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§ 47

Ändring i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Ett tillkommande ärende anmäls: Delegering av
Igångsättningstillstånd. Ärendet behandlas som punkt 21.
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Dnr KS20-349 042

Delårsrapport 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
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
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Delårsrapport 2020
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Revisorerna
Diariet
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Dnr KS20-346 049

Skattesats 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 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
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Diariet
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Dnr KS20-188 007

Svar till revisorerna angående revision 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaret till revisorerna samt
Handlingsplan för ekonomi i balans för Bjurholms kommun angående
revision 2019. Följande ändring ska göras i Handlingsplanen:
I stycket ”Sammanfattning” ska första raden ändras till: ”Årets första
ekonomiska prognos pekar mot ett underskott mot budget om inga
åtgärder vidtas”.
I stycket ”Förslag på åtgärder” ska kolumnen ”Tidsplan” ändras till
”Effekt från” samt att en åtgärd för kommunstyrelsen ska läggas till:
”Försäljning av tidigare byaskolor, Effekt från 2021, Politiskt beslut
190528”.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna svaret till
revisorerna för Bjurholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC
genomfört en fördjupad granskning av kommunens arbete med att nå
en ekonomi i balans. Både i granskning av anpassningsarbetet och
den grundläggande granskningen av kommunstyrelse och nämnder,
har iakttagelser, bedömningar och rekommendationer redovisats.
Kommunstyrelse och nämnder har svarat på hur de ska jobba utefter
de rekommendationer som revisorerna föreslagit. Bland annat så har
en handlingsplan upprättats och förslag till internkontrollplan tagits
fram.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-07 § 26
Socialnämndens beslut 2020-09-09 § 18
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-09-10 § 39
Svar till revisorerna angående revision 2019 daterat 2020-08-24
Handlingsplan
Skrivelse från revisorerna daterat 2020-04-08
Beslutet ska skickas till
Revisorerna
Ekonomichef
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden, Miljö- och byggnämnden, Diariet
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Dnr KS20-348 003

Investerings- och upphandlingspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Investeringsoch upphandlingspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Investeringspolicyn ersätter tidigare investeringspolicy, inköps- och
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
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
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Reglemente/policypärm
Webben
Diariet
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Dnr KS20-321 106

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
-

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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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 202009-09 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:
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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
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Insatsnivå KI
Skrivelse Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
daterad 2020-09-03
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Diariet
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Dnr KS20-328 281

Riktlinjer för städplan inom pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för städplan inom pedagogisk
verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka
eller förebygga sådana verkningar. (Miljöbalken 26 kap 19 §)
Skolor (inklusive förskolor och fritidshem) är anmälningspliktiga
verksamheter enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att
verksamheten och inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten
bedrivs är så bra att barnens hälsa inte påverkas negativt.
Bjurholms kommun har ingen tidigare antagen riktlinje för
lokalvårdens frekvenser och ansvarsfördelning i den pedagogiska
verksamheten. Ett förslag på sådan har tagits fram i samarbete med
lokalvård, rektorer och skolchef med utgångspunkt i den antagna
riktlinje som finns för Umeå kommun.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01
Riktlinje städplan pedagogisk verksamhet upprättad 2020-05-05
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-07 29 §, Dnr
KUN20-226 281
Beslutet ska skickas till
Skolchef
Rektorer Castorskolan
Rektor förskola
Kommunchef
Arbetsledare lokalvården
Reglemente/policypärm
Diariet
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Särskilt driftbidrag enskilda vägar, väg 10940,
Bastuträsk Södra ideella vägförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar bifall till ansökan om kommunalt bidrag
enligt gällande reglemente om 106 951 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Bastuträsk södra ideella vägförening har sökt särskilt driftsbidrag för
förstärkningsåtgärder och avvattning av vägen hos Trafikverket.
Trafikverket har beviljat vägförenings ansökan och gett statligt bidrag
om 70 %.
Kostnadsberäkningen och bidragsgrundande belopp fastställdes till
445 628 kronor och bidraget till 70 % som 311 939 kronor enligt
beslut från Trafikverket.
I gällande reglemente för enskilda statsbidragsvägar så utgår det
kommunalt bidrag om 80 % på mellanskillnaden mellan
kostnadsberäkningen och utgående statsbidrag. I detta fall blir det
kommunala bidraget 80 % av 133 689 kronor som blir 106 951
kronor i kommunalt bidrag.
I nuvarande reglemente står det att objekt över 100 000 kronor ska
besluta från fall till fall och att berörd vägförening ska erhålla
kommunens godkännande innan arbetena påbörjas. I detta fall är det
nya personer som sitter i styrelsen och ansvarar för vägen varför det
inte varit känt för vägföreningen att man kan ansöka om kommunalt
bidrag. Detta blev känt för vägföreningen när arbetena påbörjats.
Mot bakgrund vad som ovan redovisats i detta ärende föreslås att
kommunalt bidrag beviljas enlig gällande reglemente.
Beslutsunderlag
Infrastrukturschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
Reglemente för enskilda vägar med statsbidrag antagen av
kommunfullmäktige 2004-12-20 § 52
Ansökan från Bastuträsk Södra ideella vägföreningen daterad 202008-13
Trafikverkets beslut daterat 2020-07-12
Beslutet ska skickas till
Bastuträsk Södra ideella vägförening, Infrastruktur chef, Diariet
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Antagande av Detaljplan för del av fastighet
BJURHOLM 1:116>1, Österbackaområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till
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, 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 2020-07-10
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.
Beslutsunderlag
Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07
Planbeskrivning - Antagandehandling
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Plankarta – Antagandehandling
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Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Byggnadsinspektör
Samhällsplanare
Diariet
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Handlingsplan för disposition av bygdemedel 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för disposition av
bygdemedel 2021 och skickar den till länsstyrelsen för fastställande.
Medlen fördelas utifrån följande prioritetsordning till ändamål som
överensstämmer med gällande riktlinjer.
1. Investeringar i bygdeföreningsregi
2. Investeringar som bidrar till utveckling av näringsliv och service i
berörd bygd
3. Medfinansiering av EU projekt
I sina bedömningar utgår kommunstyrelsens arbetsutskott från
kommunens mål i kommunstyrelsen och nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Regleringen av bygdemedlens användning finns i 6:e kapitlet lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt i
förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Länet erhåller
varje år medel från vattenregleringsföretagen. Sedan avsättningar
gjorts för oförutsedda skador, utifrån Miljödomstolen, skall medlen i
övrigt användas för ändamål som främjar näringsliv och service i
bygden eller annars är till nytta för denna. Medlen fördelas därför till
berörda kommuner och till rennäringen.
Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan för disposition av
bygdemedel. Handlingsplanen ska därefter godkännas av
länsstyrelsen.
Handlingsplanen är kopplad till och utformad i samklang med länets
regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. De
insatser kommunen vill prioritera med stöd från bygdemedel ska vara
långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med
hållbar utveckling i fokus.
Bjurholms kommun tillämpar hela kommunen som berörd bygd. Det
innbär att medel kan avsättas till projekt som berör hela kommunen
och inte behöver begränsas geografiskt.
Länsstyrelsen tar emot ansökningar om bygdemedel från
projektägarna, därefter remitteras de till kommunen.
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Kommunen bereder, prioriterar utifrån handlingsplan och riktlinjer och
lämnar sedan ett yttrande till länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar
beslut och betalar ut bidrag. Kommunen besiktigar projektet och
utfärdar ett granskningsintyg som sänds till länsstyrelsen som
underlag för utbetalning av bidrag till projektägaren.
Bjurholms kommun tillämpar Länsstyrelsens handbok med riktlinjer
fastställd 2017-02-02. Kommunen har utifrån Länsstyrelsens riktlinjer
fastställt egna riktlinjer.
Beslutsunderlag
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-23
Beslutet ska skickas till
Näringslivsutvecklare
Länsstyrelsen
Diariet
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Program för arbetsmarknad och integration, AMI
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 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
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 2018-12-10 §
92
Samhällsorienteringsplan antagen av kommunfullmäktige 2018-1210 § 93
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Chef för AMI
Reglemente/policypärm
Webben
Diariet
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Dnr KS20-135 106

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med
Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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. 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.
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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
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Följebrev Kommuninvest
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Advokatfirman Lindahl
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 59

2020-10-06

20
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Placering av permanent ishockeyplan
Kommunstyrelsens beslut
Utifrån kommunens ekonomiska situation med besparingar inom
kärnverksamheterna beslutar kommunstyrelsen att inte gå vidare
med en permanent plats för ishockeyplan i dagsläget.
Kommunstyrelsen beslutar:
- Upphäva tidigare beslut tagit i kommunstyrelsen 2019-05-28.
- Fortsatt uppsättning av ishockeysargen sker under
vintersäsongen på konstgräsplanen.
- Söka marklov för att återanvända fyllnadsmassor, som bedöms
lämpliga att använda bredvid skolan och konstgräsplanen i
anslutning till ravinen.
- Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag för
plats där schaktmassor kan återanvändas som fyllnadsmassor.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Marklov söks för att upprätta ishockeyplan med sarg bredvid
skolan och konstgräsplanen i anslutning till ravinen.
- Fram till färdigställande ska ishockeysargen monteras på
konstgräsplanen under vintersäsongen.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att marklov beviljas:
- Återanvända fyllnadsmassor från andra byggprojekt som har
behov av bortforsling och som bedöms lämpliga att använda.
- Uppdra till budgetberedningen att bereda budget för upprättande
av ishockeyplan inklusive markberedning samt belysning inför
beslut till kommunfullmäktige och budget 2022.
- Uppdra kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta nödvändiga
beslut som behövs för att färdigställa ishockeyplanen.
- Färdigställande av ishockeyplanen ska ske senast 2024-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat 2019-05-28 att ta fram ett
beslutsunderlag för iordningställande av en fullstor ishockeyplan
bredvid befintlig konstgräsplan, där det idag finns en ravin. För att få
fram underlag som ska ligga till grund för beslutet har offerter begärts
in från två oberoende parter för markförberedning där det krävs
utfyllnad i ravinen samt en förlängning av kulvert. Yttranden har
begärts in från plan- och bygg samt miljö och hälsoskydd.
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En utfyllnad och markförberedning som möjliggör att kommunen kan
ta ytan i anspråk relativt tidigt kostar kommunen omkring 5,5 miljoner
kronor. Ett alternativ som diskuterats är att använda fyllnadsmassor
från andra projekt som pågår i närheten, där denna plats kan öppnas
upp för att ta emot schaktmassor från andra. Det skulle minska
kostnaderna för fyllnad i ravinen avsevärt. Kostnad kvarstår dock för
att iordningställa en kulvert som enligt offert kostar runt 1 miljon
kronor om det ska vara en betongkulvert, kan finnas andra alternativ
som inte är utrett.
Yttrande från plan- och bygg meddelar att det är möjligt att
genomföra detta utan detaljplaneändring så länge åtgärderna inte
kräver bygglov.
Att då enbart uppföra en ishockeysarg med tillhörande belysning
anses inte vara bygglovpliktigt enligt slutsatsen i yttrandet. Men det
förutsätter att ingen asfaltering genomförs då aktuell detaljplan anger
grönyta.
Yttrandet från miljö- och hälsoskydd har synpunkter på förfarandet
vid denna typ av åtgärd. Men det framkommer inga direkta hinder att
genomföra fyllnad av ravinen förutom att miljö- och hälsoskydd
kräver att anmälan skall göras för användning av schaktmassor och
det kan bli aktuellt med provtagning innan. Trafikverket har vid
anläggandet av konstgräsplanen 2012 haft synpunkter på
anläggandet vilket är en part som behöver tas kontakt med i
samband med iordningställandet av ishockeyplanen, vilket blir en
naturlig del i ett lovärende till plan- och byggavdelningen.
Sammanfattande slutsats
Utredningen kommer fram till att det är stor sannolikhet att tillstånd
skulle kunna beviljas för att genomföra iordningställande av
ishockeyplanen, men det krävs ett marklov och anmälan. Utfyllnad av
ravinen utgör en väsentlig stor andel av kostnaderna och alternativet
som dock kan medföra att uppförandet kan ta längre tid gör att målet
kan nås till en betydligt lägre kostnad. Samtidigt pågår andra projekt i
kommunen som innebär en möjlighet att återanvända fyllnadsmassor
från bland annat kommande byggprojekt som brandstation och
äldreboende och förskola. Det medför dessutom att kostnaderna för
bortforsling i deras projekt blir lägre. Om fyllnadsmassor ska
användas från andra projekt innebär det att en iordningställd
ishockeyplan med sarg och belysning kan dröja några år, troligast
som längst till 2024, men sannolikt tidigare vilket beror på när ravinen
är färdigfylld och redo för en montering av sarg. Budget saknas för
dessa kostnader och bör beredas i kommande budgetberedning.
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Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Yttrande Miljö och hälsoskydd daterat 2020-09-22
Yttrande Bygg och plan daterat 2020-09-21
Yttrande Trafikverket daterat 2012-03-01
Offert Öråns Gräv & Schakt AB, markförberedning ishockeyplan
Offert Kaj Johanssons Åkeri AB, markförberedning ishockeyplan
Översiktsritning förslag till placering ishockeyplan
Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Diariet
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Dnr KS20-351 253

Försäljning av fastighet BJURHOLM 4:57
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- 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
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Fastighetskarta BJURHOLM 4:57
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Diariet
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Dnr KS20 352 002

Revidering av Delegationsordning enligt
kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till Delegationsordning enligt
kommunstyrelsens reglemente, att gälla från och med 2020-12-01
med följande ändringar:
Punkt 13:4 ändras från 1 prisbasbelopp till 1 Pbb. Punkt 13:12 och
13:13 utgår. Punkt 13:16 tillägg ”1 Pbb”. Punkt 13:24 tillägg: ”om
särskilda skäl föreligger”:
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till
Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente, att gälla
från och med 2020-12-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-02-04 att översyn av hela
delegationen skulle göras till kommunstyrelsen i oktober 2020.
Översynen har inneburit en dialog med kommunstyrelsens presidium
där ett nytt reviderat förslag har tagits fram. Delegationsordningens
syfte samt innehåll har ändrats. Likaså har nya ärendeavsnitt och
grupperingar av delegationen förtydligats. Det som är nya tillägg i
delegationen är följande:
- Firmatecknare för stiftelserna
- Hantering vid lantmäteriförrättning
- Yttrande om förvärvstillstånd
- Besluta om företräde i bostadskö
Befintlig delegation som kan vara föremål för ändring:
- Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning
- Försäljning av lös egendom, inventarier med flera över ett
prisbasbelopp
- Beslut om gratis tomt
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Förslag till Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente
Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Reglemente/policypärm
Webben
Diariet
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Dnr KS20-356 402

Avtal skötsel och underhåll av skoterleder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om skötsel och
underhåll av skoterleder i Bjurholm kommun. Medelanvisning är
tidigare beslutad prioritering för föreningsbidrag för budgetår 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare varje år lämnat bidrag till skötsel och
underhåll av skoterleder inom Bjurholms kommun. Ett förslag till nytt
avtal har tagits fram som gäller ett år i taget och förlängs enbart om
det finns ett beslut om prioritering av medel till kommande budgetår
för skötsel och underhåll av skoterleder. Detta avtal leder till att
kommunen kan bidra till att upprätthålla drygt 45 mil skoterleder i
Bjurholms kommun som ger bättre tillgänglighet till bra leder och
ökad dragningskraft till Bjurholm som besöksmål.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Förslag avtal skötsel och underhåll av skoterleder
Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Diariet
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§ 63

Information
Sammanfattning av ärendet
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella
händelser.
Förvaltningscheferna lämnar en ekonomisk redovisning.
Ekonomichefen informerar om internkontroll, styrning och
internprissättning av gemensamma kostnader.
Kommunchef och fastighetschef informerar om brandskydd,
igångsättningstillstånd.
Kommunchefen, informerar om delegeringsbrev.
Personalstrateg och personalkonsult informerar om samarbetet
med Suntarbetslivs Resursteam.
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§ 64

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
1. Ordförande kommunstyrelsen
Beslut daterat 2020-06-03, Erbjudanden om ersättning sommaren
2020 för sjuksköterskor, Dnr KS20-244 739.
Beslut daterat 2020-08-26, Ansökan om förordnande som
vigselförrättare, Dnr KS20-306 112
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut daterat 2020-05-18 § 9, Beslut om minskat tjänsteutrymme
fritidshem, Dnr KS20-226 716.
Beslut daterat 2020-06-03 § 10, Erbjudande om ersättning
sommaren 2020 för sjuksköterskor, Dnr KS20-244 739.
Beslut daterat 2020-06-03 § 11, Antagande om Detaljplan
fastighet URMAKAREN 1, Dnr KS19-436 214.
Beslut daterat 2020-06-09 § 12, Remissvar på Regional
utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030, Dnr KS20262 143.
Beslut daterat 2020-06-16 § 13, Organisationsförändring – AMI,
enhet för arbetsmarknad och integration, Dnr KS20-261 106.
Beslut daterat 2020-06-16 § 14, Styrning och internprissättning av
administrativ verksamhet, Dnr KS20-024 041.
Beslut daterat 2020-06-16 § 15, 80-90-100 – partiell nedsättning
av arbetstid med bibehållen tjänstepension, Dnr KS20-269 020.
Beslut daterat 2020-06-25 § 16, Ersättning för skoterleder i
Bjurholms kommun, Dnr KS20-274 805.
Beslut daterat 2020-07-02 § 17, Förordnande av skolchef, Dnr
KS20-282 022.
Beslut daterat 2020-08-18 § 18, Hyressättning fastighet
KRÖGAREN 1, Dnr KS20-300 050.
Beslut daterat 2020-08-18 § 19, Semesterväxling – byte av
semesterdagstillägg mot lediga dagar, Dnr KS20-294 021.
Beslut daterat 2020-09-01 § 20, Samråd – Detaljplan för
fastigheten ARRENDATORN 1 med flera, Dnr KS20-313 214.
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Beslut daterat 2020-09-24, Försäljning av pistmaskin och
hjullastare, Dnr KS20-355 054
3. Ekonomichef
Beslut daterat 2020-09-23, Beslut om upptagande av lån och
omsättning av lån, Dnr KS20-353 045
4. Räddningschef
Svar daterat 2020-09-07, Remiss från länsstyrelsen gällande
förslag till plan för övertagande av kommunal räddningstjänst, Dnr
KS20-312 170.
5. Delegeringsbrev
Kommunchefens ansvar upprättad 2019-09-19
Skolchefens ansvar upprättad 2019-09-20
Socialchefens ansvar upprättad 2019-09-20
Ekonomichefens ansvar upprättad 2019-10-14
Fastighetschefens ansvar upprättad 2020-05-13
Miljö- och säkerhetsskyddschefens ansvar upprättad 2019-10-14
Arbetsmarknads- och integrationschefens ansvar upprättad 202006-24
Personalstrategens ansvar upprättad 2019-10-14
Arbetsledare lokalvårds ansvar upprättad 2020-05-15
Arbetsledare GS ansvar upprättad 2020-05-15
Medarbetares ansvar upprättad 2019-10-14
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§ 65

Redovisning av meddelanden
Kommunfullmäktige
Beslut daterat 2020-04-20 § 7, Överenskommelse om
regionalsamverkansstruktur avseende vård och omsorg, Dnr KS20138 701.
Beslut daterat 2020-04-20 § 9, Borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal med Kommuninvest i Sverige AB, Dnr KS20-135 106.
Beslut daterat 2020-06-15 § 28, Arbetsmiljöpolicy, Dnr KS20192 003.
Beslut daterat 2020-06-15 § 37, Val av ledamot till kommunstyrelsen
(L), Dnr KS20-260 101.
Beslut daterat 2020-06-15 § 38, Val av ersättare till kommunstyrelsen
(L), Dnr KS20-260 101.
Miljö- och byggnämnden
Granskning för detaljplan för del av BJURHOLM 1:116>1,
Österbackaområdet, Dnr KS20 139 214.
Länsstyrelsen
Beslut daterat 2020-06-25, Länsstyrelsens prövning av beslut att
anta detaljplan för fastigheten URMAKAREN 1 i Bjurholms kommun,
Västerbottens län, Dnr KS19-436 214.
Beslut daterat 2020-09-01, Särskilt förordnad vigselförrättare, Dnr
KS20-306 112.
Region Västerbotten
Beslut daterat 2020-06-08, Beslut om beviljat stöd, Särskilt
investeringsstöd för Golfab i Bjurholm AB, Dnr KS20-210 143.
Beslut daterat 2020-08-28, Beviljat investeringsbidrag för Westmans
Livs, Agnäs.
Beslut daterat 2020-09-03, Beslut om beviljat stöd, Särskilt
investeringsstöd för Backfors Gård – Häst och Natur HB.
Beslut daterat 2020-09-14, Beslut enligt 21a § i förordningen
(2000:284) om särskilt driftstöd till dagligvarubutik i sårbara och
utsatt lägen för att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för
Balsjö Handel & Bensin AB, Dnr KS19-363 143.
Naturvårdsverket
Beslut daterat 2020-06-15, Bidrag enligt förordningen (2018:496) om
statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön,
Dnr KS20-286 334.
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§ 65 (forts)
Umeå kommun
Beslut daterat 2020-02-14, protokoll från Umeåregionens nämnd för
PA-system.
Beslut daterat 2020-09-11, protokoll från Umeåregionens nämnd för
PA-system.
Sveriges Kommuner och Regioner
Meddelande från styrelsen daterat 2020-05-29, SKR:s
sammanträdesplan för 2021, Dnr KS20-257 006.
Meddelande från styrelsen daterat 2020-05-29. Förbundsavgift år
2021 till Sveriges Kommuner och Regioner, Dnr KS20-258 049.
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Dnr KS20-387 002

Delegering av Igångsättningstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge delegation till kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om igångsättningstillstånd fram till att
Investerings- och upphandlingspolicyn träder i kraft.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde diskuterade om hur beslut om
igångsättningstillstånd hanteras fram till att Investerings- och
upphandlingspolicyn träder i kraft. Det bör finnas en lösning för att
hantera de projekt som behöver få igångsättningstillstånd enligt de
tidigare gällande reglerna.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunchef
Diariet
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