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Covid-19 - Det här är allvar!
Coronapandemin tar fart igen med flera nya
bekräftade fall av covid-19 och Region
Västerbottens smittskyddsläkare meddelar att
det här är allvar. Vi är fortfarande bra på att
skydda äldre och de i riskgrupper. Men vi måste
fortfarande hålla i och hålla ut.
Kommunen har fortsatta restriktioner inom våra verksamheter
som påverkar hur vi jobbar för att minska smittspridning. Det
kommer att påverka alla som besöker eller kommer i kontakt med
våra verksamheter som till exempel förskola, skola, äldreomsorg
och kommunhuset.
Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är
sjuk. Viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd.
www.folkhalsomyndigheten.se
www.regionvasterbotten.se
www.krisinformation.se
www.msb.se
www.bjurholm.se/corona

Diamanten – detaljplanarbetet i full gång
Diamantens vision är att det ska bli navet för en stimulerande och
utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten
och utveckling! En detaljplan måste till för att projektet ska kunna
förverkligas.
Det så kallade samrådsskedet som är ett steg i detaljplaneprocessen har pågått mellan 21 september och 9 oktober. Syftet är
att ge insyn i vad detaljplanen innebär samt lämna information,
önskemål och synpunkter för att göra beslutsunderlaget bättre.
Intresset har varit stort och många värdefulla synpunkter har lämnats in till kommunen och vid de välbesökta mötena. De kommer
nu att användas för att förbättra detaljplaneförslaget som sedan
kommer att ställas ut för granskning i vinter då det kommer att
finns nya möjligheter att lämna in synpunkter.
Tack för Ert engagemang och bidrag!

Industriområdet Österbacka
Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen för industriområdet på Österbacka den 26 oktober. För att komma vidare med
industriområdet är nästa steg att påbörja byggandet av den gångoch cykelväg som planförslaget tillåter.

Detaljplan Lönnen 4
Planförslaget för brandstationen på fastigheten Lönnen 4 (ovanför Coop) har varit ute på samråd mellan 22 maj och 12 juni.
Synpunkterna från samrådet har därefter bearbetats utifrån de
synpunkter som kommit in. Bland annat fanns det synpunkter på
trafiksituationen. Därför är det gjort en trafikutredning som ger
svar på trafiklösningen och som fanns med till granskningen som
skedde mellan 27 oktober och 17 november. Efter granskningen
kommer planförslaget att gå upp till beslut i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunens ekonomi
I delårsrapporten för 2020 redovisas ett prognostiserat plusresultat på drygt 2 miljoner kronor. Detta är ett sämre resultat än den
planerade budget som visade på ett plusresultat på 6,5 miljoner
kronor. Anledningen är främst att nämnder och styrelse inte håller

sig inom sin budgetram.
I socialnämnden är det personalkostnader inom äldreomsorgen
som inte håller sig inom sin budgetram. För kultur- och utbildningsnämnden är det gymnasieskolan som har en topp just nu
när det gäller elevantal och kostnaderna i denna verksamhet är
därför höga. För kommunstyrelsen är det främst kostnader inom
fastighet som är höga för tillfället.
I Sverige går vi ekonomiskt sett långsamt men stadigt mot sämre
tider. Trots en väntad lågkonjunktur och svagare ekonomisk ställning arbetar kommunen kontinuerligt med att hitta samordningsoch synergieffekter för att nå effektivisering och ekonomi i balans.

Brandskyddsarbete
Just nu pågår ett arbete med att nå ett effektivt och balanserat
brandskydd genom att bygga upp ett ledningssystem för brandskydd och tillhörande systematiskt brandskyddsarbete.
En del i brandskyddsarbetet är att uppfylla krav och skyldigheter
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) med tillhörande föreskrifter. Krav på systematiskt brandskyddsarbete enligt LSO innebär
att Bjurholms kommun ska ha ett dokumenterat, implementerat
och fortlöpande pågående systematiskt brandskyddsarbete. Målet med detta arbete är att uppnå en trygghet och robusthet inom
våra byggnader och verksamheter.
Sist men inte minst vill jag passa på att önska er en God Jul och
ett Gott Nytt år eftersom detta är den sista kommunala informationen för detta år! Nästa kommunala information kommer ut i
februari 2021
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

NYA REGLER FÖR
FARLIGT AVFALL
Miljö- och hälsoskydd vill informera om förändringar i avfallsförordningen som innebär att verksamheter ska rapportera uppgifter
om sitt farliga avfall till ett nationellt avfallsregister.
Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall i verksamheten
berörs. Även de som transporterar, samlar in, behandlar eller
handlar med farligt avfall omfattas.
Redan idag gäller att verksamheter som har farligt avfall behöver
föra anteckningar om avfallet. Hittills har det räckt att anteckningarna kan uppvisas på begäran av tillsynsmyndighet, men i och
med nya EU-regler behöver Sverige införa ett nationellt register
med uppgifter om farligt avfall.
Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om farligt avfall. Rapporteringen sker på Naturvårdsverkets hemsida via en e-tjänst och det ska ske två dagar efter att
händelsen (exempelvis transporten) ägt rum.
Naturvårdsverket har utförlig information om detta på sin hemsida
och där kan ni även ta reda på hur just er verksamhet omfattas.
Transport av farligt avfall i egen regi ska även i fortsättningen vara
anmält hos Länsstyrelsen.
Läs mer på www.naturvardsverket.se.

E-TJÄNSTER
Vi har idag 46 e-tjänster publicerade på hemsidan
www.bjurholm.se av totalt 95 st. tjänster (blanketter och e-tjänster). De flesta hittar du under rubriken utbildning och barnomsorg.

Ansök om eller byte av plats i förskola och fritidshem

Totalt sett så är nöjdheten hos användarna bra för de tjänster
som använts flitigast sedan starten 1 juli 2019. Nedan ser ni vilka
dessa tjänster är och de betyg och eventuella kommentarer som
lämnats för dessa.
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

Anmäl kompostering av hushållsavfall

Skriv under och lämna in datorkontrakt

UTVECKLINGSARBETEN I
FÖRSKOLAN
Inom den kommunala förskolan i Bjurholms kommun är vi just nu
inne i flera spännande utvecklingsarbeten. En av dessa handlar om barnens tidiga språkutveckling. Ett inslag i detta arbeta
är att vi under läsåret inför metoden TRAS (tidig registrering av
språkutveckling) i de kommunala förskolorna för att ännu tidigare
kunna ställa om våra arbetssätt så att det gynnar barnens utveckling på bästa sätt. Vi tror att detta är ett bra verktyg för att gynna
språkutvecklingen och vår förhoppning är att det kommer att leda
till ökade resultat när barnen senare kommer upp i skolåren.
Ett annat spännande arbete inom förskolan gäller vår framtida
lokalförsörjning där projektet Diamanten som just nu utreds är en
viktig faktor. Vi ser tendenser till ökat barnafödande och en viss
inflyttning i kommunen just nu, vilket är glädjande.
Det innebär troligen att vi kommer att ha ett ökat behov av platser
framöver och vårt goda samarbete med kommunens fristående
förskolor blir därför viktigt även fortsättningsvis för att säkerställa
platser i förskolan för kommunens yngsta medborgare.
Kontaktperson: Pia Bolin, skolchef,
0932-141 75, pia.bolin@bjurholm.se

DIN KRISBEREDSKAP
Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera kriser.

Det är viktigt att ha en god beredskap hemma
Även om Västerbottens län har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt. Det
första som du kan göra för att bidra är att ha en god beredskap
hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några
dygn medan myndigheternas resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.
Du bör planera för att kunna vara självförsörjande med mat och
vatten i minst tre dygn, eller så länge som just dina förutsättningar
tillåter. De människor som är mest utsatta kommer också att få
hjälp först vid en kris. Om du är frisk och klarar din vardag själv
kan du därför få vänta längre innan du får hjälp.
Att vara självförsörjande i tre dygn betyder inte att en samhällskris är över efter tre dygn. Det kan ta veckor eller månader innan
vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men det ger dig tid att tänka över
din situation för att kunna fatta viktiga beslut.
Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att
skaffa en krislåda. I lådan förvarar du saker som kan vara bra att
ha om en samhällskris skulle uppstå.

KOMVUX BJURHOLM
Komvux i Bjurholm flyttade under förra året in i nya lokaler på lärcentrum (tidigare värdshuset). Där bedrivs platsförlagd utbildning
i svenska för invandrare.
Nytt för i år är att det finns möjlighet för elever som läser på distans att komma till lärcentrum vid vissa tider för att få stöd med
teknik och struktur. Vi har även möjlighet att utföra nivåtester i
bland annat svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska för att bestämma vilken kurs det är lämpligt att starta på.
Det kan vara om du inte har studerat på länge och exempelvis
har förvärvat kunskaper på annat sätt. I samverkan med andra
kommuner i Västerbotten samverkar vi kring utbildning och utbud
och har en gemensam hemsida www.vasterbottensvux.se

Viktigt att veta för dig som saknar gymnasieexamen/slutbetyg
Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2021.
På grund av Covid-19 har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på gymnasienivå från komvux ytterligare ett år till 1 juli 2021. Enligt övergångsbestämmelser har
slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler fram till 1 juli 2020
men på grund av rådande läge så förlänger regeringen beslutet om övergångsbestämmelserna ett år till den 1 juli 2021. Efter
detta datum får vuxenutbildningen (komvux) inte längre utfärda
slutbetyg.
Har du ett slutbetyg utan grundläggande behörighet eller ett samlat betygsdokument och vill läsa mot ett slutbetyg? Eller andra
frågor kring studier så är du välkommen att kontakta Vuxenutbildningen i Bjurholms kommun:
Kontaktuppgifter: Karin Åberg, rektor, 0932-140 60,
070-332 40 74, karin.aberg@bjurholm.se
Sahra Andersson, studie- och yrkesvägledare, 0932-141 40,
073-047 28 67 sahra.andersson@bjurholm.se

BJURHOLMS PLÄD
Värmande present till liten och stor. Det finns många Bjurholmsplädar i en färgkombination och tovade barnfiltar i olika färger
till försäljning. Du kan köpa dom i kommunhusets reception.

BIBLIOTEKET
Öppettider
Under jul- nyår och trettonhelgerna 21/12–10/1 har biblioteket
öppet:
Måndag 21/12
Tisdag 22/12
Måndag 28/12
Tisdag 29/12
Måndag 4/1
Torsdag 7/1

kl.13.00–15.00
kl.17.00–20.00
kl.13.00–15.00
kl.17.00–20.00
kl.13.00–15.00
kl.17.00–20.00

EVENEMANG
Biblioteket kan ändra evenemangen om Covid-19 ändrar
förutsättningarna. OBS! För båda evenemangen krävs
anmälan om du vill vara med:
e-post: karin.gulliksson@bjurholm.se
tel: 0932-140 61 el 140 42.
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Kl.18.00 på biblioteket Astrid Väring
- en Västerbottensförfattare värd att upp		
täcka på nytt
Ola Nordebo, politisk chefsredaktör på VK
kommer och berättar om Astrid Väring
- en Västerbottens författare värd att
upptäcka på nytt. Vem var Astrid Väring och 		
varför är hon intressant att läsa i dag?
En introduktion till Astrid Värings liv och
förfat.tarskap, hennes betydelse för den tidiga
Västerbottenslitteraturen på 1900-talet och 		
bakgrunden till varför nyutgivna ”I som här
inträden…” blev så uppmärksammad och
kontroversiell när den publicerades första
gången. Inget inträde.
Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

JANUARI
13/1		
			
			
			
			
			
			

.Kl.18.30 på biblioteket författarbesök av
Maria Broberg, som skrivit boken
”Bakvatten”.
Historien utspelar sig i en fiktiv by i Sorsele
kommun på 1960-talet. Inget inträde.
Arr: Bjurholms bibliotek, ABF
140 42, inget inträde.

Evenemang med detaljerad information finns i evenemangskalendern på www.bjurholm.se, eller www.minabibliotek.se,
Facebook och Instagram.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka
till tips@bjurholm.se senast 2021-02-01 för utgivning
2021-02-25.

Bjurholms kommun
önskar alla läsare

God Jul &
Gott Nytt År!

