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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret kl 10.00-10.40 
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 § 29-31 
 
 
 
 
 

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

justering Kommunkontoret, 2021-07-06, kl. 13.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 29-31 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-07-06 
  Anslaget upphör 2021-07-28 
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 § 29 Dnr KS21-347 318 

 

Ansökan om särskilt driftsbidrag enskilda vägar, väg 
36827 Balbergsvägen, Friskvård i Bjurholm 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar bifall till ansökan om 
kommunalt bidrag enligt gällande reglemente om 45 957 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Balbergsvägen, Friskvård i Bjurholm har sökt särskilt driftsbidrag för 
förstärkningsåtgärder av vägen hos Trafikverket. Trafikverket har 
beviljat ansökan och gett statligt bidrag om 70%. 
Kostnadsberäkningen och bidragsgrundande belopp fastställdes till 
191 488 kronor och bidraget till 70% som 134 042 kronor enligt 
beslut från Trafikverket. 
 
I gällande reglemente för enskilda statsbidragsvägar så utgår det 
kommunalt bidrag om 80% på mellanskillnaden mellan 
kostnadsberäkningen och utgående statsbidrag. I detta fall blir det 
kommunala bidraget 80% av 57 446 kronor som blir 45 957 kronor i 
kommunalt bidrag. 
 
I nuvarande reglemente står det att objekt över 100 000 kronor ska 
beslutas från fall till fall och att berörd vägförening ska erhålla 
kommunens godkännande innan arbetena påbörjas. Noterbart är att 
denna väg inte omfattas av årligt driftsbidrag då den inte finns med 
på 2020 års lista. 
 
Mot bakgrund vad som ovan redovisats i detta ärende föreslås att 
kommunalt bidrag beviljas enligt gällande reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Infrastrukturchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-18 
Ansökan från Balbergsvägen Friskvård i Bjurholm inkommen 2021-
06-11 
Beslut från Trafikverket daterat 2021-02-15 
Reglemente Enskilda vägar med statsbidrag antagen av 
kommunfullmäktige 2004-12-20 § 52 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen, Sökanden, Kommunchef, Infrastrukturchef, 
Diariet 
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 § 30 Dnr KS21-161 042 

 

Förlängning av investerings- och inköpsstopp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger investerings- och 
inköpsstopp, där endast det nödvändigaste får beställas/köpas in till 
och med 2021-09-30 inom kommunens samtliga verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att vid beställningar som 
resulterar i fakturor om 100 000 kronor och uppåt aviseras till 
ekonomiavdelningen innan beställningen genomförs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommun har haft ett ansträngt år 2020 som även tagit i 
anspråk av likvida medel. På grund av detta så förlänger kommunen 
det investerings- och inköpsstopp som infördes i mars, till och med 
2021-09-30. Endast det nödvändigaste får beställas/köpas in till 
kommunen under denna period, även om verksamhetens budget har 
utrymme för ytterligare inköp. 
 
Undantaget investeringsstoppet är investeringar för Bjurholms Net, 
gator och vägar, simhall, energiåtgärder fastighet, takåtgärd bibliotek, 
upprustning fatighet Skolan 1, Verktyget 3, samt kostnader runt ny 
förskoleavdelning. Simhallens investering ska finansieras med 
upplåning. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Verksamhetsansvariga 
Diariet 
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 § 31 Dnr KS21-375 253 

 

Försäljning fritidshustomter vid Angsjön 
 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sälja samtliga sju 
fritidshustomter; fastighet BALSJÖ 2:68, BALSJÖ 2:69, BALSJÖ 
2:70, BALSJÖ 2:71, BALSJÖ 2:72, BALSJÖ 2:73 och BALSJÖ 2:74 
till Angsjöns camping för en total köpeskilling på 466 280 kronor 
inklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommun har under en längre tid haft fritidshustomter till 
försäljning vid Angsjön. Kommunen har haft intresserade potentiella 
köpare för några av dessa tomter. Angsjöns camping har under en 
längre tid visat intresse för att köpa samtliga sju tomter för att vilja 
utveckla campingen med fler campingstugor. 
 
Området runt Angsjön är detaljplanelagt,  som medger byggande av 
både campingstugor och fritidshus på dessa tomter. Kommunen har 
gjort en bedömning att föreslå en försäljning av dessa 
fritidshustomter till Angsjöns camping. Att kommunen kan sälja 
samtliga tomter är betydelsefullt för områdets utveckling. Kommunen 
gör även bedömningen att möjliggörandet av en utveckling av 
campingen kommer att gynna det lokala näringslivet och friluftslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Diariet 
 


