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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 12.40 – 13.00. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Bjarne Hald (c) 
Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Kerstin Olla Grahn, kommunchef  

Liselott Sandström, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Bjarne Hald 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2015-09-30 
plats och tid 
 
    
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 23-24 
 
   
 Ordförande Lotta Åman 
 
   
 Justerande Bjarne Hald 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskotts delegeringsprotokoll 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-29 
 
Datum då anslaget 2015-09-30 Datum då anslaget 2015-10-22 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

AuD § 23 Dnr 00004/2015 101
Information från tekniske chefen 
 
AuD § 24 Dnr 00238/2015 022
Arbetsbeskrivning för kommunchef 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  

 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Information från 
tekniske chefen 

AuD § 23 Dnr 00004/2015 101
 
Heikki Kairento informerar vid dagens sammanträde om bl a följande; 
 
Översiktsplanen 
Översiktsplanen är snart klart, och kommer att skickas till 
kommunfullmäktige för beslut i november. Arvidsjaur är tillsammans med 
Göteborg, Järfälla, Halmstad och Luleå en av de kommuner som, enligt 
Boverket, "...på ett inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i 
arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen" 
 
Saneringen av Lidströms såg 
Saneringen av f.d. Lidströms såg och industritippen i Moskosel är 
färdigställd. Fastigheten är nu godkänd för MKM (Mindre Känslig 
Markanvändning). Den kan användas för industrier och liknande, men inte 
till bostäder. Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning. 
 
Skolan i Moskosel 
Företagare har visat intresse att köpa skolan och sporthallen i Moskosel. 
Skolan kommer att läggas ut på anbud där anbudsgivarna ombeds att lämna 
in affärsplaner. Efter att anbuden kommit in ska affärsplanerna granskas inför 
ställningstagande av en eventuell försäljning. 
 
Ledningsrättsförrättningar 
Vårt samhälle är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera. 
Ledningsrätt är en rättighet som upplåts för ägare av allmännyttiga ledningar 
för att anlägga, behålla och underhålla ledningar på annans mark. Det rör sig 
om allt från el- och vattenledningar till optiska fibrer och 
fjärrvärmeledningar. Arbete med ledningsrättsförrättningar pågår i samarbete 
med Lantmäteriet. 
 
Skärpning av föreskrifter för naturreservat 
Länsstyrelsen har aviserat att de avser att skärpa föreskrifterna för nyttjande 
av naturreservat, Det kan innebära restriktioner för friluftsaktiviteter, bland 
annat skoteråkning. Antal reservat har ökat kraftigt, och kommunen har idag 
ungefär 60 naturreservat. Redan för 15 år sen förutsågs utvecklingen och 
kommunen har i skrivelser över åren invänt mot inskränkningen för främst 
turistnäringen och människors fritid. 

Justerandes sign  

 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande
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 AuD § 13, forts. 
 
Luftkvalitén i Arvidsjaur 
Luftmätning har gjorts i Arvidsjaur. Den är mycket bra och ligger långt under 
gränsvärdena. 
 
Personal 
Fastighetschefen är ensam tjänsteman på fastighetskontoret, en situation som 
har nått vägs ände. Avfallschefen är i samma situation, vilket även finns 
påtalat i en revisionsrapport. 
Förstärkning kommer att göras på tekniska avdelningen där 0.75 resurs 
kommer läggs till fastighetschefen och 0.25 till avfallschefen. 
 
Vittjåkk 
Vittjåkkprojektet går sakta framåt. Kommunalrådet hade bokat möte med 
Länsstyrelsen i mitten av september för att försöka skynda på processen, men 
mötet blev inställt in på grund av sjukdom. Hon kommer i närtid att ha ett 
telefonmöte i frågan. 
 
Fjärrvärme 
Industrihus 4 är anslutet till fjärrvärme och församlingshemmet är på gång. 
 
Vårdcentralen 
Ärendet ligger nu hos landstinget som ska göra en värdering av fastigheten. 
På sensommaren tog t.f. landstingsdirektören kontakt med kommunchefen. 
Landstinget vill inte längre bara diskutera försäljning av fastigheten utan vill 
även föra diskussioner om kommunens intresse att ta över vissa 
verksamheter. Ärendet har från kommunens sida lämnats över till 
socialnämnden som säger att de kan tänka sig föra diskussionen för nya 
lösningar. Möte med landstinget kommer att hållas inom kort. 
 
_____ 

Justerandes sign  

 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsbeskrivning för 
kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
. Kommunstyrelsen 

AuD § 24 Dnr 00238/2015 022
 
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman. 
I kommunallagen finns ingen reglering av arbetsuppgifter och ansvar för 
kommunchefen. 
 
Arbetsbeskrivning för kommunchef har upprättats. 

Syftet med arbetsbeskrivningen är att den ska bidra till en effektiv ledning av 
kommunen samt att tydliggöra arbets- och rollfördelning mellan 
kommunchef och kommunstyrelsen och dess ordförande, samt mellan 
kommunchefen och andra förvaltnings- och bolagschefer i 
kommunkoncernen. 
 
Arbetsbeskrivningen ska också ligga till grund för årligen återkommande 
samtal mellan kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Personal- och arbetsutskottets beslut 
 
1. Arbetsbeskrivning för kommunchef fastställs. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till arbetsbeskrivning 
 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till personal- och arbetsutskottets protokoll 2015-09-29 § 24.  1(2) 
 
 
 
 
 
Arbetsbeskrivning för kommunchef 
 
 
Syftet med nedanstående arbetsbeskrivning är att bidra till en effektiv ledning av kommunen 
samt att tydliggöra arbets- och rollfördelning mellan kommunchefen och 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande och mellan kommunchefen och andra 
förvaltnings- och bolagschefer i kommunkoncernen. Denna arbetsbeskrivning ligger också till 
grund för årligen återkommande samtal mellan kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunchefen är anställd av kommunstyrelsen och underställd kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med ansvar som förvaltningschef för 
kommunstyrelsens förvaltning samt med övergripande ansvar för samordning mellan 
kommunens samtliga förvaltningar. Samordningsansvaret inbegriper verksamhetsfrågor samt 
personal och ekonomi i de fall när detta inte genom lagreglering styrs av annan nämnd. 
 
Kommunchefen har efter samråd med kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara vid samtliga 
nämnders sammanträden. Nämnderna har sedan att, enligt kommunallagen, vid varje enskilt 
tillfälle bevilja kommunchefen närvarorätt. 
 
Kommunchefen ska alltid företräda kommunen och noga bevaka och tillvarata kommunens 
intressen. I fråga om att företräda kommunen i vissa externa sammanhang sker detta efter dialog 
mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 
 
Allmänt 
 
Kommunchefen ska; 

• Ansvara för att beslut som fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkställs. 

• Fortlöpande rapportera till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen om alla 
frågor som är av betydelse för kommunen eller som på annat sätt är av politiskt intresse. 

• Företräda kommunen internt och externt. 

• Ansvara för kontakter med media i kommunövergripande frågor eller frågor som rör 
kommunstyrelsens förvaltning. 

• På ett övergripande plan styra och leda den kommunala förvaltningen. 

• Leda arbetet i koncernledningen samt säkerställa att koncernledningen är ett väl fungerande 
lag med tydliga roller och ansvarsfördelning. 

• Ansvara för att den kommunala förvaltningsorganisationen är anpassad efter verksamhetens 
behov med hänsyn taget till angivna mål och inom ramen för gällande delegationsordning. 

• Företräda kommunen i juridiska ärenden. 

• Ingå i kommunens krisledningsorganisation. 



2(2) 
 
 
Löpande arbetsuppgifter 
 
Kommunchefen ska; 

• På uppdrag av och i samförstånd med kommunstyrelsen leda styrelsens förvaltning i 
verkställandet av mål- och resursplanen samt på ett övergripande plan leda kommunens 
samlade arbete med verkställandet av mål- och resursplanen. 

• Som förvaltningschef ansvara för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunstyrelsens 
förvaltning samt på ett övergripande plan ansvara för kommunens totala verksamhet avseende 
verksamhet, ekonomi och personal. 

• Företräda KS internt och externt. 

• Ansvara för ärendeberedning och föredragning till kommunstyrelsen och dess utskott. 

• Medverka vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 

• Löpande redovisa avvikelser i verksamheten och ställda uppdrag. 

• Ansvara för medarbetar- och lönesamtal för personal i egen förvaltning. 

• På uppdrag av kommunstyrelsen vara chef över förvaltningscheferna samt hålla medarbetar- 
och lönesamtal med dessa. 

• På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande utföra övrigt förekommande uppdrag. 
 
Kommunägda bolag 
 
• I de fall som styrelsen för Arvidsjaurs kommunföretag AB utser kommunchefen som 

verkställande direktör (VD) ingår detta i de uppgifter som åligger kommunchefen. 

• Som VD för Arvidsjaurs kommunföretag AB åligger det kommunchefen att fortlöpande hålla 
kommunstyrelsen informerad om bolagens verksamhet. 

• Samråd med ordföranden och VD i dotterbolagen ska ske avseende hur olika resurser i 
bolagen kan bidra till att skapa ökad koncernnytta. 

 
__________ 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-09-08 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Mats Åhman -          

 3 Britt-Inger Hedman -          

 4 Bjarne Hald 1          

 5 Martin Nilsson -          
 
 
Ersättare: 

 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Björn Lundberg           

 3 Håkan Sandgren           

 4 Leif Andersson           

 5 Kristina Bäckström           
 

SUMMA 3          
 
 
_____ 
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