
 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 341 
 

 

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.00-15.45. 
 
Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s), ordförande 

Marcus Lundberg (s), § 250 
Lena Karlsson (s) 
Björn Lundberg (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Martin Nilsson (c) 
Leif Andersson (c) 
Johnny Bäckström (s), tjg ers 
Kristina Taimi (s), tjg ers 
Sven-Olov Granlund (c), tjg ers 

 
 
 
 
Övriga närvarande Kommunens lekmannarevisorer, sakkunniga revisorer, § 250 
 Ulf Starefeldt, kommunchef, § 250 

Nina Ask, ekonomichef, § 250 
Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef, § 253 

 Sara Persson, fastighetschef, § 253 
Liselott Sandström, sekreterare 

 Inga Sandström, sekreterare 
 

 
 
Utses att justera Sven-Olov Granlund 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2018-11-26  kl.15.00 
plats och tid 
 
   Paragrafer 250-257 
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström 
 
  ___________________________  
 Ordförande Ylva Stråhle Andersson 
 
   
 Justerande Sven-Olov Granlund 
 

 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-20 
 
Datum då anslaget 2018-11-27 Datum då anslaget 2018-12-19 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 342 

Ärendeförteckning Ks § 250 Dnr 00001/2018 101 
Träff med revisorer 

Ks § 251 Dnr 00261/2018 002 
Delegationsrätt för kommunstyrelsens vice ordförande 

Ks § 252 Dnr 00097/2017 002 

253 

131 

001 

024 

Firmatecknare för Arvidsjaurs kommun 

Ks § 253 Dnr 00262/2018 
Försäljning av del av Arvidsjaur 9:40 (Industrihus 4) 

Ks § 254 Dnr 00270/2018 
Underlag för genomlysning av kulturskolan och mötesplatsen Humlan 

Ks § 255 Dnr 00267/2018 
Översyn av posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Ks § 256 Dnr 00269/2018 
Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022 

Ks § 257 Dnr 00267/2018 001 
Översyn av Mål- och demokratiberedningen 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 343 

Träff med kommunens 
revisorer 

Ks § 250 Dnr 00001/2018 101 

Kommunens revisorer föredrog, tillsammans med de sakkunniga 
revisorerna från Ernst och Young, granskningen av kommunstyrelsens 
delårsrapport 2018-08-31. 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 344 

Delegationsrätt för 
kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Beslutet skickas till: 
. Marcus Lundberg 
. Ulf Starefeldt 
. Nina Ask 
. Nämndskansli 

Ks § 251 Dnr 00261/2018 002 

Kommunstyrelsen återkallade 2018-11-12§ 227 delegationsrätten för 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutet innebär att beslutsrätten för kommunstyrelsens ordförande har gått 
tillbaka till kommunstyrelsen. 

För att säkerställa kontinuitet föreslås att aktuell delegation överförs till 
kommunstyrelsens vice ordförande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens vice ordförande ges delegationsrätt inom följande
områden till och med 2018-12-31;

1. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de
är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade.

2. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.

3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och
hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning,
byggnadslov m.m.

4. Inköp av mindre markområden understigande 20 000 kronor.
5. Konvertering av lån.
6. Återbetalning av lån.
7. Letter of Intent/Agreement

(Intresseanmälan/avsiktsförklaring, ej bindande)
8. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv

auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen.
9. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra

myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.
10. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell

service.
11. Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell beskaffenhet
12. Yttranden som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av

tidsbrist inte finns utrymme för behandling av kommunstyrelse. Sådant
beslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde.

13. Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för kommunstyrelsens räkning.
14. Avyttring av allmän belysningsanläggning enligt villkor i antagna regler.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 345 

Firmatecknare för 
Arvidsjaurs kommun 

Ks § 252 Dnr 00097/2017 002 

I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Arvidsjaurs 
kommun och annan part har det blivit allt vanligare att underskrift av 
kommunens firmatecknare efterfrågas. Inte sällan begärs också beslut om att 
berörd person har blivit utsedd till detta. I flertalet fall framgår vem som är 
behörig att underteckna handlingar av kommunstyrelsens eller övriga 
nämnders delegeringsordningar. 

Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att 
kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal av 
ärendetyp som inte anges i delegeringsordningarna eller då kommunen 
ansöker om medel till diverse projekt etc. I de fall det inte funnit någon 
utsedd att underteckna handlingar har kommunstyrelsens ordförande fått gå 
in och fatta brådskande beslut i varje enskilt ärende.  

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som 
utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk 
förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. 
Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i 
stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegeringsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). 

För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att 
bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda 
firmatecknare. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-17 § 225 att utse firmatecknare för 
Arvidsjaurs kommun. Med anledning av att kommunstyrelsens ordförande 
är sjukskriven föreslås att rätten att teckna kommunens firma även ges till 
kommunstyrelsens vice ordförande Marcus Lundberg fram till och med 
2018-12-31. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 346 

Beslutet skickas till: 
. Marcus Lundberg 
. Ulf Starefeldt 

Ks § 252, forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bemyndigar, där inget särskilt beslut fattats,
kommunstyrelsens vice ordförande Marcus Lundberg att för perioden
2018-11-20--12-31 teckna kommunens firma avseende;

- Köpehandlingar / avtal / kontrakt och andra liknande handlingar
- Konvertering av lån och upptagande av anläggningslån
- Låneförbindelser / upptagande av lån / borgensförbindelser
- Ändring av mottagarkonto för utbetalningar från kommunens

skattekonto
- Fullmakter och liknande handlingar

2. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-17 § 225 har fortsatt giltighet.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 347 

Försäljning av del av 
Arvidsjaur 9:40 
(Industrihus 4) 

Bilaga ./. 

Beslutet skickas till: 
. NMH Bygg AB 
. Maco Träfix AB 

Ks § 253 Dnr 00262/2018 253 

Kommunen har fått en förfrågan om att sälja hela eller delar av 
industrilokalen på fastigheten Arvidsjaur 9:40. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-11-12 § 244 för 
kompletteringar. 

Kommunchef Ulf Starefeldt har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
Komplettering har lämnats av fastighetschef Sara Persson. 

Fastighetschef Sara Persson har delegation att hyra ut kommunens 
fastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. NMH Bygg AB och Maco Träfix AB erbjuds att hyra den del av
Industrihus 4 som framgår av kartbilaga.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2018-11-20 § 253 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 348 

Underlag för 
genomlysning av kultur-
skolan och mötesplatsen 
Humlan 

Beslutet skickas till: 
. Ulf Starefeldt 

Ks § 254 Dnr 00270/2018 131 

Mötesplatsen Humlan 
Kommunfullmäktige antog 2016-06-20 § 91 Tvärsektoriell samverkan 
utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet, i vardagligt tal kallat 
mötesplatsen Humlan. Sedan beslutet togs har socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden dragit sig ur. 

Kulturskolan 
Kulturskolan har sedan den sektoriella samverkan upphörde drivit 
mötesplatsen Humlan på egen hand. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande faktaunderlag ska lämnas till kommunstyrelsens februari-
sammanträde 2019;

Mötesplatsen Humlan

Vad är mötesplatsen Humlan idag
Besöksfrekens
Vad vill ungdomarna
Personal, antal och utbildning
Ekonomisk utveckling 2016-18
Annat av vikt

Kulturskolan

Hur många barn/ungdomar är inskrivna
Vilket utbud har kulturskolan
Hur många av de inskrivna nyttjar kulturskolan frekvent
Personal, antal och utbildning
Elevrådens delaktighet
Antal kulturarrangemang per år under skoltid, (förskola/grundskola/gymnasium)

Ekonomisk utveckling 2016-18
Annat av vikt

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-20 349 

Översyn av posten som 2:e 
vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

Ks § 255 Dnr 00267/2018 001 

Kommunfullmäktige utsåg 2018-10-30 § 102 ordförande och 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige beslutade även att frågan om val av 2:e vice 
ordförande skulle återremitteras för att se över uppdraget i organisation och 
arvodesreglemente. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. De föreslår att 2:e vice 
ordföranden tas bort ur den politiska organisationen. Förslaget innebär att 
arvodesreglementet inte berörs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium
stryks ur politisk organisation antagen av kommunfullmäktige
2017-11-28.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2018-11-20 350 
 

 
 
 
Arvodesreglemente 
mandatperioden 2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 256 Dnr 00269/2018 024 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 77 om arvodesreglemente för 
mandatperioden 2019-22. 
 
Arvidsjaurs kommun har ansökt om tillträde i gemensam 
överförmyndarnämnd. I nämnden ingår kommunerna Skellefteå, Norsjö, 
Malå och Arjeplogs kommuner. 
 
I och med inträde i nämnden ska kommunfullmäktige utse ledamot och 
ersättare för Arvidsjaurs kommun. Arvodesreglementet har med anledning 
av detta reviderats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arvodesreglemente för mandatperioden 2019-2022 kompletteras med 

arvode till ordinarie ledamot i gemensam överförmyndarnämnd. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2018-11-20 351 
 

 
 
 
Översyn av Mål- och 
demokratiberedningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 257 Dnr 00267/2018 001 
 
Kommunfullmäktige kan inrätta fasta och tillfälliga beredningar. 
 
En berednings arbetsuppgift är att utifrån olika områden och frågor försöka 
söka upp och förstå de problem, behov och utmaningar som finns i 
samhället och i mötet med medborgaren synliggöra dessa. 
 
Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och 
medborgarna. Genom beredningarna får politikerna möjlighet att ha en mer 
aktiv roll att ta initiativ, väcka frågor samt delta i utredningar och analyser 
inom olika områden. 
 
Kommunfullmäktige har under ett par mandatperioder haft en fast 
beredning, Mål- och demokratiberedningen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att Mål- och 
demokratiberedningen tas bort ur den politiska organisationen och att 
kommunfullmäktige istället inrättar tillfälliga beredningar vid behov. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Förslaget skickas på remiss till de politiska partierna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
 

  



 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2018-11-20 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman -          

 2 Marcus Lundberg 1 (§ 250)          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Ylva Stråhle Andersson 1          

 5 Björn Lundberg 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Margoth Holmqvist 1          

 8 Vakant -          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Leif Andersson 1          

 11 Kristina Bäckström -          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström 1          

 2 Linda Lundberg Stenvall           

 3 Mats Åhman           

 4 Lina Andersson           

 5 Kristina Taimi 1          

 6 Åsa Ögren           

 7 Leif Enberg           

 8 Ann-Karin Sörmo           

 9 Lennart Wigenstam           

 10 Sven-Olov Granlund 1          

 11 Jens Eliason           
 

SUMMA 11          
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