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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, Sessionssalen kl. 11.00-11.20 
 
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 § 41-42 
   
 
 
 
 

Utses att justera Linda Berglund  S  
 
Ersättare:   
 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, 2021-10-12 kl. 15.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 41-42 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-10-12 
  Anslaget upphör 2021-11-03 

  

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

 § 41 Dnr KS21-597 106 
 

Nominering av vardagshjältar i civilsamhället 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nominera förslag till 
vardagshjältar i civilsamhället. Nominering skickas till länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under pandemin har civilsamhället varit av stor betydelse. Med allt 
från levererade matkassar till anpassade fotbollscuper har 
civilsamhället ställt om och tagit ansvar för vår hälsa och en minskad 
smittspridning. Ofta i det tysta har engagerade medmänniskor skapat 
sammanhållning och ställt upp i en tid när vi behövt det som mest. 
Länsstyrelsen skulle vilja uppmärksamma vardagshjältarna vid en 
träff på residenset. Denna gång i första hand personer som har gjort 
värdefulla insatser kopplat till pandemin.  
 
Kommunen ges möjlighet att lämna förslag till länsstyrelsen på 
enskilda personer som har en brinnande entusiasm och ställt upp i 
denna svåra tid. Det kan vara personer som verkar inom 
idrottsförbund, föreningar, en medmänniska, någon som hälsat på 
gamla eller som på annat sätt engagerat sig för sina medmänniskor.  
 
Lördag den 13 november kommer deras engagemang 
uppmärksammas. Representant från kommunledningen är också 
inbjuden att delta.  
 
Länsstyrelsen ber om kommunens diskretion och att de föreslagna 
personerna inte ska vidtalas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
asa.lundvall@lansstyrelsen.se 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 42 Dnr KS21-457 106 
 

Avsiktsförklaring – Bildande av leaderområde 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ställer sig 
bakom strategin och ansökan om att bilda leaderområde tillsammans 
med övriga kommuner i Umeåregionen genom lokal leaderförening. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar undertecknandet av 
avsiktsförklaringen till kommunchef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ansökan om förberedande stöd för att ta fram en lokal 
utvecklingsstrategi anger den sökande vilka regionala 
statistikområden som ska ingå i det geografiska området som 
utvecklingsstrategin omfattar. Jordbruksverket behöver en 
avsiktsförklaring från kommun eller offentligt organ för att styrka att 
de står bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi. 
Denna avsiktsförklaring gäller inte medfinansiering. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
Avsiktsförklaring Bjurholms kommun Idériket Umeåregionen 2030 
Remiss – Lokal utvecklingsstrategi, Idériket Umeåregionen 2030 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Diariet 
 


