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Kommunens vision
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd
och behöver inte kunna mätas eller vara helt
realistisk. Bjurholms kommun har en vision
som talar om hur hela kommunen ska
vara i framtiden, en gemensam färdriktning
för hela kommunen. Kommunens vision är
antagen av kommunfullmäktige och lyder:

Bjurholms kommun ska även i framtiden vara en bra
kommun och utvecklas till en av landets bästa.
Visionen är en del av styrningen av kommunens verksamheter. Visionen bryts ner i mål som ska vara vägledande.
Målen anger vilken kvalité som verksamheterna ska ha
och är ett av politikens sätt att styra kommunen.
Att göra varandra bra
Att enbart styra en kommun med mål och budget är inte tillräckligt. Vi behöver även arbeta med tillit. Vad jag då menar är att vi ska göra varandra bra, att alla, politiker, kommunens tjänstepersoner, företagare och alla medborgare gör
detta tillsammans. Det är vår gemensamma kommun som
vi alla ska vara stolta över. Alla bär ansvar över att på sitt
sätt medverka till att göra varandra bra istället för att jaga
syndabockar. Om vi väljer att göra varandra bra kommer
detta bidra till ökad trivsel och glädje för alla.
Fika med kommunen
Kommunstyrelsens presidium, det vill säga kommunstyrelsen ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande tillsammans med kommunchefen bjuder medborgare på samtal
med fika. Detta kan även ses som ett led i att göra varandra bra, där ni som medborgare får svar på era funderingar och frågor. Det gör även att kommunen får en större
förståelse för vilka frågor som är viktiga för er medborgare.
Senaste fikaträffen var 18 november och fler fikaträffar planeras efter nyår.
Företagsbesök
Kommunens företagare gör varandra bra. De bidrar till att
skapa arbetstillfällen och gör att medborgarna kan köpa
varor eller tjänster som de behöver. Därför är kommunens
företagare viktiga för Bjurholm. Kommunstyrelsens presidium genomför tillsammans med tjänstepersoner företagsbesök kontinuerligt för att få en större förståelse för kommunens företagare samtidigt som en bättre relation skapas
som gör varandra bra.
Delårsrapport 2019
Jag vill även ge er en kort uppdatering kring kommunens
ekonomi. I delårsrapporten 2019 ser man att kommunen
har ett prognostiserat minusresultat på 1,8 miljoner för
2019. Jämfört med att kommunen gjorde ett minusresultat
på nästan 15 miljoner förra året är det en otrolig återhämtning. Men det räcker inte, utan kommunen måste jobba
ännu mer för att få balans i ekonomin. Detta är något som
både politiker och kommunens tjänstepersoner arbetar
kontinuerligt med som även ska göra varandra bra.

Sist men inte minst vill jag passa på att önska er en god
jul och ett gott nytt år för detta är den sista kommunala
informationen för detta år! Nästa kommunala information
kommer ut i februari 2020.

DIAMANTEN - ETT NYTT
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA
Diamanten är en ny fastighet för ett nytt vård- och omsorgsboende kombinerat med en ny förskola, storkök och tvätt i Bjurholms
kommun. Projektet fortsätter enligt planerna och till kommunstyrelsens sammanträde 26 november kommer politiken fatta beslut
om att ändra detaljplanen för kvarteret Arrendatorn där projektet
föreslår att placera denna fastighet.
Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

NATIONELLA FOLKHÄLSOENKÄTEN HÄLSA PÅ LIKA
VILLKOR
Resultat för Bjurholm 2018
Enkäten har genomförts av Region Västerbotten tillsammans
med Folkhälsomyndigheten vid fyra tillfällen: 2006, 2010, 2014
och nu senast 2018. Är du intresserad av att ta del av hela sammanfattningen för Bjurholms resultat så är du välkommen att
hämta ett exemplar av skriften i receptionen eller titta på
www.bjurholm.se

Hälsoförutsättningar i Bjurholm
• Medellivslängden i Bjurholm är högre bland kvinnor, men
likvärdig för männen jämfört med länet och övriga Sverige.
• Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande är bättre 		
bland kvinnor i Bjurholm, men sämre för männen, jämfört med
övriga Västerbotten och Sverige.
• Utbildningsnivå och inkomst är lägre hos både kvinnor
och män i Bjurholm än i övriga Västerbotten och Sverige.
• Andelen med fetma, riskbruk av alkohol och som snusar
är lägre hos männen i Bjurholm än i övriga Västerbotten
och Sverige.
• Andelen med rädsla för att gå ut ensam, stress och som
röker är lägre hos kvinnor i Bjurholm än i övriga Västerbotten
och Sverige.
• Fetma och snusning är vanligare hos kvinnor i Bjurholm än i
övriga Västerbotten och Sverige.
Bjurholms kommun deltar i Länsstyrelsens projekt ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens
folkhälsoarbete” med syfte att stärka det regionala och lokala
folkhälsoarbetet. För att stimulera och stödja kommunernas egna
prioriteringar så erbjuds deltagarna 19-22 november en studieresa till Bodø kommun i Norge. 2012 instiftade Stortinget i Norge en
folkhälsolag. Lagen reglerar offentliga aktörers folkhälsoansvar.
Besöket ger Bjurholm möjlighet att inhämta lärdomar och erfarenheter till hjälp för vårt fortsatta folkhälsoarbete.
Kontaktuppgifter: Malin Burström, kvalitetsstrateg
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

TILLVÄXT- OCH
UTVECKLINGSKONTORET

kommunens detaljplaner. En del av processen kommer att vara
digitalisering, så att företagarna och medborgarna själva ska kunna få tillgång till en del av kommunens planer.

Näringsliv i Samverkan 6.0 (NIS 6.0)

Bjurholms kommun vill skapa en mötesplats/park på tomten mitt
emot Ica och jobbar just nu med att ta fram en ritning över det
tilltänkta området. Syftet med mötesplatsen/parken är att skapa
ett litet torg där företag, medborgare och föreningar kan ställa ut
och sälja sina produkter. Det ska även vara en plats där man kan
samlas, gammal som ung, för att leka, vila eller bara umgås med
andra.

Projektet bygger vidare på det tidigare samverkansprojektet som
avslutades i september 2019. Syftet med NIS 6.0 är att stärka
Umeåregionen som näringslivsregion och ta vara på de möjligheter som Umeås tillväxt för med sig.

Mål
Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader
i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer.
Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag
främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala
tjänstenäringar.

Målgrupp
Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genomföras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och
därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet
NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 och till den 30 september 2022. I samverkansprojektet NIS 6.0 ingår kommunerna;
Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. Projektet finansieras av Region Västerbotten och Tillväxtverket samt de
medverkande kommunerna.

Attraktivt centrum

Kontaktperson: Jenny Stensson, näringslivsutvecklare
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

FÖRETAGSGALA 2019
I oktober gick Bjurholms 3:e företagargala av stapeln, ett tillfälle
att uppmärksamma och hylla några av alla fantastiska företagare
som finns i kommunen. Här kommer de nominerade och vinnarna
i respektive kategori.
Nominerade i kategorin Årets företagare:
Orientfalafel i Bjurholm AB, Said Razaghi & Tommy Linder
Öråns Gräv & Schakt AB, Lennart Johansson
Tryckt Reklam i Sverige AB, Ari Achrén & Arne Eriksson

Robertsfors kommun är ägare av projektet som har en sammanlagd budget på drygt 16 miljoner kronor.

Foto: Agneta Malmström

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

VINNARE av Årets företagare:
Orientfalafel i Bjurholm AB

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet Bjurholms kommun 2018-2020, riktat statsbidrag
Bjurholms kommun blev 2018 beviljade ett statsbidrag från Tillväxtverket. Statsbidraget fördelades till små kommuner i Sverige
med geografiska utmaningar. Stödet ska ge kommunerna möjligheten att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka
näringslivet och företagsklimatet.
Tillväxt- och utvecklingskontoret i Bjurholm jobbar just nu parallellt med flera projekt inom statsbidraget. Här kommer en kort
sammanfattning av som är på gång just nu.
Tillväxt och Tillsyn
Tillväxt och Tillsyn (Rättviksmodellen) är en ideell förening som
jobbar med att utveckla nya arbetssätt som ska bidra till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Under november månad kommer personal från miljö- och byggnämnden
tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret att utbildas i det
nya arbetssättet. Detta ska bidra till ett öppet och positivt företagsklimat där företagarna trivs.

Samhällsplanerare
Tillväxt- och utvecklingskontoret har under projekttiden anställt
en samhällsplanerare som bland annat kommer att jobba med

Nominerade i kategorin Årets unga företagare:
Ica Nära Bjurholm (IC Livs AB), Conny Karlsson & Ida Gard
Guldbaggen, Alexandra Lindström
Öfvre gård maskin AB, Elias, Isac & Erik Alfredsson
VINNARE av Årets unga företagare:
ICA Nära Bjurholm (IC Livs AB)
Nominerade i kategorin Still going strong:
Engmans Skogsmaskiner i Åkernäs AB, Lena & Mikael Engman
Bjurholms Snickeri AB, Ulf Segerljung
Chip & Circuit Nord AB, Lars Sjöblom
VINNARE av Still going strong:
Engmans Skogsmaskiner i Åkernäs AB
Nominerade i kategorin Årets Bjurholmare:
Sargbyggarna
Anders Lindqvist
Sture Eriksson
VINNARE av Årets Bjurholmare:
Sargbyggarna

TEKNISKA

BIBLIOTEKET

Utsortering av matavfall
Från och med 1 mars 2020 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Du som fastighetsägare kommer då att kunna välja mellan
två (2) olika abonnemang:

Öppettider på biblioteket inför jul- och nyårshelgen

1. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för det
brännbara restavfallet.
2. Hemkompostering och det gröna kärlet för det brännbara 		
restavfallet.
Observera! Om du väljer hemkompostering och inte redan
anmält detta måste du göra det till kommunens miljökontor.
Information om hur du gör ditt val kommer i ett separat utskick
under januari månad.

Utställning av kärl
På grund av den stora mängd kärl som ska ställas ut så kan det
hända att du får ett kärl vid din fastighet innan du har gjort ditt
val. Väljer du då att hemkompostera hämtar vi tillbaka kärlet utan
extra kostnad. Anledningen är att vi måste påbörja utställningen
av kärlen i god tid för att vara klara till den 1 mars 2020.

Under tiden 20 december - 7 januari har vi öppet:
23 december
kl.13.00–15.00
30 december
kl.13.00–15.00
2 januari
kl.17.00–20.00
7 januari
kl.17.00–20.00

Databaser
På bibliotekets hemsida www.minabibliotek.se, finns det flera
nyttiga och bra databaser. Har du ett lånekort kan du göra egen
inloggning på denna sida.
Nytt är att vi numera också har ArkivDigital, släktforskningsdatabas. Sedan tidigare har vi släktforskningsdatabasen Ancestry
library edition. Titta också på databasen Pressreader. Där kan du
läsa tidningar och tidsskrifter från hela världen på många olika
språk. Dagsfärska. Sök på land eller språk, och bläddra omkring.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotikarie
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Tidplan för arbetet med utsortering av matavfall:
OKTOBER

Informationsutskick

DECEMBER
		
		

Utställning av kärl påbörjas och
fortsätter i omgångar fram till
mars 2020

JANUARI 2020
		

Informationsutskick om hur du
gör ditt val av abonnemang

MARS 2020
		

Föreskrifter börjar gälla och
utsortering av matavfall är obligatoriskt

Måste jag sortera ut matavfall?
Ja, det är beslutat av kommunfullmäktige att matavfall ska sorteras ut och hållas avskilt från det brännbara restavfallet från och
med 1 mars 2020.
Mer information
Information om utsortering av matavfall kommer att skickas ut
under november månad.
Du kan läsa mer om utsortering av matavfall på
www.bjurholm.se/matavfall.
Kontaktperson: Petra Mardones, handläggare,
0935-140 00, petra.mardones@vannas.se

Bjurholms kommun
önskar alla läsare

God Jul &
Gott Nytt År!

EVENEMANG
DECEMBER
5/12
		
		

Folkets Hus kl.19.00, I sanningens tjänst,
musik och berättarföreställning med Thomas
Andersson och Greger Ottosson

		
		
		

Inträde 150 kr, med scenpass 130 kr, förbokning på
biblioteket 0932-140 42.
Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket.

UTSTÄLLNING PÅ
BIBLIOTEKET
2/12–10/1
			
			

Jul i vårt hus
Utställning på biblioteket, ”Jul i vårt hus”, som
kan bli lite hur som helst.

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 2020-01-27 för publicering 2020-02-26

VÄRLDENS BARN I
BJURHOLMS KOMMUN 2019
Tack till alla som samlat in pengar till Världens barn.
Summa 66 880 kr, räknat per capita = 28 kr. Det innebär att vi
ökat med 18 % jämfört med föregående år och ligger på tredje
plats i länet.
Aina Nygren, kommunsamordnare för Världens barn
i Bjurholms kommun.

