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Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ansvarsområden 
Fastställt av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 88. 

Utskott är ett organ inom styrelsen som är politiskt sammansatt. Utskott väljs bland ledamöterna 
och ersättarna i styrelsen. 

Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av 
ärenden, verksamhetsuppföljning och fatta beslut med stöd av delegation från styrelsen. 

§ 1 Utskottets sammansättning 

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen utser bland dessa ordförande och 
vice ordförande. 

§ 2 Utskottets ansvar 

Handläggning av ärenden som rör kommunen som arbetsgivare. 

Personal- och lönepolitik. 

Utskottets ledamöter utgör förhandlingsdelegation. 

Lokal lönebildning. Utskottet bör, när det anses påkallat, överlämna ärendet för beslut till 
kommunstyrelsen. 

Anställningsvillkor vid nyanställning och förändrade arbetsvillkor under pågående anställning 
samt lönesättning och årlig lönerevidering för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef, 
näringslivschef och personalchef efter samråd. 

Utskottet skall främja och följa jämställdhetsarbetet i kommunen, även utanför 
personalfrågorna. När så behövs skall utskottet lägga fram förslag till kommunstyrelsen i 
jämställdhetsfrågor. 

Upprätta förslag till fullmäktiges mål- och resursplan. 

Upprätta förslag till styrande dokument inom mål-, uppföljning och ekonomi. Förslagen ska 
vara koncerninriktade för effektiv ekonomisk styrning av koncernens olika verksamheter. 

Övriga frågor relaterade till kommunens ekonomi och styming. 

Fondstyrelse för Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen Rolf Stem.  walls fond 
för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 

Utskottet får från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän in• fordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Fullgöra de uppgifter styrelsen delegerar. 

Beredningsorgan för ärenden inom styrelsens övriga ansvarsområden. 

Utskottets arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och "Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun". 

Utskottets beslutsärenden framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 
Utskottets beslutsprotokoll ska anmälas vid styrelsens nästkommande sammanträde. 
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