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§ 26

Ändring i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i föredragningslistan enligt
följande:
Två tillkommande ärende anmäls:
Köp av Urmakaren 2, behandlas som ärende 21
Deltagande på sammanträden på distans, behandlas som ärende 22
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-208 003

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen
inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revidering av
”Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler
för bidrag, stöd och ersättningar”, med föreslagna ändringar från
kommunstyrelsen:
Sid 3: revidering av dokumentet ska ske en gång per mandatperiod
eller om behov uppstår, ska stå kvar i riktlinjerna.
Sid 3: Bidrag, stöd och ersättningar ska fördelas så att verksamhet
för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år stimuleras i första hand
samt sträva efter att resurserna fördelas jämnt mellan flickor och
pojkar, ska stå kvar i riktlinjerna.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxt & Utveckling fick i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att se över befintliga ”Riktlinjer för samverkan med
föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och
ersättningar”.
Befintliga ”Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen
inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar” antogs av
kommunfullmäktige 2014-10-13 § 44. Det fastställdes då att
dokumentet skulle revideras en gång per mandatperiod eller om
behov uppstår.
Kommunen har fått synpunkter om att det i dagsläget finns en
obalans mellan centralorten och föreningar ute i byarna när det gäller
föreningslokaler. Genom att revidera riktlinjerna skapas mer
jämställda förutsättningar att bedriva ideell föreningsverksamhet i alla
delar av kommunen.
Näringslivsutvecklaren har utgått från befintliga ”Riktlinjer för
samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag,
stöd och ersättningar” och gjort vissa revideringar som är
gråmarkerade. Meningar som föreslås tas bort har markerats med
genomstrykning och gråmarkering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare, dat 2020-05-13
Förslag till reviderade Riktlinjer för samverkan med föreningar i
kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Justerare

Beslutsexpediering
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Beslutet ska skickas till
Näringslivsutvecklare
Kommunfullmäktige
Webb
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-024 041

Årsplan mål och budget 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
budgetberedningens förslag på Årsplan mål och budget 2021 med
föreslagna ändringar:
Sid 9, Förtydligande med tillägg av de tekniska ramarna för
kommunstyrelsen samt en prioritering på 90 tkr för föreningsbidrag,
vilket gör att kommunstyrelsens ramfördelning blir 32 617 tkr.
Kultur- och utbildningsnämnden
Teknisk ram 58 133 tkr
Summa kultur- och utbildningsnämndens ramfördelning 64 271
Socialnämndens prioriteringar
Teknisk ram för socialnämnden 53 211 tkr
Justering av ram efter omfördelning av prislappar *
Bemanningsnivå ej understigande 0,6 i särskilt boende 575 tkr
Summa socialnämndens ramfördelning 62 303 tkr
*Ej riktad mot specificerad prioritering
Sid 24 Investeringsbudget
Inventarier kommunhus 250 tkr för 2021, 100 tkr för 2022, 100 tkr för 2023

Sid 25 Resultaträkning
Avskrivningarna minskas till 10 400 tkr för år 2021, 11 400 tkr för år
2022 12 500 tkr för år 2023.
Prioriteringar tillkommer enligt sid 9.

Belopp i tkr.
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

32 849

33 633

65 033
52 354
1 767

66 314
52 708
1 780

32 527
32 617
64 271
62 303
1 759

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetåret 2021 jobbade kommunen efter ny budgetprocess i
och med deltagandet i projektet ”Resursfördelning enligt
prislappsmodellen”. Tekniska ramar har satts utefter Sveriges
Kommuner och Regioners cirkulär, och budget 2019 utan pris och
löneuppräkning. Därefter har nämnderna beslutat om ytterligare
Justerare

Beslutsexpediering
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prioriteringar till sina verksamheter för 2021. Det är en förändring i
nämndsramarna mellan åren 2020 till 2021.
Budget

Budget

2020

2021

Kommunstyrelsen

32 985

32 527

Kultur- och utbildningsnämnden

62 947

64 271

Socialnämnden

66 135

62 303

1 723

1 759

Belopp i tkr.
Nämnd

Miljö- och byggnämnden

Plan 2022 och 2023 har bara tekniska ramar och det innebär att det
finns ett överskott i resultatet för planår, det överskottet ska fördelas i
prioriteringar inför respektive budgetår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2020-05-13
Årsplan mål och budget 2021
Protokoll MBL §11 2020-05-13
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS19-235 003

Revidering Målstyrningsprocess ekonomisk styrning
2019-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det
reviderade strategidokumentet” Målstyrningsprocess ekonomisk
styrning 2019-2023”.
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet är uppdaterad med den nya budgetprocessen i enlighet
med projektet ”Resursfördelning enligt prislappsmodellen”.
Även punkt 7 ”Internkontroll” är uppdaterad efter
revisionsgranskningen av anpassningsarbetet för att nå en ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom dat 2020-05-11
Målstyrningsprocess ekonomisk styrning 2019-2023
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Kommunfullmäktige
Diarie
Webb
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-216 002

Revidering av attestreglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av
kommunens attestreglemente.
Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att upprätta en
inköpspolicy som presenteras på nästa sammanträde den
6 oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Revideringen består i en ny punkt, punkt 7, har lagts till. Den
bestämmer beloppsgränser för beslutsattestanterna i syfte att stärka
internkontrollen inom kommunen.
Hänvisningar är ändrade till ny lagstiftning.
Tillämpningsanvisningarna är flyttad upp till respektive punkt för att få
ett lättläst dokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom dat 2020-05-11
Förslag till Attestreglemente för Bjurholms kommun
Attestreglemete för Bjurholms kommun, dat 2017-12-11,
dnr KS17-566 002
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Diarie
Webb

Justerare
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Dnr KS19-142 003

Ersättning till förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ändring av
§ 2 i dokumentet Ersättning till förtroendevalda 2019-01-01 –
2022-12-31, senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-04-15
§ 16, att gälla från och med 2020-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottens sammanträden är oftast mindre än en timma. I nu
gällande reglemente ges ersättning för en halv dag oavsett hur lång
tid ett sammanträde som arbetsutskotten har.
Förändringen avser § 2 Ersättningsformer.
Under rubriken förrättningsarvode läggs följande punkt till:
i) För protokollfört arbetsutskott i nämnderna utgår förrättningsarvode,
där varje påbörjad timme räknas upp till närmsta halvtimme.

Under rubriken förrättningsarvode ändras texten till i punkt:
a) För protokollfört sammanträde på fyra timmar eller mindre utgår
arvode för halv dag, enligt bilaga 1. För sammanträde på mer än
fyra timmar utgår arvode för hel dag, enligt bilaga 1. För
Arbetsutskott gäller förrättningsarvode.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef, dat 2020-05-18
Förslag på ändring från KS presidiet Ersättning till förtroendevalda
2019-01-01 – 2022-12-31
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Personalstrateg
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-153 106

Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens
kommuner i samverkan för gemensam utveckling och
effektivisering
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet
”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i samverkan för
gemensam utveckling och effektivisering”.
Dokumentet ersätter tidigare antaget dokument.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings,
Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner för
effektivisering och utveckling inom regionen. Sedan 2013 ingår
Örnsköldsviks kommun i samarbetet.
År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring
för samarbetet. Detta dokument har utgjort det grunddokument på
vilket samarbetet vilar. Dokumentet pekar ut de bärande principer
och den värdegrund som genomsyrar samarbetet i Umeåregionen.
I februari 2019 beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring
ska skrivas fram och att det nya dokumentet, efter beslut i respektive
kommun, ska ersätta den tidigare antagna avsiktsförklaringen.
Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt
gemensamt och fördjupat samarbete för utveckling och
effektivisering.
Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i
Umeåregionens kommunchefsgrupp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef dat 2020-05-11
Bilaga 1 Samverkanstankar och utvecklingsinsatser
Avsiktsförklaring, dat 2019-10-13
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Umeåregionen
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS19-237 253

Avyttra tidigare nedlagda skolor
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
-

-

Utlysa de tidigare nedlagda skolorna i Mjösjöby, Sunnanå/Västerås,
Bredträsk och Karlsbäck för avyttring.
Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta dialogen med
föreningarna som idag har verksamhet i lokalerna innan beslut om hur
avyttring sker.
Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om avyttring.
Tillämpa fri prövningsrätt vid eventuell försäljning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen står som ägare till de nedlagda skolorna i byarna
Mjösjöby, Sunnanå/Västerås, Bredträsk och Karlsbäck. Kommunen
står idag för driften av dessa fastigheter och dess underhåll.
Kommunen har ingen långsiktig plan för vad dessa skall användas
till. Därför skulle ett förslag vara att avyttra dessa fastigheter till
intressenter som kan använda dessa till att utveckla byarna och som
kan komma medborgarna och bygden till nytta på ett bra sätt. En
försäljning med fri prövningsrätt ger kommunen möjlighet att kunna
avgöra vilken köpare som kommer ge störst mervärde tillbaka till
samhället och dess bygd. Detta skulle även ge en besparing i form
av minskade driftskostnader för kommunens fastigheter.
Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga ut dessa
skolor till försäljning 2019-06-17. Kommunfullmäktige återremitterade
ärendet till kommunstyrelsen som saknade ekonomiska underlag för
minskade driftkostnader samt att dialog med föreningarna i byarna
skulle ske om vad försäljning skulle innebära.
Dialogen har efter kommunfullmäktige genomförts med byarna med
varierande resultat. Ingen av byarna har påvisat att de är
intresserade av att överta fastigheterna och stå för drift och
underhåll. Det som är gemensamt för Karlsbäck, Mjösjöby och
Sunnanå/Västerås är att lokaler används av föreningslivet och
önskan är att kunna behålla förutsättningarna för det. Vad gäller
Bredträsk skola finns redan en annan lokal som används som
föreningslokal och det finns inget intresse för skolans lokaler varpå
en försäljning av fastigheten skulle kunna genomföras.
Det är viktigt att byaföreningarna får vara fortsatt delaktig i skolornas
framtid innan ett slutligt ställningstagande om avyttringen genomförs.

Justerare

Beslutsexpediering
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef dat 2020-05-11
Minnesanteckning Mjösjöby 2019-09-16
Minnesanteckning Mjösjöby 2019-12-10
Minnesanteckning Sunnanå/Västerås 2019-12-12
Minnesanteckning Karlsbäck 2019-12-12
Sammanställning och ekonomisk redovisning
Bjurholms NET yttrande om noder som finns i skolorna
Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Kommunfullmäktige
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-206 376

Taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bjurholms
Nets taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster att gälla from 202007-01, med följande ändringar:
Sid 4 2.1 C Övriga avgifter
Tillägg
Anslutningsavgift Kabel-TV fiber

3500 kr (1500 kr om
installation förs i
samband med
nyinstallation av fiber till
fastigheten)

Sid 5 2.1 D Företagsavgift
I ruta för Åtgärd, felavhjälpning eller reparation av fiber,
ska det stå engångsavgift (exkl moms), timpris (exkl moms) ***

Sammanfattning av ärendet
Detta ärende och beslut ersätter tidigare ärende KS12-129-406 som
antogs 2018-06-01. Följande förändringar sker med anledning av det
nya förslaget till taxor:


Ny serviceavgift för Åtgärd, Felavhjälpning och Reparation av fiber:
Anledning till detta förslag är det har aldrig funnits en definierad taxa
för detta tidigare och vi behöver kunna ge pris till kunder och
entreprenörer som behöver hjälp eller orsakat skada på grund av
oaktsamhet på fiberkablage till exempel vid grävning eller schakt.
Avgiften har för avsikt att täcka arbetstid, materialåtgång och resor.



Ny taxa för Kapacitettjänster i Bjurholms Net:
Anledningen till detta förslag är att vi inte haft en definierad taxa för
kapacitetstjänster i Bjurholms Net tidigare och detta behöver vi
ändra för att på bästa sätt sälja till företag som vill köpa in sig i vårt
fibernät.
o

o

Justerare

En kapacitetstjänst säljs till företag ”lånar” bandbredd av
stadsnätet för att köra sin privata trafik i. Dessa anslutningar
är krypterade och säljs enbart till företag som efterfrågar en
hög service och kostnadseffektiv lösning
En svartfibertjänst är när företag hyr en sträcka med fiber av
stadsnätet som dom själva ”belyser” med egen utrustning.
Stadsnätet står då bara för en s.k. ”svartfiber” som vi tar ut
en hyra för. Där kan företaget köra all sin trafik utan att
någon annan delar samma fiber.

Beslutsexpediering
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Ny taxa för Återanslutning av Kabel-TV.
Vi har möjlighet att fjärrledes utföra arbetet med att slå av och
återansluta kunder till Kabel-tv nätet och behöver därför inte fysiskt
vara på plats. Detta medför att det inte blir lika kostsamt att göra en
ändring på kundernas abonnemang. Vi föreslår därför en sänkning
av denna avgift.


Förtydligande av avgiftsdispensen vid fritidsboende.
Vi vill förtydliga att dispensen inte gäller hela bredbandsavgiften
utan bara den del av avgiften som benämns Nätavgift.
o

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bredbandssamordnare, dat 2020-05-07
Förslag på taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Bredbandssamordnare
Diariet
Webben
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS20-227 806

Taxa för uthyrning av simhallen
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ny
taxa för uthyrning av simhallen.
Sammanfattning av ärendet
Dagens taxa för uthyrning av simhallen är inte justerad på många år
och ligger på en låg nivå i jämförelse med konkurrerande
verksamheter.
Förslag till ny taxa:
1

Beskrivning
Hyra simhall utan
personal/badvakter

Helgfri vardag
Startavgift: 200:Timtaxa: 500:-/h

Lö/sö
Startavgift: 400:Timtaxa: 500:-/h

Hyra simhall med personal,
badvakt och cafeteria

Om bokningen
ligger utanför
ordinarie personals
arbetstid :
tillkommer200:Startavgift: 200:Timtaxa: 700:-/h

Startavgift: 400:Timtaxa 800:-/h

Hyra simhall inkl simundervisning
med simlärare

Om bokningen
ligger utanför
ordinarie personals
arbetstid tillkommer
200:Startavgift: 200:Timtaxa: 1000:-/h

Startavgift: 400:Timtaxa: 1000:-/h

1

Vid storhelg dubbleras startavgiften

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef, dat 2020-05-11
Utredning taxa uthyrning Simhall daterad 2020-04-21
Protokoll kultur- och utbildningsnämnden, dat 2020-05-04 § 20
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Skolchef
Badmästare
Webb
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 36

2020-05-26
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Dnr KS-20-192 003

Arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
Arbetsmiljöpolicy med följande ändringar:
Sid 2, avsnitt 2, syfte:
Arbetsmiljöpolicyn beskriver de arbetsförhållanden som ska råda i
organisationen för att hälsa ska främjas, ohälsa och olycksfall ska
förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö skapas.
Sid 2 avsnitt 5.1 (står felaktigt 3.1), mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön:
Verksamhetens syfte och mål ska vara tydligt för medarbetare i
Bjurholms kommun. Det ska finnas en tydlighet kring sin egen roll
och det egna ansvaret, samt vilka kunskaper som krävs för att utföra
sitt uppdrag.
Arbetstiden ska vara förlagd på ett sådant sätt att medarbetare i
Bjurholms kommun får återhämtning mellan arbetspassen är möjlig.
Samt att det finns möjlighet till raster under arbetspasset.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy har skett med syfte
att skapa tydlighet kring arbetsmiljöarbetet och vilka mål som
organisationen arbetar för.
De förändringar som skett i förslag till arbetsmiljöpolicyn berör i
huvudsak tillägg kring målområden för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön, samt mål för sjuktal.
Arbetsmiljöpolicyn beskriver Bjurholms kommuns övergripande syn
på de arbetsförhållanden som ska råda i organisationen för att hälsa
ska främjas, ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö skapas.
Arbetsmiljölagen tillsammans med Arbetsmiljöverkets
författningssamling styr arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.
Den reviderade arbetsmiljöpolicyn beskriver vad som menas med det
främjande (promotiva) och förebyggande (preventiva)
arbetsmiljöarbetet.
Målen i arbetsmiljöpolicyn är uppdelade i generella mål för en
främjande och förebyggande arbetsmiljö, mål för den organisatoriska
och sociala arbetsmiljö, samt framgångsfaktorer för att uppnå dessa
mål.

Justerare

Beslutsexpediering
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Det är av stor vikt att mål för arbetsmiljöarbetet fastställs på
övergripande nivå och förankras i hela organisationen.
Chefer och arbetsledare samt ledningsgrupp har getts möjlighet att
lämna synpunkter på förslag till arbetsmiljöpolicy som sedan gått på
remiss till respektive nämnd. Förslaget har därefter förankrats hos
befintliga huvudskyddsombud och förhandlats med fackliga
organisationer. Inför förhandlingen skedde en viss revidering utifrån
inkomna synpunkter för att förtydliga arbetsmiljöpolicyns innehåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef, dat 2020-05-11
Förslag till Arbetsmiljöpolicy
Förhandlingsprotokoll MBL § 11daterat 2020-05-13
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04 § 18
Socialnämndens beslut 2020-05-06 § 13
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-05-07 § 26
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Socialchef
Skolchef
Personalstrateg
Personalkonsulent
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-26
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Dnr KS20-228 303

Vatten- och avloppspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta Vatten- och
avloppspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver Sveriges
kommuner arbeta fram vatten- och avloppsplaner (VA-planer) för att
möta framtidens behov av god VA-försörjning och för att följa
miljökvalitetsnormerna. En VA-plan innehåller åtgärder,
handlingsplaner och tidsramar för vatten- och avloppsplanering både
inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Det planeras även
för en separat dagvattenstrategi. Syftet med en VA-plan och en
dagvattenstrategi är att arbeta fram tydliga, långsiktiga och
strategiska riktlinjer och åtgärder för en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning inom kommunen.
Arbetet genomförs av en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner
inom tekniska samt miljö – och hälsoskydd. Processen innehåller
flera delmoment som tillsammans bildar den slutliga VA-planen.
VA-översikten är det första dokumentet som ingår i VA-planeringen.
Den tar fäste på nuläget; status, kvalitet och kvantitet på kommunens
VA-anläggningar och dricksvattenresurser. Den belyser även kända
problem och risker samt beskriver var resurserna behöver placeras.
En workshop hölls under början av 2020 med tjänstemän och
politiker. Det övergripande syftet var att skapa en samsyn gällande
VA-policyn och VA-planens innehåll. Utifrån resultatet av denna
workshop samt VA-översikten har en VA-policy arbetats fram. Den
redovisar principiella ställningstaganden samt ger uttryck för
kommunens viljeinriktning inom vatten- och avloppsförsörjning. Den
är en stark grund för den kommande slutliga VA-planen och det är
därför viktigt att den får ett fäste även politiskt.
VA-policyn är utformad för att ge alla människor i samhället bättre
livsvillkor i och med en förbättrad VA-försörjning. Detta oavsett
könstillhörighet, bakgrund, ålder eller religion och därför anses
policyn påverka alla invånare i Bjurholms kommun i lika stor
omfattning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-strateg, dat 2020-04-16
Vatten – och avloppspolicy
Vatten – och avloppsöversikt
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
VA-strateg
Webben
Diariet
_____

Justerare
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Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor LSO
2020-2023
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor för mandatperioden 2020-2023
i Bjurholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått av länsstyrelsen uppdrag att genomföra
egenkontroll på handlingsplanen för mandatperioden 2020-2023 i
Bjurholms kommun enligt lagen(2003:778) om skydd mot olyckor.
Genom egenkontroll ska kommunen följa upp och utvärdera den för
verksamheten som bedrivits utifrån LSO. Räddningstjänsten har gått
igenom egenkontrollen och svarat för mandatperioden 2020-2023
enligt lagen (2003:778) skydd mot olyckor i Bjurholms kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse räddningschef, dat 2020-05-13
Handlingsprogram 2020-2023 Bjurholms Kommun
Remissyttrande från Åsele kommun, dat 2020-02-14
Remissyttrande Lycksele kommun, dat 2020-02-21
Beslutet ska skickas till
Räddningschef
Webb
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Antagande för detaljplan på Urmakaren 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan på
Urmakaren 1.
I det fall att synpunkter inkommer under granskningstiden som kräver
ändring av planhandlingarna beslutar kommunstyrelsen att
överlämna beslutsrätten till KSAU i kommunstyrelsen enligt
6 kap 39 § kommunallagen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-10-21 till Miljö- och byggnämnden
att upprätta förslag till detaljplan Urmakaren 1, Bjurholms kommun,
Västerbotten.
Miljö- och byggnämnden uppdrog 2019-11-07 till samhällsplanerare
att ta fram ett förslag till detaljplan för fastighet Urmakaren 1,
Bjurholms kommun, Västerbottens län.
I och med att planförslaget strider mot översiktsplanens intentioner
och bedöms vara av allmänhetens intresse kommer planprocessen
genomföras med ett utökat förfarande
Samråd om detaljplan för Urmakaren 1 har nu genomförts under
tiden 2020-03-19 till 2020-04-09. Ett samrådsmöte hölls 2020–04-02.
Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en
mötesplats i Bjurholms centralort och således bidra till en mer
attraktiv livsmiljö för invånare. Planens syfte är även att möjliggöra
för torghandel.
Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanställts och
besvarats i en samrådsredogörelse. Även mindre revideringar av
plankarta och planbeskrivningar har genomförts.
Efter samrådstiden har Miljö- och byggnämnden beslutat att ställa ut
planen för granskning.
Granskning om detaljplan för Urmakaren 1 pågår 2020-05-12 tom
2020-06-02.
Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande och
utifrån dessa kan även mindre revideringar av planen göras.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse byggnadsinspektör, dat 2020-05-13
Planbeskrivning - granskningshandling
Samrådsredogörelse
Plankarta - granskningshandling
Protokoll MBN. Dat 2020-05-07 § 29 dnr MBN19-524 214
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Kommunfullmäktige
Byggnadsinspektör
Samhällsplanare
Diariet
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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Sammanträdesdatum
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Årsredovisning för Stiftelsen Iris Johansson
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för
räkenskapsåret 2019 avseende Stiftelsen Iris Johansson.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
ekonomiavdelning har upprättad årsredovisningen för Stiftelsen Iris
Johansson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom dat 2020-05-11
Årsredovisning Stiftelsen Iris Johansson 2019
Revisionsberättelse, dat 2020-05-15
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
_____

Justerare

Beslutsexpediering
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Årsredovisning för stiftelsen Märta och Mats-Erik
Nyberg Minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för
räkenskapsåret 2019 avseende Stiftelsen Märta och Mats-Erik
Nyberg Minnesfond.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
ekonomiavdelning har upprättat årsredovisningen för Stiftelsen Märta
och Mats-Erik Nyberg Minnesfond.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom, dat 2020-05-12
Årsredovisning Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfonds
2019.
Revisionsberättelse, dat 2020-05-15
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
_____

Justerare
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§ 42

Information
Sammanfattning av ärendet
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella
händelser.
Fastighetschef informerar om kommunens fastigheter nuläge och
framtida planer.
Personalstrateg informerar om lönekartläggningen 2019
Verksamhetschef för skolan och kommunchefen redogör för
ekonomin utfall tertial 1 på de olika verksamheterna.
_____
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§ 43

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.
Näringslivsutvecklare
Yttrande Regionalt bidrag till företagsutveckling Mylittleredhouse AB,
org nr:559243-9839, dat 2020-03-20, KS20-136 143
Yttrande Regionalt bidrag till företagsutveckling Orientfalafel i
Bjurholm AB, org nr:556560-1068, dat 2020-03-26, KS20-101 143
Yttrande Regionalt bidrag till företagsutveckling Golfab i Bjurholm
AB, org nr:556779-0505, dat 2020-05-12, dnr KS20-210 143
Yttrande Regionslt bidrag till företagsutveckling Johanssons taxi AB
org nr: 556359-8480, dat 2020-05-14 dnr KS20-211 143
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förändring av tjänster på Lärcenter i Bjurholm, dat 2020-03-31 § 4,
dnr KS20-131 615
Utbetalning av bidrag till föreningar för skötsel och underhåll av
kommunens vandringsleder, dat 2020-03-31 § 5, dnr KS20-160 050
Stängning av verksamheten Knytpunkten, dat 2020-05-05,
dnr KS20-201 739
Prioriteringar löneöversyn 2020, dat 2020-05-05, dnr KS20-203 024
Förordnande av kommunchef, dat 2020-05-05, dnr 2020-204 022
Kommunstyrelsens ordförande
Remiss-Yttrande över ansökan från Åsa och Gregor Schill, Västerås
9, 916 93 Bjurholm, om tillstånd att förvärva fastigheten Bjurholm
Öreström 1:19 i Bjurholms kommun dat 2020-04-02
dnr KS20-155 257
Infrastrukturchef Vännäs kommun
Yttrande – markupplåtelse för marknad, A127.873/2020
dat 2020-04-14, KS20-146 308
Yttrande – över cykeltävling på väg – Västerbotten Brevet 2020,
dat 2020-04-14, KS20-168 308
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Räddningschefen
Hygges- och naturvårdsbränning, ansökan och delegationsbeslut
KS20-196 179
Yttrande om serveringstillstånd Golfrestaurangen Mariebäck 3 i
Bjurholm, dat 2020-05-07, dnr KS20-189 407
Kommunchef
Övergång till RH 2000 (rikets höjdsystem 2000), dat 2020-04-01
Dnr KS20-186 249
Ekonomichef
Beslutsattestanter och ersättare i kommunstyrelsen, dat 2020-05-11
Dnr KS20-210 002
_____
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§ 44

Redovisning av meddelanden
Kommunfullmäktige
Beslut 2020-04-20 § 3, Årsredovisning 2019, Dnr KS20-126 042
Beslut 2020-04-20 § 4, Omfördelning av budgetramar,
dnr KS20-094 042
Beslut 2020-04-20 § 5, Minoritetsriktlinje, dnr KS20-086 003
Beslut 2020-04-20 § 6, Plan- och bygglovstaxa, dnr KS19-481 206
Beslut 2020-04-20 § 7, Överenskommelse om
regionalsamverkansstruktur avseende vård och omsorg,
dnr KS20-138 70
Beslut 2020-04-20 § 8, Revidering av miljö- och byggnämndens
reglemente, dnr KS20-137 003
Beslut 2020-04-20 § 9, Borgensförbindelse, regerssavtal och
garantiavtal med Kommuninvest i Sverige AB, dnr KS20-135 106
Beslut 2020-04-20 § 10, Allmänna lokala ordningsföreskrifter,
Dnr KS20-134 003
Beslut 2020-04-20 § 11, Revidering av delegationsordning enligt
kommunstyrelsens reglemente, dnr KS19-016 002
Beslut 2020-04-20 § 12, Revidering av delegationsordning
personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente § 11,
Dnr KS20-131 002
Beslut 2020-04-20 § 15, Revisorernas granskning av
Årsredovisningen 2019, dnr KS20-188 007
Region Västerbotten
Beslut om beviljat stöd för Älgens Hus i Bjurholm AB, dat 2020-04-16
Dnr KS20-213 143
Beslut om beviljat Särskilt Investeringsstöd för: Vedeldad
keramikugn, dat 2020-04-23, dnr KS20-214 143
Beslut om beviljat Särskilt investeringsstöd & företagsutveckling,
Dat 2020-04-14, dnr KS20-217 143
Beslut om stöd till aktiva åtgärder mot diskriminering, dat 2020-04-14
dnr KS20-218 143
Synlab
Prov och provtagning Öreälven uppströms, nedströms Agnäs,
Rapport nr 21904720-01, 21904721-001, 21904723-001,
dat 2020-05-11, dnr KS20-221 358
Miljö- och byggnämnden
Protokoll miljö- och byggnämnden dat 2020-05-07, Samråd och
detaljplan för Lönnen 4, dnr KS15-118 214
_____
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Köp av Urmakaren 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa fastigheten Urmakaren 2.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens
arbetsutskott att slutföra köpet.
Sammanfattning av ärendet
Urmakaren 2 skall säljas och kommunen behöver ta ställning till om
man vill köpa fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-26
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunchef
_____
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Deltagande på sammanträden på distans
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska
vara möjligt att delta i sammanträden med kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och arbetsutskott på distans.
Sammanfattning av ärendet
Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med
fullmäktige, styrelse nämnder och styrelser på distans, under
förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta.
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt
deltagande i fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I
nuvarande situation kan det däremot anses motiverat att använda
möjligheten mer än i ett normalläge.
Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga
rum på en fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att
närvara i lokalen, begära att få delta på distans.
Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på
distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro
får ske på distans vid visst sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-26
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
_____
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