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Årsbudget
Varje år i december brukar kommunfullmäktige
ta beslut om årsbudgeten inför nästkommande
år. Beslut om Årsbudgeten inför 2020 är i år
framflyttad till kommunfullmäktige den
28 oktober 2019. Detta gör kommunen för att
det ska finnas mer tid för verksamheterna att ställa om inför nästa
år och göra de förändringar som behövs efter politikens beslut.
Prognos 2019
Förra året gjorde kommunen ett minusresultat. Prognosen för
2019 ser även den ut att gå mot ett minusresultat. Verksamheterna jobbar hårt för att få ekonomin i balans. Det återstår fortfarande mycket arbete och det ställer krav på både verksamheterna
och politiken att få kostnaderna att vara i balans med de intäkter
som kommunen har.
”Lite mer lika” - en statlig utredning
Förutom skatteintäkter som är kommunens huvudsakliga intäkt
finns även intäkter som kommuner kan få i form av statsbidrag
från utjämningssystemet.
”Lite mer lika” är en statlig utredning som undersöker delar av
utjämningssystemet för att se till att de förutsättningar som finns
ska vara ”lite mer lika”. Det ska inte spela någon roll om man bor
i glesbygd eller stad servicen ska vara likvärdig oavsett vart man
bor.
Om regeringen beslutar sig för att det ska vara ”lite mer lika” skulle detta vara väldigt positivt för Bjurholms kommun och innebära
stora ökningar av de totala intäkterna. Detta skulle ge bättre förutsättningar för vår planering av verksamheterna och dess kvalité.
Näringslivspengar
Kommunen har sökt och fått pengar från Tillväxtverket under en
treårs period, vi kallar dem näringslivspengar. Stödet ska stärka
gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre
kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka näringslivet och företagsklimatet.
Med stöd av detta bidrag har en del projekt startats.
Attraktivt centrum - en del av näringslivspengarna
En del av näringslivspengarna är avsatta till att skapa ett mer
attraktivt centrum i Bjurholm. Tillsammans med en arkitekt tar Tillväxt- och utvecklingskontoret fram skisser på en ny mötesplats/
park vid Urmakaren 1, tomten mitt emot Järnia. Mer information
och möjlighet för allmänheten att komma in med synpunkter kommer i höst.
Utökat industriområde och återvinningscentral - en del av
näringslivspengarna
En utökning av Österbacka industriområde med ytterligare industrimark och återvinningscentral ger ökad tillgänglighet för medborgare till återvinningscentralen och möjlighet till nyetablering av
företag. Den väg som funnits i planen att knyta samman Verkstadsgatan och Österbacka har möts av en del motstånd från
medborgare, detta tar vi i beaktning när vi planerar detta vidare.
Logiverksamhet - en del av näringslivspengarna
Fastigheten Krögaren (f.d. Wärdshuset) används idag som bland
annat Lärcentra och flyktingmottagning. På bottenvåningen undersöker kommunen intresset av att använda det till någon form
av övernattning. Det finns 8 hotellrum, konferensrum, kök, och
ett allrum. Samtliga hotellrum är utrustade med ett elektroniskt
låssystem vilket innebär att ingen personal behöver vara på plats
vid uthyrning av rummen. Vi hoppas att intresset finns hos någon

som vill driva denna typ av verksamhet.
Ett år har gått
Sommarlovet är över och skolan har börjat igen för barnen. Semestern har lagt sig och alla går åter in i vardagsrutinerna. Jag
kan samtidigt konstatera att jag har varit kommunchef i ett år och
om jag blickar tillbaka kan jag bara konstatera att vi har en fantastisk kommun! Kommunen har massor av möjligheter vilket gör
det enklare att arbeta för vår vision ”Bjurholms kommun ska även
i framtiden vara en bra kommun och utvecklas till en av landets
bästa”
Tack för ordet!
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

DIAMANTEN - ETT NYTT
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA
Projektet håller på att ta fram underlag som beskriver förutsättningar och möjligheter för att förverkliga ”Diamanten” ett äldrecenter, (vård- och omsorgsboende) förskola, storkök och tvätt i Bjurholms kommun. Det behov som projektet ska tillgodose är sjuttio
platser för vård- och omsorgsboende, en förskola med plats för
nittio barn eller sex avdelningar, ett produktionskök med matsal
samt en tvättinrättning. Byggnadsytan beräknas till ca 7000 kvm.
Diamanten kan, enligt den övergripande tidplan som framtagits,
färdigställas och vara klart för inflyttning under år 2023.
Ett centralt och för Bjurholm attraktivt läge är avgörande för projektets möjligheter att åstadkomma samverkan och samutnyttjande av lokaler. Det finns en tanke att grundskoleeleverna även ska
kunna utnyttja matsalen och av säkerhets- och tidsskäl är läget
avgörande för att eleverna inte ska behöva gå längre sträckor för
att inta sina måltider. Av kostnadsskäl är det bra att lägga projektet på mark som kommunen äger. Projektet kommer därför föreslå
att Diamanten lokaliseras inom nuvarande kvarteret Arrendatorn.
Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

NYA RUTINER FÖR BESÖKARE I KOMMUNHUSET
Kommunhuset får nya öppettider: vardagar måndag-torsdag
kl.08.00-17.00, fredagar kl.08.00-15.00. Under den tiden är entrédörrarna olåsta. Du som besökare kommer in i receptionen,
därefter är det låst.
Receptionen är bemannad vardagar kl.08.00-12.00, 13.00–15.00,
vissa undantag kan förekomma. Är receptionen obemannad ring
på ringklockan i receptionen och vänta på personal.
Vill du träffa en tjänsteperson måste du boka tid innan ditt besök. Enklast att ringa den person du vill träffa och avtala en tid.
Det går alltid att ringa växeln 0932-140 00 och bli kopplad till rätt
person. När du har en avtalad tid anmäler du dig i receptionen
och den du ska besöka kommer och hämtar dig.
I receptionen kan du få hjälp med enklare frågeställningar, blanketter mm. Det går även bra att lämna in ansökningar, kompletteringsunderlag mm.
Kontaktperson: Maria Egelby, ekonomichef, 0932-140 04,
maria.egelby@bjurholm.se

NY MEDARBETARE INOM
HEMTJÄNSTEN

E-TJÄNSTER &
BLANKETTER

Simon Johansson började som enhetschef i Bjurholms kommun
inom Hemtjänsten/HSL i maj 2019.
Han kommer senast från en tjänst som enhetschef inom särskilt
boende/äldreomsorgen i Umeå.
Tidigare har han även arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen i Vännäs kommun.
Kontaktperson: Simon Johansson, enhetschef,
0932-140 88, simon.johansson@bjurholm.se

NYA MEDARBETARE I
KOMMUNHUSET
Driftstekniker/arbetsledare

From augusti är Björn Wingren anställd som driftstekniker och
arbetsledare på heltid inom Gemensam Service, tekniska avdelningen.
Kontaktuppgifter: Björn Wingren, Driftstekniker/arbetsledare
0932-140 09, bjorn.wingren@bjurholm.se

Den 1 juli öppnade kommunen upp en ny webbsida för E-tjänster
och blanketter. I dagsläget finns ett 100-tal tjänster publicerade.
Drygt 20 st av dessa är E-tjänster.

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör

E-tjänst innebär att du enkelt skickar in en ansökan eller anmälan etc utan att behöva skriva ut en blankett och skicka/lämna
in den till kommunen. E-tjänsten loggar du enkelt in på med din
E-legitimation. Du kan sedan följa ditt ärende och kommunicera
med tilldelad handläggare via ”Mina sidor”. Sedan lanseringen
har kommunen fått in ett 30-tal ärenden.

Kontaktuppgifter: Malin Bohlin,
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
0932-141 88, malin.bohlin@bjurholm.se

Du hittar information och tillgängliga tjänster på kommunens
hemsida. Vi utvecklar hela tiden sidan och tar tacksamt emot invånarnas önskemål om nya eller saknade tjänster.

From hösten 2019 kommer kommunens bygglovshandläggare/
byggnadsinspektör Adam Bergqvist att arbeta 1 dag i veckan.
Kommunen har därför anställt Malin Bohlin som vikarie på 80 %.

Samhällsplanerare

Tillväxt- och utvecklingskontoret har via projektmedel tillfälligt utökat sin verksamhet med en samhällsplanerare på heltid. Andre
Hellnersson kommer under en period att arbeta med delar som
centrumutveckling, översiktsplanering, etableringsplan för företag och andra utvecklingsprojekt riktade mot näringslivet.
Kontaktuppgifter: Andre Hellnersson, Samhällsplanerare
0932-140 18, andre.hellnersson@bjurholm.se

Fälttekniker

Inför sommaren anställdes Oliver Elisson som fälttekniker på
heltid fram till 30 september. Oliver stöttar Bjurholms Net i den
dagliga driften och utbyggnaden av bredbandsnätet som växer i
kommunen.
Kontaktuppgifter: Oliver Elisson, Fälttekniker
076-134 36 93, oliver.elisson@bjurholm.se

Handläggare

Under perioden 1 augusti – 30 september är Oscar Ohlsson anställd som handläggare med uppgiften att ta fram en nödvattenplan för kommunen.
Kontaktuppgifter: Oscar Ohlsson, Handläggare
oscar.ohlsson@bjurholm.se

Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

MILJÖ
Kom ihåg att anmäla installation av värmepump!

I god tid behöver du göra en anmälan när du sätter in en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur:
•
•
•

grundvatten (bergvärme)
mark,
ytvatten (sjö eller vattendrag)

och när du:
• byter värmepump
• gör nytt borrhål
Du behöver inte anmäla luftvärmepump.
Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bl.a.
placering av borrhål och kollektorledning anges. För behandling
av anmälan tar nämnden ut en avgift.
Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida och kommunkontoret.
Kontaktperson: Sandra Bingebo, miljöinspektör,
0932-140 08, sandra.bingebo@bjurholm.se

Se din klimatpåverkan med testet Klimatkontot

Klimatkontot är ett verktyg som har tagits fram av IVL Svenska
Miljöinstitutet och tar runt fem minuter att svara på. Här har du
chansen att se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livsstil.
Sidan har också tips på hur du kan minska dina utsläpp och se
hur olika styrmedel påverkar samhällets utsläpp av växthusgaser.

•
•
•

Ica Nära Westmans Livs, tfn 0932 - 400 68
Ica Nära Balsjö Handel & Bensin, tfn 0932 - 500 21
Ica Örträsk Handel & Bensin, tfn 0932 - 301 74

När de nya ”Riktlinjer för hemsändningsbidraget” antogs, öppnade kommunen även upp för Coop Bjurholm, tfn 0932-101 20,
och IcaNära Bjurholm, tfn 0932-100 82, att kunna erbjuda hemsändning. Hör dig för hos respektive butik om de kan erbjuda
hemsändning!
”Riktlinjer för hemsändningsbidraget” finns att tillgå på kommunens hemsida under fliken ”Kommun&politik”, ”Styrande dokument”:
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

INTRESSEFÖRFRÅGAN
OM KONFERENS/LOGIVERKSAMHET

Gör ditt test på webbsidan: https://www.klimatkontot.se/
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
miljö och säkerhetsskyddschef,
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

HEMSÄNDNING AV
DAGLIGVAROR
Hemsändning av dagligvaror är en tjänst för dig som
inte med lätthet kan ta dig till en dagligvarubutik för att
handla livsmedel. Tjänsten innebär att du kan få varor
hemsända från dagligvarubutik.
Vad innebär hemsändning?
Pensionärer och funktionshindrade som bor inom Bjurholms kommun och inte själva kan ta sig till en butik för att handla livsmedel
har möjlighet att få varorna hemsända från dagligvarubutik.
Vilka krav måste jag uppfylla för att få hemsändning?
• Du ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun.
• Du har mer än 2 km från din närmaste dagligvarubutik
Vad kostar hemsändning?
Butiken som kör ut din hemsändning har rätt att ta ut en avgift på
max 30 kronor per hemsändning från dig.
Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan söka ett hemsändningsbidrag från kommunen. Kommunen kan i sin tur återsöka hälften av det givna bidraget från Region Västerbotten, i den
utsträckning det finns medel.

Hur skaffar jag hemsändning?

För att få hemsändning, kontakta någon av butikerna nedan som
erbjuder hemsändning:

Bjurholms kommun vill undersöka om intresse finns att driva en
konferens/logiverksamhet i kommunens tidigare värdshus. Byggnaden består av två våningar och är centralt belägen med tillgång
till dagligvaruhandel samt vacker natur och olika aktivitetsmöjligheter. Arrendet avser endast bottenvåningen. På övervåningen
finns i dagsläget ett lärocentrum samt kontorsutrymmen. I framtiden kan det dock finnas möjlighet att utöka verksamheten och
även använda delar av den övre våningen. I centrala Bjurholm
finns det för närvarande inga övernattningsmöjligheter trots att
efterfrågan finns. I och med att byggnaden tidigare använts som
värdshus och hotell är lokalerna väl anpassade till konferens och
logiverksamhet.
På bottenvåningen finns 8 hotellrum, konferensrum, kök, och ett
allrum. Samtliga hotellrum är utrustade med ett elektroniskt låssystem vilket innebär att ingen personal behöver vara på plats vid
uthyrning av rummen.
Detta är endast en intresseförfrågan. Om intresse finns blir nästa
steg att påbörja en upphandlingsprocess.
Intresseförfrågan sträcker sig t.o.m. 30/9-2019 och skickas till
Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun
jenny.stensson@bjurholm.se

ANHÖRIGSTÖD
Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som stödjer eller vårdar
en närstående med svårighet att själv klara sin vardag. Den du
hjälper kan vara en person i familjen, en vän eller granne. Du är
ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp, men ibland
behöver du också få stöd, hjälp och tid för dig själv. Genom stöd
till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. Anhörigstöd
kan vara:
•
•
•
•

Samtal med anhörigkonsulent för information, råd och stöd
Deltagande i anhörigträffar
Avlösning i hemmet eller genom växelvistelse på
korttidsboende
Anhörigarvode

Vänd dig till anhörigkonsulenten så får du veta mer om vilket stöd
kommunen erbjuder.

Anhörigträffar

Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att
delta i Anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, få information och mer kunskap.
Datum		
17/10		
28/11		
23/1		

Tema
Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?
Hur ser du på din roll som anhörig?
Anhörigas behov – vad behöver du?

Lokal:
Tid:		

Ogen, Kommunkontoret
kl.13.00–14.30

Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.
Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent,
0932-140 12,annica.westman@bjurholm.se

Nationella anhörigdagen 4 oktober

Välkommen till en temadag där anhöriga uppmärksammas.
Arrangemanget riktar sig till anhöriga i olika livssituationer
och föreläsningarna direktsänds från Umeå.
Datum:
Tid:
Lokal:

4/10
kl.12.30–16.30
Vuxenskolan, Köpmannagatan 5, Bjurholm

Program:
			
			
			
			
			
			

kl.12.45 Vad är Nationellt kompetenscentrum
anhöriga(NKa) och vad kan de göra för dig?
kl.14.15 Fika. Anhörigkonsulent Annica Westman
deltar och svarar på frågor om anhörigstöd
i Bjurholms kommun.
kl.15.00 Ann-Kristin Ölund (NKa)
föreläser om Anhörigskap.

DU, FUNDERAR DU PÅ
ATT STUDERA?
Den kommunala vuxenutbildningen i Bjurholms kommun vänder sig
till dig som vill komplettera dina studier på grundläggande nivå och
gymnasial nivå för att till exempel läsa upp betyg, slutföra studier, få
behörighet till högre studier eller en yrkesutbildning. Vi erbjuder också
utbildning i svenska för invandrare (SFI). Om du vill veta mer om dina
möjligheter är du välkommen att kontakta oss.
Kontaktperson: Karin Åberg, rektor Komvux,
studie- och yrkesvägledare
0932-140 60, karin.aberg@bjurholm.se

BIBLIOTEKET
Bibliotekets öppettider
Måndag
kl.10.00–15.00
Tisdag
kl.10.00–13.00, 17.00–20.00
Onsdag
STÄNGT
Torsdag
kl.10.00–13.00, 17.00–20.00
Fredag
kl.10.00–13.00
Meröppetanvändarna har oförändrade tider
måndag – söndag kl.08.00–20.00
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotikarie
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

EVENEMANG
OKTOBER
8/10
kl. 12.00–14.00 på parkeringen utanför biblioteket
		
Myter och verkligheter, en lesbisk odyssé. För en ökad
		
tillgänglighet och inkludering av länets bibliotek arrangerar
		
Regionbibliotek Västerbotten en turné med Elfrida Berg		
man och Lidia Svensson och deras rullande museum.
		
Den lesbiska odyssén presenteras i en husbil, ett muse		
um som är ett rörligt centrum för queera, och normen är
		
queer.
		
15/10		
kl.18.30 på biblioteket
		
Presentation av höstens böcker och författarbesök av
		
Louise Bonta. Ett urval av höstens böcker presenteras
		
och Louise Bonta berättar om sin bok och hur det är att
		
skriva en bok.
		
Gratis inträde och fikaförsäljning.

UTSTÄLLNING PÅ
BIBLIOTEKET
24/9-11/10
			
			
			
			
			

Postum utställning av Barbro Marklund
Akvareller, oljemålningar, applikationer
och teckningar visas upp förmedlade av
sonen Erik. Förhoppningsvis kommer något 		
av barnen att vara med vid vernissagen
24 september med början kl.17.00.

Fler evenemang och mer detaljerad information om
respektive evenemang finns i evenemangskalendern på
www.bjurholm.se.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast 2019-11-04 för publicering 2019-11-27

