskottsutbetalning av 
bygdemedel för Bjurholms Hembygds- och Turistförening, Dnr KS20-
354 143. 
Protokoll daterat 2020-12-04, Inspektion hos överförmyndarnämnden 
i Umeåregionen, Dnr KS20-513 190. 
Beslut daterat 2020-12-11, Ersättning för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § 
förordning 2010:1122, Dnr KS16-283 139. 
Beslut daterat 2020-12-11, Ändring av beslut om projektstöd – 
Bredbandsprojekt Högås, Mellanå, Lillvännäs, Balåker, Dnr KS16-
541 003. 
Beslut daterat 2020-12-15, Utbetalning av betaltjänststöd enligt SFS 
2014:139 för perioden 2020-06-30 – 2020-12-31, Dnr KS20-272 143. 
Beslut daterat 2020-12-21, Handlingsplan för bygdemedel år 2021 
för Bjurholms kommun, Dnr KS20-354 143. 
 
Region Västerbotten 
Beslut daterat 2020-11-12, Beviljat stöd Särskilt Investeringsstöd för 
Agnäs Stugby AB, Dnr KS20-412 143. 
Beslut daterat 2020-12-10, Beviljat stöd Särskilt Investeringsstöd för 
Frekab AB, Dnr KS20-504 143. 
 
Umeå kommun 
Protokoll daterat 2020-12-04, Umeåregionens nämnd för PA-system. 
 
Energimyndigheten 
Information daterad 2020-12-16, Beslut om ytterligare förskjutning av 
styrels planeringsomgång 2019-2021, Dnr KS20-324 106. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Meddelande daterat 2020-12-18, Meddelande från styrelsen – 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2021-2022, Dnr KS21-005 106. 
Meddelande daterat 2020-12-18, Meddelande från styrelsen – 
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, Dnr KS21-
004 106. 


