
BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21  1 (5) 

 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, kl. 11.05-11.30 
 
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 § 39-40 
  Maria Egelby, ekonomichef § 39 
  Christer Nygren, infrastrukturchef § 40 
 
 
 

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

justering Digital justering, 2021-09-21 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 39-40 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 39 Dnr KS21-161 042 
 

Investerings- och inköpsstopp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger investerings- och 
inköpsstopp, där endast det nödvändigaste får beställas/köpas in till 
och med 2021-12-31 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 
2021-12-31. Endast det absolut nödvändigaste får beställas/köpas in 
till kommunen under denna period. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 40 Dnr KS21-290 501 
 

Förslag på åtgärder för genomförande i kommande 
länstransportplan 2022-2033 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag på åtgärder för 
genomförande i kommande länstransportplan 2022-2033.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den 
regionala transportinfrastrukturen. I Region Västerbottens uppdrag 
som länsplaneupprättare ingår att ta fram en regional plan för 
transportinfrastruktur som anger den gemensamma strategiska 
inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under 
den kommande tolvårsperioden. Planen ska bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling av länets transportinfrastruktur. 
 
Länstransportplanen revideras normalt sett var fjärde år för att kunna 
möta nya och förändrade behov utifrån utvecklingen av 
samhällsstrukturer samt färdigställande av objekt.  
 
Länstransportplanen tas fram tillsammans med främst kommunerna 
och statliga myndigheter samt i samråd med intresseorganisationer 
genom en remiss av planarbetet. Planen kommer definiera och 
prioritera de åtgärder som bör utvecklas inom Västerbotten de 
närmaste tolv åren vilket är en pusselbit för att skapa en hållbar 
regional utveckling. 
 
Bjurholms kommun har getts möjlighet att lämna förslag på åtgärder 
och brister längs det statliga regionala vägnätet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Förslag åtgärder kommande länstransportplan 2022-2033 
Begäran om att inkomma med åtgärder, Region Västerbotten 2021-
05-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Infrastrukturchef 
Region Västerbotten 
Diariet 
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 Utdragsbestyrkande 


Plats och tid Kommunkontoret, kl. 11.05-11.30 
 
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 § 39-40 
  Maria Egelby, ekonomichef § 39 
  Christer Nygren, infrastrukturchef § 40 
 
 
 


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


justering Digital justering, 2021-09-21 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 39-40 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 


 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 
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  Anslås  2021-09-21 
  Anslaget upphör 2021-10-13 
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Justerare  Beslutsexpediering  


 § 39 Dnr KS21-161 042 
 


Investerings- och inköpsstopp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger investerings- och 
inköpsstopp, där endast det nödvändigaste får beställas/köpas in till 
och med 2021-12-31 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 
2021-12-31. Endast det absolut nödvändigaste får beställas/köpas in 
till kommunen under denna period. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  


 § 40 Dnr KS21-290 501 
 


Förslag på åtgärder för genomförande i kommande 
länstransportplan 2022-2033 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag på åtgärder för 
genomförande i kommande länstransportplan 2022-2033.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den 
regionala transportinfrastrukturen. I Region Västerbottens uppdrag 
som länsplaneupprättare ingår att ta fram en regional plan för 
transportinfrastruktur som anger den gemensamma strategiska 
inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under 
den kommande tolvårsperioden. Planen ska bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling av länets transportinfrastruktur. 
 
Länstransportplanen revideras normalt sett var fjärde år för att kunna 
möta nya och förändrade behov utifrån utvecklingen av 
samhällsstrukturer samt färdigställande av objekt.  
 
Länstransportplanen tas fram tillsammans med främst kommunerna 
och statliga myndigheter samt i samråd med intresseorganisationer 
genom en remiss av planarbetet. Planen kommer definiera och 
prioritera de åtgärder som bör utvecklas inom Västerbotten de 
närmaste tolv åren vilket är en pusselbit för att skapa en hållbar 
regional utveckling. 
 
Bjurholms kommun har getts möjlighet att lämna förslag på åtgärder 
och brister längs det statliga regionala vägnätet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Förslag åtgärder kommande länstransportplan 2022-2033 
Begäran om att inkomma med åtgärder, Region Västerbotten 2021-
05-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Infrastrukturchef 
Region Västerbotten 
Diariet 
 


 





