
ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (34) 
 
 
Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 februari 2011, 

klockan 09:00 – 16:00. 
 Ajournering för lunch 12:00 – 13:00. 
 
 
Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande 

Jan Stenberg (S), ledamot 
Pernilla Lestander (S), ledamot 
Mari-Teres Ögren (S), ledamot 
Bo Åberg (S), ledamot 
Lena Nilsson (C), ledamot 
Doris Johansson (C), ledamot 
Alf Sundström (FP), ledamot 
Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot 

 

 
 
Övriga deltagare Claudia Zamorano, kommunchef 

Lena Sundström, kommunsekreterare 
Annika Sandberg, ekonomichef § 12 

 Bengt Isaksson, socialchef § 14 
 Mats Abrahamsson, 1:e socialsekreterare § 15 
 
Utses att justera Lena Nilsson och Pernilla Lestander 
 
 
Justeringens tid och plats Måndagen den 14 februari 2011, klockan 16:00, enheten för nämndservice 
 
 
Underskrifter Sekreterare     Paragrafer: 9 – 31 
  Lena Sundström 
 
 
 Ordförande     
  Britta Flinkfeldt Jansson 
 
 
 Justerande        
  Lena Nilsson Pernilla Lestander   
 
 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2011-02-07 
 
Datum för anslags uppsättande 2011-02-15 Datum för anslags nedtagande 2011-03-09 
 
Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndsservice 
 
 
Underskrift    
 Siv Lestander 
 
  Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 Innehållsförteckning 
 
 § 9 Godkännande av dagordning 
 § 10 Tillväxt i Arjeplogs kommun, rapport 
 § 11 Kommunchefens rapport 
 § 12 Ekonomichefens rapport 
 § 13 Rapport angående vidtagna åtgärder till stöd för det samiska språket 
 § 14 Redovisning av övertid år 2010 
 § 15 Ekonomiskt bistånd, rapport 
 § 16 Redovisning av delegeringsbeslut 
 § 17 Ordförande i Folkhälsorådet 
 § 18 Kultur- och ungdomsledarstipendium, år 2010 
 § 19 Fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamheter,  
  Attestreglemente för Arjeplogs kommun, bilaga 1 och bilaga 3 
 § 20 Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun, våren 2011 
 § 21 Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2010 
 § 22 Motion – energirådgivning 
 § 23 Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommun samt reglementen för  
  kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,  
  miljö-, bygg och räddningsnämnden, näringslivsnämnden,  
  valnämnden och krisledningsnämnden 
 § 24 Riktlinjer för försäljning av fastigheter 
 § 25 Taxor och avgifter 2011 – Kommunstyrelsen (Hantering av spillolja) 
 § 26 Ansvarig för vänortssamarbeten 
 § 27 Tilläggsbudget för år 2011  
 § 28 Delgivningar 
 § 29 Verkställda uppdrag från och med 2010-11-01 – 2011-01-31 
 § 30 Ej verkställda uppdrag 
 § 31 Information 
 _____ 
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 Ks § 9 
 Godkännande av dagordning 
 
 Ordföranden föreslår tillägg till dagordningen med ärendet 
 - Riktlinjer för försäljning av fastigheter. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Godkänna föreslagen dagordning med tillägg av ärendet 
 - Riktlinjer för försäljning av fastigheter. 
 _____ 
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 Ks § 10 
 Tillväxt i Arjeplogs kommun, rapport 
 
 Utifrån boken innovativa kommuner har jag plockat ut några samlande 

punkter som jag anser är väl värda att fundera kring: 
 Vad? 
 1. Attraktivitet! Göra kommunen som plats attraktiv, att marknadsföra sig för 

att locka besökare som vill komma tillfälligt – eller permanent, som boende. 
 2. Kultur! Kommunerna har satsat på kultur som ett sätt att attrahera 

besökare och boende – men också som en del i arbetet med att förnya och 
komma på nya grepp. 

 3. Samverkare utan gränser! Gör saker på annat sätt genom att samverka 
med andra – ofta företrädare för stat och landsting/region, eller andra 
kommuner i närheten. Men samverka också med företagare och 
föreningsfolk. Samverkan kan handla om att hjälpas åt att se saker på nytt 
sätt och lära tillsammans och lära av varann. Något som gör direkt nytta för 
medborgarna. 

 Hur? 
 1. Koll på ekonomin, för att bli trygg nog för att våga. God ekonomistyrning 

skapar utrymme för experiment och nytänkande. 
 2. Se hur andra gör. Satsa på ambitiös omvärldsbevakning, att hålla sig 

underrättad om vad det är som händer och sker i omvärlden – och få idéer 
till förnyelse. 

 3. Det händer något i huvudena och med klimatet. Förnyarkommuner har 
lyckats skapa en tillåtande anda och en tillit. 

 4. Berättelser, myter – och hybris. En kommun som vill komma in på nya 
spår och inte halka tillbaka behöver förankra det nya genom ”historien om 
oss själva”. Man talar om ett ledarskap genom historieberättande – med en 
lurande fara för överslag i mytbildning och högmod. 

 5. Vad kommunala innovatörer behöver veta och kunna. Det går att hämta 
in kunskaper och färdigheter för att främja nytänkande och nygörande – och 
för att vilja, våga och kunna komma över fantasilöshet och 
förändringsrädsla. 

 
 Min uppfattning när det gäller tillväxtarbete är att det inte är något hokus-

pokus vi pratar om. Det är frågan om att kavla upp ärmarna och börja jobba. 
Och nu börjar vi ha personal på plats som har möjlighet att jobba med 
tillväxtfrågor. Det som ligger närmast på den politiska nivån är budgetarbetet 
och målformuleringarna runt detta. Jag menar att våra målformuleringar går 
att utveckla i en riktning som stämmer med det ovanstående. Och det är 
viktigt.  forts 
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 Ks § 10 
forts Tillväxt i Arjeplogs kommun, rapport 
 
 Tidigare har jag pratat med Sparbanken Nord om finansiering av föredrag 

som vi kan ha nytta av. Då nämnde vi Stig Henriksson (Kommunalråd (v) 
från Fagersta) som potentiell föredragshållare Jag var under torsdagen även 
i kontakt med Svensk Tillväxtstrategi, Conny Olander, som jag känner till 
sedan tidigare. Vi diskuterade hur fysisk planering kan användas som ett  

 påtagligt  verktyg för att skapa framtidstro och tillväxt i en kommun. Jag 
återkommer i frågan. 

 
 Arjeplog 2011-01-28 
 Britta Flinkfeldt Jansson 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Rapporten läggs till handlingarna. 
 _____ 
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 Ks § 11 
 Kommunchefens rapport 
 
 Rapporten lämnas vid dagens sammanträde. 
 
 Personal situationen 
 Under vecka 6 och 7 kommer anställningsintervjuer att genomföras för 

tjänsterna som personalsekreterare och marknadsförare/informatör.  
18 ansökningar har inkommit till tjänsten som nätverkstekniker, den 11 
februari kommer arbetsgivare och de fackliga organisationerna gå igenom 
handlingar för att välja ut lämpliga kandidater till intervju.  

 Tjänsten som förvaltningschef till Barn- och utbildnings förvaltningen är inte 
utlyst än, anledningen är att vi diskuterar olika lösningar. 

 
 Verksamhetsfrågor 

Arbetet med reglementen, delegationsordning och målstyrning pågår.  
 
 Claudia Zamorano 
 
  KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Rapporten läggs till handlingarna. 
 _____ 
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 Ks § 12 
 Ekonomichefens rapport 
 
 Rapporten lämnas vid dagens sammanträde. 
 
 Bokslutet är under upprättande men i dags dato vågar jag inte gå ut med 

några preliminära siffror om vilket resultatet blir.  
 
 Budgetarbetet har påbörjats för åren 2012-2014. Ett första möte har hållits 

med nämndsordföranden och förvaltningschefer där övergripande mål har 
arbetats fram. Just nu pågår arbetet med att ta fram 
planeringsförutsättningarna och i förhållande till tidigare år är känslan att vi 
tagit ett stort kliv fram vad gäller målarbetet.  

 
 Arbete med att införa filöverföring mellan verksamhetssystemet på 

socialförvaltningen och ekonomisystemet har ännu inte sjösats. Detta på 
grund av hög arbetsbelastning nere på socialkontoret. Avstämning kommer 
att hållas under vecka sex och det återstår mindre justeringar för att 
verkställa detta. För kommunen kommer detta att innebära en smidigare 
och effektivare hantering då varje enskild socialutbetalning tar 5-10 minuter 
i anspråk att genomföra från det att den betalas via banken till dess att den 
är bokförd och nedlämnad till socialförvaltningen för arkivering. Med 
införandet kommer vi på ekonomikontoret att minimera denna hantering till 
5-10 minuter totalt för samtliga utbetalningar under en dag.  

 
 Arbetet med införandet av självservice i lönesystemet ligger för närvarande 

på is. Så fort bokslutsarbetet är genomfört kommer ett omtag att göras vad 
gäller detta.  

 
 Personalsituation 
 Arbete med att ta över arbetsuppgifter från övriga verksamheter görs 

successivt.  Belastningen på ekonomi- och lönekontoret är väldigt ansträngd 
men jobbar med att successivt ändra rutiner för att få en bättre och hållbar 
arbetssituation. Detta arbete tar tid men är absolut nödvändigt – att vi varit 
tvungna att lägga självservicen på is är ett resultat av den höga 
arbetsbelastningen på ekonomi- och lönekontoret. Vi har dessutom vissa 
arbetsuppgifter som tar lite extra tid i anspråk just nu – vilket är kopplat till 
välkomstbonusen. Det är ansökningar som skall hanteras och distribueras, 
samtidigt som det är mycket besök och samtal just kring denna fråga.  

 
 Vi haft en del sjukfrånvaro detta år och med slimmad bemanning och nya 

arbetsuppgifter är detta väldigt märkbart.  
 

 Annika Sandberg, Ekonomichef 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Rapporten läggs till handlingarna. 
 _____ 
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 Ks § 13 Ks 2009/11 106 
 Rapport angående vidtagna åtgärder till stöd för samiska språket 
 
 Utifrån vad som framkommit i enkäterna, och på samrådsmötena + i samråd 

med de samiska föräldrarna så har jag arbetat för att möta behoven. 
 
 Vi har haft en samisk barnskötare (Åsa Emanuelsson) anställd under hösten 

på 50 %, alla barnen på förskolan +Blåklockan har fått åka på studiebesök 
till Båtsuoj skogssamecenter. 

 Det har köpts in samiskt material, böcker, spel, cd-skivor. 
 På förskolan har jag även tillsammans med Åsa varit till silvermuseet med 

de stora samiska barnen. 
 
 Jag har hjälpt biblioteket med inköp av nya barn och ungdomsböcker på 

samiska (från Norge, det finns inte så mycket i Sverige).  
 
 En vecka under hösten hade vi samisk vecka i kommunen, med samisk mat 

och gáhkkubakning med nordsamisktalande bagare, det slog igenom även i 
skolvärlden, de pratade om samer och samisk kultur i flera klasser under 
denna vecka. Kyrkan hade även en samisktalande präst på söndagens 
gudstjänst och då satte vi in extrapersonal, så att de äldre samer från 
äldreboendena som ville hade möjlighet att gå dit. 

 Till alla äldreboenden har jag köpt in samiska ljudböcker, så att våra äldre 
kan få höra sitt språk även om personalen inte kan samiska. 

 Jag har även hjälpt skolan med material till modersmålsundervisning och 
hittat modersmålslärare i andra samiska dialekter om behoven skulle uppstå 

 
 För äldreomsorgens personal har vi haft utbildning i konversationssamiska, 

en grupp som har läst nordsamiska, en grupp som har läst pitesamiska 
 Och nu har vi startat upp en kurs i nordsamiska i samarbete med ABF som 

står för lokaler och förbrukningsmaterial, de som är intresserade att läsa är 
bl.a. barnomsorgspersonal, äldreomsorgspersonal och personal från skolan. 

 Sen har jag skickat en del broschyrer från äldreomsorgen till samiska 
översättare. 

 
 Jag har reviderat det nationella minoritetspolitiska programmet, och även 

skrivit förslag på ny hemsida med länkar till sametinget och andra sidor som 
rör nationella minoriteter som jag har skickat till Annika Sandberg. 

 Jag har även deltagit i flera mycket bra konferenser där jag har 
representerat kommunen. 

 Avslutningsvis har jag skrivit redovisningen till sametinget. 
 
 Carina Juuso, samiskt språkstöd/koordinator 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Lägga rapporten till handlingarna. 
 _____ 
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 Ks § 14 Ks 2010/229 020 
 Redovisning av övertid år 2010 
 
 Sammanfattning 
 Arbetsutskottet uppdrog 2011-01-24 till socialchefen och kommunchefen att 

på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2011 redovisa mertid, i 
kronor respektive timmar per nämnd, för perioden 2008 – 2010, samt 
kommentarer där mertiden överskrider 5% jämfört mot totalen.  

 Mertid ska därefter årligen i februari redovisas till kommunstyrelsen på den 
nivån. 

 
 Socialchef Bengt Isaksson redogör vid sammanträdet för kommunens 

kostnader för fyllnadstid och övertid.  
 
 Beslutsunderlag 
 Redovisning av mertid, mertid 2008-2010 kronor per nämnd, mertid 2008-

2010 timmar per nämnd och löneart, mertid 2008-2010 kronor per nämnd 
och löneart, redovisning av över- och fyllnadstid för socialförvaltningen 
2010. 

 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Uppdrag ges till socialchefen att återkomma till kommunstyrelsens nästa 

sammanträde den 28 mars 2011, med en redovisning av över- och 
fyllnadstid för hela kommunförvaltningen för åren 2008 – 2010 i enlighet 
med vad som redovisats för socialförvaltningen. 

 
 Uppdrag ges till kommunchefen att ombesörja att redovisning av mertid 

lämnas årligen i februari månad till kommunstyrelsen.  
 Redovisningen ska visa kostnaden i kronor respektive timmar per nämnd 

med kommentarer där mertiden överskrider 5% jämfört mot totalen. 
  
 Beslutsexpediering 
 Kommunchef 
 Socialchef 
 _____ 
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 Ks § 15 Ks 2011/6 
 Ekonomiskt bistånd, rapport 
 
 Sammanfattning 
 Rapport över kostnader och kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd 
 lämnad av 1.e socialsekreterare. Rapporten föredras vid sammanträdet. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Kommunstyrelsen konstaterar att under de sista 10 månaderna har 87 

hushåll varit föremål för ekonomiskt bistånd, av dessa utgörs cirka en 
tredjedel av ensamstående män utan barn. 

 
 Socialförvaltningen påpekar att det i dagsläget saknas verktyg att arbeta 

med för att minska kostnaderna. 
 
 Informationen läggs till handlingarna. 
 _____ 
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 Ks § 16 
 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
 Sammanfattning 
 Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
 Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 

 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Styrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 7 februari 2011, § 16, enligt bilaga. 
 _____ 
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 Ks § 17 Ks 2006/265 101 
 Ordförande i Folkhälsorådet 
 
 Sammanfattning 
 Kristina Sjögren är av kommunstyrelsen vald till folkhälsorådets ordförande. 

Enligt folkhälsorådets organisation ska ordföranden väljas ur 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom Kristina Sjögren inte är vald som 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 bör 
en ny ordförande utses alternativt ändring av organisationen. 

 
 Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2004-05-24 § 159 
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2005-05-24 § 19 
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2009-02-02 § 44 
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 8 
 
 Yrkande 
 Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar att folkhälsorådets ordförande ska utses från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Uppdra till Folkhälsorådet att återkomma med förslag till ny organisation. I 

uppdraget ingår även att se över och lämna förslag till samordning av 
arbetsgrupperna.  

 
 Folkhälsorådets ordförande ska utses från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 Förslaget lämnas till enheten för nämndsservice senast den 5 maj för beslut 

kommunstyrelsen den 7 juni 2011. 
 
 Kristina Sjögren utses att fram till dess att beslut om ny organisation 

fastställts fortsätta som folkhälsorådets ordförande. 
 
 Beslutsexpediering 
 Folkhälsorådet 
 Kristina Sjögren 
 _____ 
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 Ks § 18 Ks 2011/9 009 
 Kultur- och ungdomsledarstipendium 2010 
 
 Sammanfattning 
 Kultur- och ungdomsledarstipendierna delas årligen ut på 

marknadslördagen som 2011 infaller den 12 mars.  
 KFU-nämnden har tidigare beslut om vem som ska tilldelas stipendierna 

men efter omorganisation finns verksamheten nu under kommunstyrelsen. 
 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Christina Sundqvist, 2011-01-13. 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 11. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Kulturstipendiet 2010 tilldelas Ewa Rosenqvist för hennes böcker Tankar till 

tröst och Fräcka tankar. 
 ”Ewa är driven och orädd att beröra känsliga tankar.” 
 
 Ungdomsledarstipendiet 2010 tilldelas Stefan Hallnor för sitt engagemang 

för motorintresserade ungdomar. 
 ” Stefan har under många år lagt ner massor av tid och pengar för att ge 

motorintresserade ungdomar i Arjeplog möjlighet att utöva sitt intresse. 
Bland annat kan nämnas att han under många år har plogat och underhållit 
en isbana där ungdomarna utan kostnad kan köra med sina bilar. Han har 
även ställt mark till förfogande till den nya rallycross, motorcross och 
skoterbana som är under byggande, där han har satsat massor av ideellt 
arbete.” 

 
 Kommunchefen utses att dela ut priset vid vintermarknaden 12 mars 2011. 
 
 Uppdrag ges till samhällsutvecklingsförvaltningen att hitta nya former för 

nomineringsprocessen samt för utdelningen av stipendierna. 
 
 Förslaget redovisas till kommunstyrelsen sammanträde den 12 september 

2011. Handlingarna lämnas till enheten för nämndsservice senast 15 
augusti 2011. 

 
 Beslutsexpediering 
 Samhällsutvecklingsförvaltningen, Christer Andersson 
 _____ 
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 Ks § 19 Ks 2010/62 040 
 Fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamheter, 
 Attestreglemente för Arjeplogs kommun, bilaga 1 och bilaga 3  
 
 Sammanfattning 
 Attestreglemente för Arjeplogs kommun är fastställt av kommunfullmäktige 

2010-06-21, § 85. Kommunstyrelsen har att besluta om fullmakter och 
attestanter inom kommunstyrelsens verksamheter.  

  
 Beslutsunderlag 
 Attestreglemente för Arjeplogs kommun. 
 Tjänsteskrivelse, ekonomichef Annika Sandberg, 2010-12-20. 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 9. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Kommunstyrelsen bemyndigar personer som firmatecknare två i förening 

avseende avtal, kontrakt och köpehandlingar överstigande 500 tkr samt 
fullmakter övriga handlingar och skrivelser och underteckna kommunal 
borgen avseende låneförbindelser för kommunala bolag och stiftelser från 0 
kronor enligt bilaga 1. 

 
 Kommunstyrelsen bemyndigar personer två i förening avseende 

undertecknande av checker enligt bilaga 1. 
 
 Kommunstyrelsen bemyndigar personer att skicka betalning och överföring 

via internetfunktion mot bank- och postgiro enligt bilaga 1. 
 
 Kommunstyrelsen bemyndigar personer att skicka betalning av lönefil via 

internetfunktion enligt bilaga 1. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner attestförteckning för kommunstyrelsen enligt 

bilaga 3. 
  
 Beslutsexpediering 
 Ekonomikontoret 
 _____ 
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 Ks § 20 Ks 2011/11 009 
 Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun, våren 2011 
 
 Sammanfattning 
 Ansökningar om skoterförbud 2011 har inkommit från Semisjaur-Njarg och 

Svaipa samebyar. 
 
 Samrådsmöte kommer att hållas den 1 februari 2011. 
 
 Beslutsunderlag 
 Ansökan om skoterförbud inom Semisjaur-Njarg sameby, 2011-01-16 
 Ansökan om skoterförbud inom Svaipa sameby, 2011-01-24 
 Protokullsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 13. 
 Anteckningar från samrådsmöte 2011-02-01. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Tillfälliga skoterförbud 2011 beviljas efterhand verkställighet begärs från 

samebyarna.  
 
 Verkställighet beviljas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. 
 
 Begäran om verkställighet ska inlämnas till kommunen senast fem (5) 

arbetsdagar före verkställighetsdatum. 
 
 Delegation ges till kommunstyrelsens ordförande, och till kommunstyrelsens 

vice ordförande som ersättare, att besluta om verkställighet av tillfälliga 
skoterförbud 2011. 

 
 Beslutsexpediering 
 Kommunstyrelsens ordförande 
 Kommunstyrelsens vice ordförande 
 Enligt sändlista till inbjudan om samråd 
 _____ 
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 Ks § 21 Ks 2010/243 007 
 Kommunstyrelsen ansvarsutövande år 2010 
 
 Sammanfattning 
 Revisorerna har 2010-12-13 lämnat rapport över kommunstyrelsens 

ansvarsutövande 2010. Syftet med den genomförda granskningen är att 
bedöma om nämndens ansvarsutövande, det vill säga styrelsens aktiva 
åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten är 
tillfredsställande. I rapporten bedömer revisorerna att kommunstyrelsen på 
ett engagerat sätt arbetar med de frågor som ligger inom styrelsens 
ansvarsområde. Sammantaget bedöms att styrelsen i tillräcklig omfattning 
vidtar aktiva åtgärder, styr, följer upp och kontrollerar verksamhet och 
ekonomi.  

 
 Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport, Kommunstyrelsen, 2010-12-13. 
 
 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 Kommunstyrelsen noterar att revisionen anser att kommunstyrelsen på ett 

engagerat sätt arbetar med de frågor som ligger inom ansvarsområdet. 
Kommunstyrelsen noterar också att revisionen bedömer att omfattningen av 
aktiva åtgärder, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och 
ekonomi är tillräcklig. Några synpunkter på revisionens rapport i övrigt har 
inte kommunstyrelsen. 

 
 Beslutsexpediering 
 Kommunrevisorerna 
 _____ 
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 Ks § 22 Ks2010/222 379 
 Motion – Energirådgivning 
 
 Sammanfattning 
 Elisabeth Bramfeldt (V) har lämnat följande motion  
 ”Energirådgivning. 
 Alla som ansöker om byggnadslov inom Arjeplogs kommun skall erbjudas 

kostnadsfri energirådgivning. 
 Att fler får insikt i möjligheten att energieffektivisera och på der sättet spara 

ström. 
 Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från miljö-, bygg och 

räddningsnämnde.” 
 
 Yttrande  
 Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2010-11-26 § 183. 
 De senaste tio åren har samtliga bygglovssökanden samt övriga 

kommuninnevånare erbjudits kostnadsfri energirådgivning. 
 
 Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-13 § 176.  
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till Miljö-, bygg 

och räddningsnämndens remissvar att de senaste tio åren har samtliga 
bygglovssökanden samt övriga kommuninnevånare erbjudits kostnadsfri 
energirådgivning. 

 _____ 
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 Ks § 23 2010/165 006 
 Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommun samt reglementen för 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- 
bygg- och räddningsnämnden, näringslivsnämnden, valnämnden och 
krisledningsnämnden    

 
 Sammanfattning 
 Kommunfullmäktige fastställde 2010-06-21 § 83, en ny politisk organisation 

för Arjeplogs kommun att gälla från 2011-01-01. Den nya organisationen 
medför att reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna ska revideras. 

 
 Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till 

nya reglementen och efter genomgång med nämnderna lämna förslag till 
nya reglementen för fastställande av kommunfullmäktige. 

 
 Ärendet är lämnat från arbetsutskottet utan förslag. 
 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Linda Ylivainio, 2011-01-24 
 Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommuns nämnder om arbetsformer 

med mera. 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen  
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
 Förslag till reglemente för socialnämnden 
 Förslag till reglemente för miljö- bygg- och räddningsnämnden 
 Förslag till reglemente för näringslivsnämnden 
 Förslag till reglemente för valnämnden  
 Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
 
 Yrkande 
 Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar att § 12 Särskilt uttalande, i det gemensamma 

reglementet stryks. 
 
 Mari-Teres Ögren (S) yrkar att § 12 Särskilt uttalande, i det gemensamma 

reglementet ska kvarstå. 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Mari-Teres Ögrens yrkande. 
   forts 
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forts Ks § 23 2010/165 006 
 Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommun samt reglementen för 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- 
bygg- och räddningsnämnden, näringslivsnämnden, valnämnden och 
krisledningsnämnden    

 
 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 Anta följande reglementen: 
 Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommuns nämnder om arbetsformer 

med mera 
 Reglemente för kommunstyrelsen  
 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
 Reglemente för socialnämnden 
 Reglemente för miljö- bygg- och räddningsnämnden 
 Reglemente för näringslivsnämnden 
 Reglemente för valnämnden  
 Reglemente för krisledningsnämnden 
 
 Reservation 
 Elisabeth Bramfeldt (V) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 

förslag beträffande § 12 särkilt uttalande, i det gemensamma reglementet. 
 _____ 
 
 



ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2011-02-07 20  

Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 Ks § 24 Ks 2011/23 019 
 Riktlinjer för försäljning av fastigheter 
 
 Sammanfattning 
 Föreligger förslag till riktlinjer för försäljning av fastigheter 

I förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen föreslås 
kommunstyrelsen ha rätt att under vissa villkor försälja mark och fastigheter.  

 
 Ärendets beredning 
 I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av förslaget 

till reglemente för kommunstyrelsen behandlades frågan om formerna för 
försäljning av mark och fastigheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 
att parallellt med förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen lägga 
fram ett förslag om riktlinjer för försäljning av fastigheter. 

 
 Bakgrund 
 Enligt 6 kap 4 § Kommunallagen åligger det kommunstyrelsen särskilt att ha 

hand om den ekonomiska förvaltningen. Begreppet ekonomisk förvaltning 
inbegriper också egendomsförvaltning och medelsförvaltning. Det är alltså 
primärt kommunstyrelsens uppgifter. 

 I syfte att effektivisera, renodla och avlasta kommunfullmäktige från ärenden 
av verkställighetskaraktär, föreslås att kommunfullmäktige fastställer 
riktlinjer med beloppsram beträffande belopp för fastighetsförsäljningar. 
Överstiger en försäljning visst belopp ska försäljningen handläggas av 
kommunfullmäktige. 

 Förslaget överensstämmer väl med kommunallagens kompetensfördelning 
mellan olika kommunala organ. I kommunfullmäktiges roll ingår att fokusera 
på ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och till 
nämnderna överlåta viss beslutanderätt inom den förvaltande och 
verkställande verksamheten. Med förslaget ökar kommunstyrelsens 
förutsättningar att på ett snabbare sätt kunna avyttra fastigheter inom givna 
kostnadsramar.  

 Att kostnadsramen föreslås ligga på 500 tkr knyter an till attestreglementet 
där kommunfullmäktige fastställt bemyndiganden under det beloppet. Därför 
är den gränsen i det här sammanhanget att se som indikativ för vilka 
transaktioner kommunfullmäktige förbehållit sig att själv handlägga och en 
naturlig utgångspunkt. 

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Linda Ylivainio, 2011-01-24. 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för 

försäljning av fastigheter. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
befogenhet att sälja fastigheter under 500 000 kronor. 

 _____ 



ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2011-02-07 21  

Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 Ks § 25 Ks 2010/118 041 
 Taxor och avgifter 2011 – Kommunstyrelsen (Hantering av spillolja) 
 
 Sammanfattning 
 Taxan för hantering av spilloljor är för år 2011 är fastställd till 6,24 

kronor/liter. Taxan föreslås ändras till 2009 års nivå på 3 kronor/liter. 
 
 Beslutsunderlag 
 Boo Dufström, tekniska kontoret, 2010-12-10 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 5 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Föreslå kommunfullmäktige ändra taxan för hantering av spilloljor till 2009 

års nivå på 3 kronor/liter. 
 _____ 
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 Ks § 26 Ks 2006/46 020 
 Ansvarig för vänortssamarbeten  
 
 Sammanfattning 
 Arjeplogs kommun har två vänorter, Umba i Ryssland och Salla i Finland. 
 Kommunens representant för vänortssamarbetet med Umba har tidigare 

utsetts av kommunstyrelsen, någon representant för vänortsamarbetet med 
Salla finns inte utsedd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att 
fullmäktige beslutar utse en representant för kommunens vänorter. 

 
 Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2007-04-02 § 119 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2007-06-04 § 179 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2007-08-30 Bd § 2 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24 § 7 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Föreslå kommunfullmäktige besluta att tjänstgörande ordförande i 

kommunfullmäktige skall vara Arjeplogs kommuns representant i 
vänortssamarbeten. 

 _____ 
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 Ks § 27 Ks 2011/8 042 
 Tilläggsbudget 2011 
 
 Sammanfattning 
 Ekonomikontoret har sammanställt förslag till tilläggsbudget 2011. 
 
 Beslutsunderlag 
 Tilläggsbudget 2011, ekonomikontoret 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-01-24 § 12. 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Föreslå kommunfullmäktige fastställa tilläggsbudget 2011. 
 
 IT-infrastruktur är budgeterat 2011 med 450 000 kronor men genomfört 

under 2010 vilket innebär att budgeten för IT-infrastruktur minskas med 
motsvarande. 

 _____ 
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 Ks § 28 
 Delgivningar 
  
 1. Ks 2009/87 293 
 Handikapp- och pensionärsrådet, seniorboende -trygghetsboende-särskilt 

boende. 
 
 2. Ks 2010/244 009 
 Region Västerbotten, anmälan (fullmakt9 för deltagande i Regionförbundet 

Västerbottens län upphandling av fast och mobil telefoni, som på uppdrag 
utförs av Regionförbundet Västerbotens län och IT Norrbotten tillsammans 
med Umeå kommun upphandlingsbyrå. 

 
 3. Ks2010/279 109 
 Arbetsförmedlingen, bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända 

invandrare. 
 
 4. Ks 2008/41 519 
 Tekniska kontoret, avtal om skötsel av skoterspår i Arjeplogs tätort. 
 
 5. Ks 2008/41 519 
 Tekniska kontoret, avtal om skötsel av rastplatser och vandringsleder. 
 
 6.  
 Arjeplogs Båt & Trollingklubb, eftersnack och tack för sponsring. 
 
 7. Ks2010/21 253 
 Tekniska kontoret, köpeavtal Öberget 1:2. 
 
 8. Ks2009/314 142 
 Jutis Byaförening, rekvisition av beviljande medel. 
 
 9. Ks2010/261 106 
 Polismyndigheten i Norrbottens län, kompletterande samverkansavtal 

mellan Arjeplogs kommun och polismyndigheten i Norrbotten. 
 
 10. Ks 2006/158 106 
 TDC Sverige AB, lösen av finansavtal. 
 
 11. Ks2010/263 023 
 Lärarnas Riskförbund, förord tjänsten som KFU/BUN chef. 
   forts 
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 Ks § 28 
forts Delgivningar 
 
 12. Ks 2010/260 109 
 Skrivelse till näringsdepartementet och utbildningsdepartementet begäran 

om uppvaktning angående ansökan om riksintag. 
 
 13. Ks 2010/48 040 
 Norrlandsförbundet, uppsägning av vårt medlemskap från och med 2011. 
 
 14. Ks 2010/212 299 
 Schinder Hiss AB, ramavtal Hisservice (hängavtal). 
 
 15. Ks 2008/177 052 
 Tekniska kontoret, tilldelningsbeslut angående anbud avfallsbehandling. 
 
 16. Ks 2010/267 109 
 Arvidsjaurs kommun, deltagande i mediacenter. 
 
 17. Ks 2010/268 406 
 Offert ny Va-taxa för Arjeplogs kommun. 
 
 18. Ks 2010/269 109 
 Arjeplogs kommun, protokoll hyresförhandlingar 2011 mellan Arjeplogs 

kommun och hyresgästföreningen Region Norrland. 
 
 19. Ks 2006/304 055 
 Vattenfall Service Nord, avtal gällande underhåll av Gatu o Vägbelysning i 

Arjeplogs kommun. 
 
 20. Ks 2010/41 053 
 Servera Ros AB Region Nord, avtal livsmedel (hängavtal).  
 
 21. Ks 2007/327 311 
 Arjeplogs kommun, avtal gällande arrende Galtispoudavägarna. 
 
 22. Ks 2006/278 026 
 Pitehälsan AB, förlängning av avtal avseende företagshälsovård. 
 
 23. Ks 2010/199 512 
 Miljö-, bygg och räddningsnämnden, trafiksituation på Öbergskolan. 
 
 24. Ks 2010/260 109 
 Utbildningsdepartementet, svar angående er begäran om uppvaktning 

angående ansökan riksintag. 
   forts 
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 Ks § 28 
forts Delgivningar 
 
 25. Ks 2010/218 314 
 Skrivelse angående plogbidrag för tillfartsvägar. 
 
 26. Ks 2011/10 609 
 Skolverket, skrivelse angående ansökan riksintag för vårt BilsystemTeknik-

program. 
 
 27. Ks 2010/91 289 
 Statens bostadsnämnd, angående avtalet mellan Arjeplogs kommun och 

Statens bostadsnämnd. 
 
 28. Ks 2008/177 052 
 Bodens Energi AB, avtal avfallsbehandling (hängavtal). 
 
 29.  
 Bergstaten, förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 

Nammejaur nr 1i Arjeplogs kommun. 
 
 30.  
 Bergstaten, förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 

Ardnapuouda nr 1 i Arjeplogs kommun. 
 
 31. Ks2011/13 269 
 Svevia, medgivande från markägare. Slagnäs 9:4, återvinningsstation. 
 
 32. Ks 2006/336 055 
 Arjeplogs kommun, tilldelningsbeslut, anbud Besiktning Hissar mm. 
 
 33. Ks 2010/41 053 
 Arjeplogs kommun, tilldelningsbesked /anbud livsmedel. 
 
 34. Ks 2011/14 021 
 Lärarförbundet, protokoll, tvist med anledning av ej hållen MBL-förhandling 

rörande KS budget 2011. 
 
 35. Ks 2011/17 109 
 Arbetsförmedlingen, överenskommelse om sommarjobb 2010. 
 
 36. Ks 2010190 055 
 Arjeplogs kommun, tilldelningsbeslut UH 10-23 anbud förvaltningssystem. 
   forts 
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 Ks § 28 
forts Delgivningar 
 
 37. Ks 2010/249 009 
 Revisorerna, näringslivsnämndens ansvarsutövande 2010. 
 
 38. Ks 2010/250 009 
 Revisorerna, valnämndens ansvarsutövande. 
 
 39. Ks 2011/20 282 
 ABF Norr Arjeplog hyresavtal för lokal nomadskolan. 
 
 40.  
 Sveriges kommuner och Landsting, ålderspension till förtroendevalda med 

deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension. 
 _____ 
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 Ks § 29 
 Verkställda uppdrag för perioden 2010-11-01 – 2011-01-31 
  
 1. Ks 2008/41 519 
 Kommunstyrelsen 2009-12-14 § 418. 
 Finansieringsformer för skötsel och underhåll av skoterleder i tätorten: 
 Argentis AB och skoterklubbarna uppdras att tillsammans, till 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2010, inkomma med en rapport 
som visar hur man tänkt lösa finansieringen för skötsel och underhåll av 
skoterlederna säsongen 2010/2011.  

 Argentis AB utses som sammankallande för uppdraget. 
 
 Rapport inkommit 2011-01-18. 
 
 2.  Ks 2009/301 028 
 Kommunstyrelsen 2010-06-07 § 123. 
 Folkhälsorådet – mål och riktlinjer. 
 Kommunsekreteraren utses som samordnare i folkhälsofrågor.  
 Uppdrag ges till kommunsekreteraren att återkomma med förslag på övrig 

formalisering. 
 
 Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 
 
 3. Ks 2010/165 104 
 Kommunstyrelsen 2010-08-30 § 154. 
 Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 
 Uppdrag ges till kommunchefen att utarbeta förslag till reviderade 

reglementen för samtliga nämnder att gälla från 2011-01-01.  
 Därefter uppdra till Socialnämnden, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 

Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen att utse 
varsin representant till en grupp som har att avge förslag till nämnderna och 
vidare till kommunfullmäktige avseende de nya reglementena. 

 
 Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 
  
 4. Ks 2010/229 020 
 Kommunstyrelsen 2010-11-01 § 222. 
 Redovisning av övertid, år 2010. 
 Kommunstyrelsen konstaterar att personalchefen ej lämnat begärd rapport 

varför denna förutsätts lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 6 
december 2010. 

    
 Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 
   forts 
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 Ks § 29 
forts Verkställda uppdrag för perioden 2010-11-01 – 2011-01-31 
 
 5. Ks 2010/172 252 
 Kommunstyrelsen 2010-11-01 § 224. 
 Markköp Slagnäs, del 3 av Slagnäs 9:4. 
 Uppdrag ges till tekniska kontoret att tillsammans med kommunstyrelsens 

ordförande återkomma med förslag till lösning för en eventuell försäljning av 
fastigheten del 3 av Slagnäs 9:4. 

 
 Tekniska kontoret meddelar att arbetet påbörjas våren 2011. 
 
 6. Ks 2010/78 022 
 Kommunstyrelsen 2010-04-20 § 81. 
 Tjänst som räddningschef. 
 Uppdrag ges till personalchefen att utreda och återkomma med ett förslag 

till anställningsavtal för räddningschefen med tillhörande 
befattningsbeskrivning samt redogöra för dess eventuella följdverkningar i 
förvaltningen. 

 
 Kommunchefen meddelar att ärendet är verkställt. 
 _____ 
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 Ks § 30 
 Ej verkställda uppdrag  
  
 1. Ks 2008/143 829 
 Kommunstyrelsen 2009-06-15 § 276. 
 Markarrende Renbergsstugan: 
 Ge kommunchefen i uppdrag att anhålla hos SVEASKOG att Arjeplogs 

kommun får överta markarrendet för Renbergsstugan från Skid- och 
Friluftsfrämjandet. 

 Kommunstyrelsen, 2010-02-08 § 25, uppmanade kommunchefen att 
fortsätta kontakta SVEASKOG för svar. 

 
 Ingen skrivelse inlämnad till Enheten för nämndsservice till och med  

28 januari 2011. 
 
 2. Ks 2009/239 212 
 Kommunstyrelsen 2009-10-19 § 368. 
 Direktiv för översiktsplan för Arjeplogs kommun: 
 Kommunstyrelsen uppdrar till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden att i 

samarbete med tekniska kontoret, samtidigt som en översyn av kommunens 
översiktsplan görs, ta fram en bilaga med förslag på områden för byggande i 
strandnära områden. 

 Detta ska göras i överensstämmelse med de nya regler för strandskydd och 
landsbygdsutveckling (LBU) som börjar gälla den 1 februari 2010. 

 
 Ingen bilaga till översiktsplan är inlämnad till Enheten för nämndsservice till 

och med 28 januari 2011. 
 
 3. Ks 2009/281 042 
 Kommunstyrelsen 2009-11-16 § 388 
 Delårsrapport 2009-08-31 
 Uppdrag ges till ekonomichefen att under 2010 upprätta en likviditetsplan för 

i vilken takt pensionsförpliktelserna ska infrias. 
 Ekonomichefen svarar: 
 En långsiktig pensionsprognos är beställd från KPA och efter det kommer 

jag att påbörja diskussioner med banken om hur man ska lägga upp 
finansieringen.  

 
 4. Ks 2009/287 311 
 Kommunstyrelsen 2009-11-16 § 404. 
 Europaväg 11 
 Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samarbete med Argentis 

hålla frågan levande. 
 
 Ingen återrapport inlämnad till Enheten för nämndsservice till och med  

28 januari 2011.  forts 
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 Ks § 30 
forts Ej verkställda uppdrag  
 
 6. Ks 2009/320 041 
 Kommunstyrelsen 2010-03-22 § 37. 
 Investeringar 2010 – ny fjärrvärmepanna. 
 Uppdrag ges till arbetsutskottet att sammanställa frågor som kommunen 

behöver ha svar på i en projekteringsfas samt en uppskattad kostnad för 
projekteringen. 

 Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2010. 
 
 Ingen sammanställning av frågor är inlämnad till Enheten för nämndsservice 

till och med 28 januari 2011. 
 
 7. Ks 2010/36 351 
 Kommunstyrelsen 2010-03-22 § 55. 
 Ändring av detaljplan för Adolfsström 1:7 – VA-anläggningens kapacitet. 
 Uppdrag ges till tekniska kontoret att påbörja planering för eventuella 

åtgärder och lösningar avseende VA i Adolfström inför en ökad belastning. 
 
 Ingen återrapport inlämnad till Enheten för nämndsservice till och med  

28 januari 2011. 
 
 8. Ks 2010/50 045 
 Kommunstyrelsen 2010-06-07 § 95. 
 Kommunal upplåning, år 2010. 
 Ekonomichefen ges i uppdrag att upphandla lånefinansiering för att därmed 

se om det går att få ned räntekostnaderna i kommunen. 
 
 Svar från kommunchef: 
 Vad gäller upplåningen så har jag precis pratat med Kommuninvest 

angående ränteswap men kommer att gå ut med en upphandling för att se 
vilka räntevillkor jag kan få om jag istället lägger om befintligt lån i 
Kommuninvest på 35 mkr till 3*10 mkr samt 5 mkr med bunden ränta. Jag 
vill sprida ränterisken på olika år.  

   
 10. Ks 2010/102 
 Kommunstyrelsen 2010-06-07 § 115. 
 Grafisk profil för Arjeplogs kommun. 
 Kommunchef Bo Wallin uppdras att upphandla konsulttjänst för framtagande 

av grafisk profil. 
 
 Ärendet har skickats till informatören. 
   forts 
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 Ks § 30 
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 11. Ks 2009/301 028 
 Kommunstyrelsen 2010-06-07 § 127. 
 Avgångsersättning till förtroendevalda. 
 Uppdrag ges till kommunchefen och pensionshandläggaren att kontakta 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) för en analys över vad en lokal 
förändring av beslutet att tillämpa bestämmelser om avgångsersättning till 
förtroendevalda enligt Svenska kommunförbundets förslag skulle innebära. 

 
 Ärendet har skickat till lönekontoret för vidare handläggning.  

  
 12. Ks 2010/118 041 
 Kommunstyrelsen 2010-08-30 § 152. 
 Taxor och avgifter 2011 för Arjeplogs kommun, revidering 
 Uppdrag ges till Miljö-, Bygg och Räddningsnämnden att utarbeta förslag till 

taxa för bortforsling av fordon på kommunens mark. 
 
 Byggnadsingenjören har ett förslag som ska kommuniceras i nämnden den 

17 januari och kollegerna på Tekniska kontoret. 
 
 13. Ks 2010/140 007 
 Kommunstyrelsen 2010-10-04 § 181. 
 Miljö-, bygg och räddningsnämndens tillsynsverksamhet. 
 Miljö- bygg och räddningsnämnden uppdras under kommande budgetår 

göra en översyn av sina verksamheter att presenteras för kommunstyrelsen, 
dock senast till budgetberedningen inför år 2012. 

 
 14. Ks 2010/198 007 
 Kommunstyrelsen 2010-11-01 § 208. 
 Revisionsrapport – Granskning av avtal. 
 Kommunchefen och ekonomichefen får i uppdrag att återkomma med 

redovisning av hur de konstaterade bristerna har eller ska åtgärdas. 
 
 Ingen redovisning inlämnad till Enheten för nämndsservice till och med  

28 januari 2011. 
   forts 
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 15. Ks 2010/94 109 
 Kommunstyrelsen 2010-11-01 § 209. 
 Återutnämning till Säker och trygg kommun. 
 Uppdraget böra vara att under 2011 fokusera hur det förebyggande 

skadearbetet ska implementeras i förvaltningarnas arbete. Parallellt med 
detta ska ansökan om Säker och Trygg kommun sammanställas och 
lämnas till Karolinska Institutet. 

 Frågan om finansiering, internt eller externt utreds vidare. 
 
 20. Ks 2010/197 311 
 Kommunstyrelsen 2010-11-01 § 213. 
 Förslag till objekt för utförande år 2011 på det kommunala vägnätet. 
 Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med Miljö- 

Bygg- och Räddningsnämnden komma med förslag till arbetsgrupp för att 
föreslå objekt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på såväl statliga som 
kommunala vägnätet. 

 
 Inget förslag har inkommit till Enheten för nämndsservice till och med  

28 januari 2011.. 
 _____ 
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 Ks § 31 
 Information 
 
 Britta Flinkfeldt Jansson 
 - Miljööverdomsstolen beslut att inte överpröva miljödomstolens tillstånd till 

byggande av kraftverk i Sälla. 
 
 - regelverk för bygdemedel. Länsstyrelsens hanläggare kommer till 

näringslivsnämnden den 14 mars 2011. 
 
 Jan Stenberg 
 - Utredning om framtidens närsjukvård.  
 _____ 
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