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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret 08.30-09.10 
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 § 2-4 
  Susanne Brändström, personalstrateg § 2 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

justering Kommunkontoret, 2021-02-26 kl. 13.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 2-4 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-02-26 
  Anslaget upphör 2021-03-20 

  

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

 § 2 Dnr KS21-100 021 

 

Flexibel arbetstid för skolledare 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tecknar lokalt kollektivavtal 
avseende flexibel arbetstid för skolledare och delegerar rätten att 
teckna slutligt avtal till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens rektorer har de senaste åren omfattats av ett 
flextidsavtal för kommunkontorets och skolkontorets administrativa 
personal. I och med att ett nytt avtal om flexibel arbetstid för 
administrationen trädde i kraft vid årsskiftet har synpunkter inkommit 
från Sveriges Skolledarförbund med önskemål om att teckna ett 
specifikt flextidsavtal för skolledare - ett avtal med villkor som bättre 
stämmer överens med de förutsättningar skolledare har utifrån sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Personalstrateg 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 4 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 3 Dnr KS21-101 053 

 

Försäljning av lös egendom från köket, fastighet 
ÖRNEN 3 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja inventarier som 
blivit över när köket på fastighet ÖRNEN 3 gjorts om till 
mottagningskök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden tog beslut 2019-05-06 § 19 om 
besparingar, varav tillagningsköket på förskolan fastighet ÖRNEN 3 
skulle stängas och göras om till mottagningskök. Det innebär att det 
kommer finnas inventarier som blir över som ett stekbord och en 
diskmaskin. Kommunens övriga interna verksamheter har inget 
behov av stekbord eller diskmaskin. Därför föreslås försäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 4 Dnr KS20-351 253 

 

Försäljning av fastighet BJURHOLM 4:57 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott säljer fastighet BJURHOLM 4:57 till 
Viktor Forsberg för 6 600 kronor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 § 60 att utlysa fastigheten 
BJURHOLM 4:57 till försäljning samt uppdra till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om försäljning och köpeskilling.  
 
Fastigheten BJURHOLM 4:57 är en fastighet som blev kvar efter att 
kommunen tidigare sålt fastigheten BJURHOLM 4:53, tidigare sågen. 
Denna fastighet är belägen på andra sidan vägen i förhållande till 
BJURHOLM 4:53. På denna fastighet står en byggnad som inte är i 
bruk. En utlysning har genomförts av fastighet BJURHOLM 4:57 där 
fri prövningsrätt valdes att tillämpas och kommunen fick in 5 anbud 
där respektive köpare hade beskrivit till vilket ändamål man tänker 
använda fastigheten till. Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer 
att köparen Viktor Forsberg har störst värde av fastigheten av de 
inkomna anbuden. Viktor Forsberg använder redan idag BJURHOLM 
4:57 för att nå den egna fastigheten som ligger i direkt anslutning, 
som underlättar hantering av hans skogsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 


