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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30-10.00 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande (C) 
 Martin Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 

 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 18-23 
  Pia Bohlin, skolchef § 19-21 
  Hans Edlund, fastighetschef § 22 
  

 
 
 
 
 

Utses att justera Martin Berglund (S) 
Ersättare 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, 2021-06-02 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 18-23 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Martin Berglund, justerare 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 18 Dnr KS21-302 022 

 

Förordnande av socialchef 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att från och med 2021-09-
01 erbjuda Staffan Berggren en tillsvidareanställning som 
administrativ handläggare på heltid samt förordnande som socialchef 
för perioden 2021-09-01 tom 2023-08-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rekrytering av socialchef påbörjades under februari 2021 till följd av 
att nuvarande socialchef Karin Gothefors-Linder beslutat att avsluta 
sin anställning 2021-09-30. I rekryteringsgruppen har 
socialnämndens presidium, kommunchef och personalstrateg ingått. 
 
Enligt gällande delegationsordning för personalärenden är det 
kommunstyrelsens arbetsutskott som i samråd med socialnämndens 
presidium beslutar om socialchef anställning/förordnande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Personalstrateg 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 19 Dnr KS21-305 714 

 

Öppnande av ny förskoleavdelning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att öppna en ny 
förskoleavdelning på Gläntan genom att utöka med ytterligare modul. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Behovet av kommunala förskoleplatser i Bjurholm ökar och nya 
förskoleplatser behöver beredas.  
 
Under våren 2021 har vi haft en viss överinskrivning på våra 
förskoleavdelningar, vilket är normalt för årstiden, men trots att vi har 
24 barn som lämnar förskolan för förskoleklass till hösten ser vi att vi 
har minst 9 barn i kö som vi i dagsläget inte har plats för. Ytterligare 
ansökningar om barnomsorgsplats brukar dessutom tillkomma 
närmare hösten. Behovet ser ut att öka under året och preliminärt har 
vi ett 15-tal barn som står på kö till plats efter årsskiftet 2021/2022. 
 
Vi ser alltså ett behov av lämpliga placeringar för de som idag står i 
barnomsorgskö. 
 
Skolchef, rektor för förskola och fastighetschef har utrett 
lämpligheten i de lokaler som kommunen har idag och kommit fram 
till att kommunen inte har några befintliga lokaler som lämpar sig för 
ändamålet utan omfattande och kostsamma 
ombyggnationer/renoveringar. 
 
Kommunen har i dagsläget två avdelningar inhyrda i baracker, 
förskolan Gläntan, samt en fastighet som inrymmer tre avdelningar, 
ÖRNEN 4. Att docka på ytterligare en modul på redan befintlig modul 
på Gläntan skulle innebära att kommunen snabbt kan ställa om till 
det ökade behovet och möjlighet till öppning av en ytterligare 
avdelning redan hösten 2021. 
 
Utökningen kräver en utökad investeringsbudget (separat beslut) 
men beräknas kunna genomföras inom ramen för befintlig 
driftsbudget för 2021. Inför 2022 behöver budgetramen justeras för 
att klara av de ökade driftskostnaderna.  
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 § 19 (forts) Dnr KS21-305 714 

 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-31 § 
6 
Bilaga 1: Prognoser och kalkyler  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kommunchef 
Skolchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 20 Dnr KS20-024 041 

 

Utökning av investeringsbudget för förskolor 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utökning av de 
budgeterade 50 tkr avsatta för förskolor för 2021 med 100 tkr till 
sammanlagt 150 tkr för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn i kön till våra kommunala förskolor har ökat och behov 
finns av ytterligare en avdelning från hösten 2021. Delar av de 
beräknade kostnaderna för investeringar i samband med etablering 
av ny avdelning kan inrymmas i redan beslutade investeringsmedel 
men ytterligare 100 tkr behövs till nya avdelningens inventarier. 
 
Det finns en beslutad investeringsbudget för förskolan för 2021 (se 
bilaga 1 sid 25) om 50 tkr. Utökningen innebär att 
investeringsbudgeten för förskolan blir 150 tkr för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-31 § 
7 
Bilaga 1: Årsplan mål och budget 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kommunchef 
Skolchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 21 Dnr KS20-024 041 

 

Utökning av investeringsbudget för pedagogisk 
verksamhet 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utökning av de 
budgeterade 550 tkr avsatta för inventarier och upprustning av inom- 
och utomhusmiljö inom pedagogisk verksamhet för 2021 med 100 tkr 
till sammanlagt 650 tkr för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn i kön till våra kommunala förskolor har ökat och behov 
finns av ytterligare en avdelning från hösten 2021. Delar av de 
beräknade kostnaderna för investeringar i samband med etablering 
av ny avdelning kan inrymmas i redan beslutade investeringsmedel 
men ytterligare 100 tkr behövs till nya avdelningens etablering 
avseende bland annat markarbete. 
 
Det finns en beslutad investeringsbudget för inventarier och 
upprustning av inom- och utomhusmiljö inom pedagogisk verksamhet 
för 2021 (se bilaga 1 sid 25) om 550 tkr. Utökningen innebär att 
investeringsbudgeten för inventarier och upprustning av inom- och 
utomhusmiljö inom pedagogisk verksamhet blir 650 tkr för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-31 § 
8 
Bilaga 1: Årsplan mål och budget 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kommunchef 
Skolchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 22 Dnr KS21-306 022 

 

Organisationsförändring för fastighet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till ny 
fastighetsorganisation från och med 2021-06-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då tidigare fastighetsingenjör gått i pension gavs det möjlighet att se 
över fastighetsorganisationen. Fastighetsorganisationen behöver 
förtydliganden kring ansvarsfördelningar, titlar och ledarskap. För att 
jobba med arbetsmiljön och skapa nya förutsättningar har översyn 
gjorts kring stuktur, rutiner och förtydliganden i roller och ansvar. 
 
Den nya organisationen är förankrad med personalen och risk- och 
konsekvensbedömningar är utförda samt facklig MBL förhandling är 
avklarad. Förslaget till den nya fastighetsorganisationen kommer att: 
 
- Tydliggöra roller och ansvar. 
- Tydligöra kommunikationsvägar. 
- Använda personalen mera strukturerat samt mer optimalt. 
- Renodla de olika områden i organisationen för att få en bättre och 
tydligare helhetsbild. 
- Skapa mera synergieffekter mellan personalen inom fastighet. 
- Möjliggöra att personal ges möjlighet att växa och utvecklas i olika 
delar. 
- Tydligöra att fastighetsavdelningen är en gemensam organisation, 
inte massa små utspridda öar. 
 
Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
Förslag till fastighetsorganisation 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef 
Personalstrateg 
Kommunikatör 
Diariet 
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 § 23 Dnr KS21-208 167 

 

Signalskyddsinstruktion för Bjurholms kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Signalskyddsinstruktion för 
Bjurholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med signalskyddsinstruktionen är att för kommunstyrelsen 
samt berörd personal beskriva hur signalskyddet är organiserat samt 
vilka åtgärder och uppgifter som krävs för att säkerställa 
signalskyddet. Instruktionen ska också tjäna som en handledning för 
personal som ska använda signalskyddat samband. 
 
Planen reglerar signalskyddstjänsten vid Bjurholms kommun i såväl 
fred som vid höjd beredskap. Instruktionen har upprättats av 
biträdande signalskyddschefen med stöd från Länsstyrelsen 
Västerbotten. 
 
Till signalskyddsinstruktionen finns öppna och hemliga bilagor. 
 
Beslutsunderlag  
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Förslag - Signalskyddsinstruktion för Bjurholms kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
Kommunchef 
Reglemente/policypärm 
Diariet 
 


