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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret kl 11.00-11.05 
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 § 9-10 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

justering Kommunkontoret, 2021-04-12, kl. 09.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 9-10 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-04-12 
  Anslaget upphör 2021-05-04 

  

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

 § 9 Dnr KS21-199 106 

 

Medfinansiering Mötesplats Digitala Västerbotten 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte medfinansiera 
Mötesplats Digitala Västerbotten under 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått en förfrågan om att medfinansiera Mötesplats 
Digitala Västerbotten med 10 000 kronor. I gengäld får kommunen 
deltagarbiljetter. Kommunen behöver se över alla kostnader under 
2021 och av den anledningen är förslaget att avstå denna 
medfinansiering och deltagande under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Förfrågan medfinansiering Mötesplats Digitala Västerbotten 
 
Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten 
Kommunchef 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 10 Dnr KS21-198 334 

 

Förslag till användande av Bjurevi 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att gå ut med en förfrågan 
till medborgarna och be dem lämna önskemål på vad de vill att 
idrottsplasterna på Bjurevi ska användas till. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger den gamla idrottsplatsen på Bjurevi. Den används 
inte aktivt idag av någon förening och det finns ingen plan för vad 
den ska användas till. Ett förslag är att involvera medborgarna till att 
lämna förslag till vad de önskar på den platsen. Tanken är att gå ut 
med en öppen förfrågan till medborgarna och be dem lämna 
önskemål på vad de vill att den gamla idrottsplasten på Bjurevi ska 
användas till. Efter att önskemål inkommit bereder kommunen fram 
ett antal genomförbara förslag och går sedan ut med en omröstning 
till medborgarna för slutligt förslag att lämna till politiken. 
 

 
  
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Diariet 
 


