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Tjänstgörande ledamöter:
Renée Olofsson, ordförande

C

Tommy Israelsson, 1:e vice ordf

M

Birgitta Dahlberg, 2: e vice ordf

S

Martin Berglund

S

Christina Lidström

M

Ronny Jonsson

C

Karin Gustafsson

S

Bengt Sundling

M

Per Lindqvist

L

Nadja Edström

S

Christina Johansson

M

Barbro Classon

S

Gunilla Forsberg

KD

Per-Olov Lidestav

C

Ingemar Nyman

M

Linda Berglund

S

Ingrid Nygren

C

Daniel Eriksson

S

Håkan Holgersson, ers Erling Sandström

S

Jenni Lundberg

C
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§ 40

Ändring i föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Två tillkommande ärenden anmäls:
Val av ledamot i miljö- och byggnämnden (S).
Val av ersättare i miljö- och byggnämnden (S).
Tillkommande ärenden behandlas som punkt 22 och 23. Punkt 22
behandlas som punkt 24.
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§ 41

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.
Allmänhetens frågestund hålls direkt efter upprop i max 30
minuter.
Regler
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med
kommunfullmäktige.
I kungörelsen till samtliga sammanträden ska anges att
allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom ska
också tas med i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för
allmänhetens frågestund är 30 minuter.
Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden
som behandlas under det aktuella sammanträdet.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur
frågestunden skall genomföras.

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 42

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26

6

Dnr KS20-349 042

Delårsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen upprättar en delårsrapport en gång per år.
Den omfattar tiden från årets början till och med utgången av
augusti månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 48
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Delårsrapport 2020
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Revisorerna
Diariet
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Dnr KS20-394 007

Revisorernas granskning av Delårsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisorernas granskning av
Delårsrapport 2020.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har uppdraget att bedöma om delårsrapporten för
perioden januari-augusti 2020 har upprättats i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten ska
vara förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som
kommunfullmäktige beslutat. Syftet med granskningen är att ge
revisorerna underlag för bedömning av ansvarsprövning.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten. Granskningen har varit inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Det är PwC, som har
utfört granskningen.
Med delårsrapporten som grund gör revisorerna följande
bedömning:
 Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed.
 Delårsresultatet är endast delvis förenligt med de finansiella mål
som kommunfullmäktige fastställt i budget 2020. Någon
prognos för helåret lämnas inte. Bedömningen i delårsrapporten
är att balanskravet inte kommer att uppfyllas.
 Det verksamhetsmässiga utfallet är endast delvis förenligt med
inriktningsmålen vid delårstillfället. Någon prognos för helåret
framgår inte och någon utvärdering av de gemensamma
målområdena, medborgare, miljö samt jämställdhet och
jämlikhet görs inte heller.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen följande:
 Utveckla analysen av målen för god ekonomisk hushållning

genom att samtliga mål utvärderas och att utvärderingen görs
för det prognostiserade helårsutfallet.
 Anpassa till god redovisningssed genom att redovisa
avskrivningarna på egen rad i resultaträkningen.

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 43

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26

8
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Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2020
Revisorernas översiktliga granskning av delårsrapport 2020
Beslutet ska skickas till
Kommunrevision
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Dnr KS20-346 049

Skattesats 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner en oförändrad skattesats på 23,15
procentenheter för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska varje år fastställa skattesatsen i kommunen för
kommande kalenderår (budgetår).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 49
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Diariet
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Dnr KS20-348 003

Investerings- och upphandlingspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Investerings- och upphandlingspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Investeringspolicyn ersätter tidigare investeringspolicy, inköpsoch upphandlingspolicy samt beslut KS05-263 003. Den nya
policyn följer de krav som följer med resursfördelning enligt
prislappsmodellen, och är uppdaterad enligt ny lagstiftning och
rekommendationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 51
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-04
Investerings- och upphandlingspolicy
Beslut kommunfullmäktige daterat 2017-06-12 § 34, Inköps- och
upphandlingspolicy
Beslut kommunstyrelsen daterat 2005-11-01 § 102, Riktlinjer för
investeringar
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Reglemente/policypärm
Webben
Diariet
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Dnr KS20-321 106

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Bjurholms kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening ska
inbetala ett insatsbelopp om 600 000 kronor samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.

-

kommunfullmäktige årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk
föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021, 2022, 2023 och 2024.

-

Bjurholms kommun ska tillse att protokollet från
kommunfullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan,
inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för
Kommuninvest Ekonomisk förening vid förfrågan.

Sammanfattning av ärendet
Om Kommuninvest
Bjurholms Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening (”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation
som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala
sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade
investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande en miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de
nivåer som krävs av Finansinspektionen.
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Dnr KS20-321 106

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga
dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Bjurholms kommuns förlagslån till föreningen uppgår per den
2020-09-09 till 600 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär
att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till
följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen
att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns
det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde
välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av
stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av
obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under
de kommande fyra åren enligt följande:

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 46 (forts)
År
2020
2021
2022
2023
2024

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26

13

Dnr KS20-321 106

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras
kapitalinsatser i föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet
med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna
insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare för kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 52
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Insatsnivå KI
Skrivelse Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
daterad 2020-09-03
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Diariet

Justerare
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Dnr KS19-435 214

Antagande av Detaljplan för del av fastighet
BJURHOLM 1:116>1, Österbackaområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av fastighet Bjurholm
1:116>1, Österbackaområdet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-10-21 till miljö- och
byggnämnden att upprätta förslag till Detaljplan för del av Bjurholm
1:116, Österbackaområdet, Bjurholms kommun, Västerbotten.
Miljö- och byggnämnden uppdrog 2019-11-07 till
samhällsplanerare att ta fram ett förslag till Detaljplan för del av
Bjurholm 1:116>1, Bjurholms kommun, Västerbottens län.
Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för framtida
företagsetablering inom området och således bidra till ett förbättrat
företagsklimat. Vidare syftar planen även till att förbättra
tillgängligheten till och från området.
I och med att planförslaget strider mot översiktsplanens intentioner
och bedöms vara av allmänhetens intresse kommer
planprocessen genomföras med ett utökat förfarande.
Samråd om Detaljplan för del av Bjurholm 1:116>1,
Österbackaområdet har nu genomförts under tiden 2020-04-09 till
och med 2020-04-30. Ett samrådsmöte hölls 2020-04-23.
Granskning av detaljplanen har genomförts under tiden 2020-0710 till och med 2020-07-31.
Efter granskningstiden har inkomna synpunkter sammanställts och
besvarats i ett granskningsutlåtande. Även mindre revideringar av
plankarta och planbeskrivningar har genomförts.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut daterat 2020-10-06 § 55
Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07
Planbeskrivning - Antagandehandling
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Plankarta - Antagandehandling
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Byggnadsinspektör
Samhällsplanare
Diariet
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Dnr KS20-135 106

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
med Kommuninvest i Sverige AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
Att Bjurholms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse
av den 5 februari 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Bjurholms
kommun åtagit sig solida-riskt borgensansvar såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Bjurholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande
och blivande borgenärer.
Att Bjurholms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat
av Bjurholms kommun den 1 augusti 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
Att Bjurholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Bjurholms kommun den 1 augusti 2011, vari Bjurholms kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för
Bjurholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest är en förening som bedriver upplånings- och
utlåningsverksamhet i det av föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom
för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
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Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Bjurholms
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 5 februari 2007 och
har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den
13 juni 2016.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt
ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Bjurholms kommun undertecknade Regressavtalet den 1 augusti
2011 och Garantiavtalet den 1 augusti 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag
då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då
borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden
för Bjurholms kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar
således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests
verksamhet är det av mycket stor vikt att Bjurholms kommun innan
avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att
borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med
avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen
förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 58
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Följebrev Kommuninvest
Beslutet ska skickas till
Kommunchef, Advokatfirman Lindahl, Diariet
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Program för Arbetsmarknad och Integration - AMI
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Program för Arbetsmarknad och
integration, AMI.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare inte arbetat eller inrättat någon
samlingsfunktion för arbetsmarknadsfrågor. Det är av största vikt
att kommunen samverkar och stödjer de som står längst från
arbetsmarknaden.
Programmet beskriver dessa frågor och inkluderar hela den
samlade verksamheten gällande flyktingmottagande.
Utöver detta så inryms även frågor och verksamhet som hanteras
via samordningsförbundet, ” Syftet med samordningen är att tidigt
erbjuda unga och vuxna i behov av fördjupat stöd en samordnad
planering, träffsäkra (parallella) insatser samt tät uppföljning.”
https://samordningsforbund.se/umearegionen/
Det är viktigt med en politisk förankring av programmet, då det är
en ny samlad enhet för kommunen, som finns under
organisationen AMI. Utifrån ett samverkansperspektiv finns denna
enhet under kommunstyrelsen, tillväxt och utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 57
Chef för AMI tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
Förslag till Program för Arbetsmarknad och integration, AMI
Integrationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 91
Riktlinjer för integration antagen av kommunfullmäktige 2018-1210 § 92
Samhällsorienteringsplan antagen av kommunfullmäktige 201812-10 § 93
Beslutet ska skickas till
Chef för AMI
Reglemente/policypärm
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 50

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-351 253

Försäljning av fastighet BJURHOLM 4:57
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Utlysa fastigheten BJURHOLM 4:57 till försäljning.
Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta slutligt
beslut om försäljning och kommande köpeskilling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare sålt fastigheten BJURHOLM 4:53, tidigare
sågen. Fastigheten delades upp i tre enskilda fastigheter varav två
såldes efter beslut i kommunfullmäktige 2017-06-12. Det blev då
kvar en fastighet som har beteckningen BJURHOLM 4:57. Denna
fastighet är belägen på andra sidan vägen i förhållande till de två
andra. På denna fastighet står en byggnad som inte är i bruk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 60
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Fastighetskarta BJURHOLM 4:57
Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 51

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-341 101

Avsägelse politiska uppdrag (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Isabell Gunnarssons (M)
avsägelse av sina politiska uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Isabell Gunnarsson (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Isabell Gunnarssons (M) skrivelse daterad 2020-09-16.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Personalavdelningen
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 52

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-319 101

Avsägelse politiska uppdrag (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Leif Söderströms (S) avsägelse av
sina politiska uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Leif Söderström (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Leif Söderströms (S) skrivelse daterad 2020-09-01.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Personalavdelningen
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 53

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-320 101

Avsägelse politiska uppdrag (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Maesa Safades (KD) avsägelse av
sina politiska uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Maesa Safade (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Maesa Safades (KD) skrivelse daterad 2020-09-01.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Personalavdelningen
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 54

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26

23

Dnr KS20-341 101

Val av ersättare till socialnämnden (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Sven-Åke Boström (M) till ersättare i
socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Sven-Åke
Boström (M) till ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ersättare till
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 5
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 55

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-319 101

Val av vice ordförande i miljö- och byggnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Kjell Öberg (S) till vice ordförande i
miljö- och byggnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Kjell Öberg
(S) till vice ordförande i miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse vice ordförande i
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 6
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 56

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-320 101

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Gunilla Forsberg (KD) till ersättare i
miljö- och byggnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Gunilla
Forsberg (KD) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ersättare i miljö- och
byggnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 8
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 57

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26

26

Dnr KS20-320 101

Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Kjell Öberg (S) till ersättare i
kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Kjell Öberg
(S) till ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 7
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 58

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-319 101

Val av ersättare i valberedningen (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Daniel Eriksson (S) till ersättare i
valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ersättare till
valberedningen.
Beslutet ska skickas till
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 59

Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-393 101

Motioner under beredning
Motioner kan väckas av ledamöter i kommunfullmäktige. Nedan
redovisas motioner under beredning.
KF = kommunfullmäktige, KS = kommunstyrelse, KUN = kulturoch utbildningsnämnd, SN = socialnämnden, KC = kommunchef,
SC = skolchef.
Parti

Motion

Aktuell status & historik

S

Medborgarförslag

S

Sänkt hastighet i
gatukorsning

KF § 33 200615 till KC för
beredning
KF § 32 200615 till KC för
beredning.

Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

Svar till
fullmäktige
senast
Oktober 2021
Oktober 2021

Dnr

KS20179
KS20215

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 60

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-319 101

Val av ledamot i miljö- och byggnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Håkan Holgersson (S) till ledamot i
miljö- och byggnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Håkan
Holgersson (S) till ledamot i miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att välja ledamot till miljöoch byggnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 9
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Personalavdelningen
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
§ 61

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2020-10-26
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Dnr KS20-319 101

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner valberedningens förslag då ingen
ersättare går att utse. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige
2020-12-14.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
För närvarande finns inget förslag till ersättare i miljö- och
byggnämnden för (S). Valberedningen kommer att lämna förslag
till kommunfullmäktige 2020-12-14.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har som uppdrag att välja ersättare till miljöoch byggnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut daterat 2020-10-26 § 10
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Webben
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

