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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.15-15.10 
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 § 12-15 
 Susanne Brändström, personalstrateg § 13-14 
 Adam Bergqvist, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör § 15 
 
 
 
 
 
 

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

justering Kommunkontoret, 2021-04-21 kl. 16.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 12-15 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-04-21 
  Anslaget upphör 2021-05-13 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 12 Dnr KS21-161 042 

 

Förlängning av investerings- och inköpsstopp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga investerings- och 
inköpsstopp, där endast det nödvändigaste får beställas/köpas in till 
och med 2021-06-30 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 
Kommunen har haft ett ansträngt år under 2020 som även tagit 
anspråk av likvida medel. På grund av detta så förlänger kommunen 
det investerings- och inköpsstopp som infördes i mars, till och med 
2021-06-30. Endast det absolut nödvändigaste får beställas/köpas in 
till kommunen under denna period. 
  
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 13 Dnr KS21-205 024 

 

Erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
sjuksköterskor 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till kommunstyrelsens 
ordförande att fatta beslut avseende ”Erbjudande om ersättning 
sommaren 2021 för sjuksköterskor” för perioden 2021-06-21–2021-
08-15. 

 
Sammanfattning av ärende 
Sedan ett antal år har arbetsgivaren årligen inför huvudsemester gått 
ut med ett erbjudande om ersättning till tillsvidareanställda 
sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg. Syftet har varit att 
kunna fullgöra kommunens åtaganden under sommaren. 
Erbjudandet har riktats personligt och innefattar ersättning för 
förskjuten semester, ersättning för enstaka pass som inte har kunnat 
lösas samt ersättning vid ensamtjänstgöring. 

 

Även inför sommaren 2021 finns behov av att rikta erbjudande om 
ersättning till kommunens tillsvidareanställda sjuksköterskor inom 
äldreomsorgen, i syfte att öka möjligheten att säkra bemanningen 
under sommaren.  

 
Beslutsunderlag 
Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
Förslag till erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
sjuksköterskor 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Socialchef 
Personalstrateg 
Diariet 
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 § 14 Dnr KS21-206 028 

 

Vaccinering på arbetstid 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medarbetare inom 
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens område erbjuds att 
vaccinera sig på arbetstid med bibehållen lön, där det är praktiskt 
möjligt och där ingen vikarie behöver sättas in. Ingen kompensation 
ges för medarbetare som vaccinerar sig på sin fritid. Beslutet gäller 
fram till 2021-12-31. 
 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medarbetare inom 
kommunstyrelsens område erbjuds att vaccinera sig på arbetstid 
med bibehållen lön, där det är praktiskt möjligt och där ingen vikarie 
behöver sättas in. Ingen kompensation ges för medarbetare som 
vaccinerar sig på sin fritid. Beslutet gäller fram till 2021-12-31. 
 

Sammanfattning av ärende 
I början av 2021 startade vaccinering mot Covid-19 i Sverige. När det 
gäller vaccinering av medarbetare som arbetar inom vård och 
omsorg har Bjurholms kommun redan tagit ställning i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. Nästa steg är att ta ställning 
kring hur kommunen ska agera när den allmänna vaccinationen 
kommer igång, med syftet att underlätta för medarbetare att 
vaccinera sig. Detta då det finns ett stort samhällsintresse i att 
stoppa spridningen av Covid-19. 

 
Beslutsunderlag 
Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Personalstrateg 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-20 6 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 15 Dnr KS21-227 430 

 

Remissvar ”Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom det i 
Umeåregionen gemensamt framtagna yttrande ”Umeåregionens 
synpunkter på ’Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 4 juli 2019 uppdrog regeringen Miljödepartementet att ge en 
särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Uppdraget har 
varit att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför 
en ökad differentiering av strandskyddet i syfte att öka möjligheterna 
att bygga strandnära i landsbygdsområden. 
 
Umeåregionrådet beslutade vid URR-möte den 25 februari 2021 att 
det ska tas fram ett gemensamt yttrande från Umeåregionen över 
betänkande ’Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd’. Umeåregionrådet konstaterade att regelförändringar 
som medför att det blir lättare att bygga strandnära i Umeåregionens 
landsbygder är mycket viktiga för utvecklingen i vår region och i norra 
Sverige.   
 
Kommunchefsgruppen uppdrogs hantera frågan om gemensamt 
yttrande från Umeåregionens kommuner. En arbetsgrupp bestående 
av tjänstepersoner från respektive kommun utsågs av 
kommunchefsgruppen. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram ett 
förslag till yttrande. Se bilaga 1. Yttrandet ska inlämnas till 
miljödepartementet senast den 3 maj 2021. 
  
Umeåregionens kansli föreslår mot bakgrund av detta att samtliga 
kommuner inom Umeåregionen ställer sig bakom det gemensamt 
framtagna yttrandet ”Umeåregionens synpunkter på ’Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd’”. 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 15 (forts) Dnr KS21-227 430 
 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 
Umeåregionens gemensamma yttrande daterat 2021-04-07 
Remissvar ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Umeåregionen kansli 
Diariet 


