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Val av justerare

Föreslås aff Sven Tornberg, (c), utses tilljusterare.

Beslut

Sven Tomberg, (c), utses till justerare

NORRBOTTENS
KOMMUNER

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947,971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
www. norrbottenskommuner.se
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Dagordning

Ordfdranden presenterar utsänd dagordning och ñreslår att den antas

Beslut

Utsänd dagordning godkännes

Nonbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 OO. E-post: info@kfbd.se
www. norrbottenskommuner. se
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Arbetsordning för Norrbottens Kommuners styrelse
Bilaga: arbetsordning

Kansliet ldrelägger forslag arbetsordning enli gt bilaga.

Beslut

Att anta arbetsordningen justerad efter beslut i ftirbundsfullmäktige

NORRBOTTENS
KOMMUNER

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947,971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. 't"ìlî"*'-'s'www. nonbottenskommuner. se
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NORRBOTTENS
KOMMUNER

Arbetsordning, reviderad av styrelsen 2019-04-24

1. Bakgrund
Enligt 1l $ i Stadgar flor Norrbottens Kommuner utövar styrelsen ledningen av forbundets
verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt forvaltar lorbundets egendom.

Styrelsen har som stöd ftir sitt arbete utsett en Socialberedning och en Barn- och
utbildningsberedning. Styrelsen har tillsammans med Region Norrbottens styrelse utsett en
Tillväxtberedning, en Politisk samverkansberedning for hälsa, vård, omsorg och skola och
en Kulturberedning. Förbundsfullmäktige har också utsett en valberedning. Till respektive
beredning avdelas erforderligt stöd av tjänstepersoner.

Denna Arbetsordning tjänar som grund fi)r styrning av forbundets arbete

2. Uppdraget
Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14
kommuner. Förbundets grunduppdragär att i nära samarbete med medlemmama, organisera,
driva och utveckla arenor och nätverk ñr dialog och kunskapsutveckling.

Förbundets huvudsakliga uppgifter är redovisade i Inriktning20lg-2022 vilken antogs av
forbundsful lmäkti ge 20 I 9 -0 4 -24.

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt ft)reträda, påverka, driva och
stödja kommunerna i deras samarbete ft)r en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett
nationellt- som internationellt perspektiv.

2. l. Övergripande mål
I inriktning 2019--2022 har styrelsen formulerat ftiljande övergripande mål ft)r
verksamheten:

1. Fördjupat och breddat politiskt ftireträdarskap regionalt, nationellt och internationellt
2. Ökade ftirutsättningar for att kommunerna på sikt ska klara kompetensfÌirsörjningen
3. Ett utökat samarbete mellan kommunerna ftir effektivisering och gemensamt

nyttjande av resurser ftir bättre samhällsservice
4. Fler innovationer och nyttjande av digitala verktyg inom kommunal verksamhet
5. En hållbar samhällsbyggnad i kommunerna

2.2 Strategiska områden
Ovanstående inriktning och övergripande mål ska forverkligas genom eff samlat och
processinriktat arbetssätt med medlemmarna inom nedanstående områden:

Hållbar tillväxt och utveckling
Social välftird
Utbildning och arbetsmarknad
Miljö- och samhällsbyggnad
Forsknin g, utveckling/innovation (FoUI)

ñ,fr,
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Arbetsordn in g, rev iderad av styrel sen 20 I 9 -0 4 -24

3. Norrbottens Kommuners organisation och
ansvarsområden

BlâtF eget ãrâftge = tillsarnfiâns med ånd¡å

3.1 Inledning
Styrelsen ftir Norrbottens Kommuner ansvarar ftir ftirvaltning av ftirbundets
angelägenheter. Styrelsen foreslår fÌirbundets vision, verksamhetsidé och inriktning for
arbetet, vilka beslutas av fullmäktige.

Styrelsen ska fortlöpande folja upp och utvärdera f'orbundets verksamhet mot de mål och
inriktning som fastställts. Vidare ska styrelsen se till att kontrollen över fÌirbundets
ekonomiska situation är tillfredsställande, att fiirbundets riskexponering är väl avvägd, att
redovisningen och medelsflorvaltningen håller hög kvalitet och kontrolleras på ett
betryggande säff samt att forbundet har en god intern kontroll.

Nedan redovisade ansvarsområden/uppgifter utgör ramar. Uppdrag, aktiviteter och
budget redovisas årligen i ftirbundets verksamhetsplan och budget.

hJì^,/
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Regionalt ForumFörbundsfullmäktige
Ca 70 ombud

7 ledamöter

Socialberodning

Tillväxtberodning
Styrelse

14 kommunrepresentanter +

parlireprssentânterBarn- och
utbildningsberedning

7 lodamötsr
Kulturberedning

Presidiet
3 lâdamötsr

Politisk
samverkansberedning
för hälsa, vård, omgorg

och skolâ

Direktö¡

Lånspartnerskap

Reglonal

ütvectllng
utb¡ldning och
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Mil¡ö och
!amhälls.
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Forsk¡lng och
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Kurs och
konferons
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3.2 Ordförande

3.3 Presidium

3.4 Styrelse
Styrelsens ansvarsområden/uppgifter framgår av 3. I .

Arbetsordning, reviderad av styrel sen 2019-04-24
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Namn Ansvarsom råden/Uppgifter
Niklas Nordström, (s), Luleå Ordforande ska säkerställa att styrelsens arbete

bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina
åligganden, genom att:

. organisera och leda styrelsens arbete
(inkluderar kallelse, dagordning och protokoll),
o se till att styrelsen uppdaterar och ñrdjupar
sina kunskaper om Norrbottens Kommuner och
dess verksamhet,
o varatalesperson lor forbundet i frågor om
anställning och entledigande av ftirbundets
direkt<ir och dennes anställningsvillkor,
o ha fortlöpande kontakt med och fungera som
diskussionspart och stöd ñr florbundets direktör,
. se till att styrelsen erhåller tillfredställande
information och beslutsunderlag,
o kontrollera att styrelsens beslut verkställs,
. se till att styrelsen årligen utvärderar sitt
arbete.

Ordföranden har beslutsrätt enligt fastställd
delegationsordning.

Namn Ansvarsom råden/Uppgifter
Niklas Nordström, (s), Luleå,
Helena Stenberg, (s), Piteå,
Tomas Mörtberg, (c),
Övertorneå

Bereder ärenden inflor styrelsens sammanträden.
Presidiet har beslutsrätt enligt fastställd
delegationsordning.

Namn Ansva rso m råd e/u p p gifter
Arjeplog
Ordinarie:
Britta Flinkfeldt. (s)

Rapportör i Europaforum

Ersättare:
Albert Laestander (v)
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Arvidsjaur
Ordinarie:
Sara Lundbers. fs)
Ersäffare:
Marcus Lundbere (s)

Boden
Ordinarie:
Claes Nordmark. (s)

Ersättare:
Anders Sundström, (sivp)

Gällivare
Ordinarie:
Jeanette Wäppling, (v) 2019-
2020/ Birgitta Larsson, (s)
2020-2021
Ersättare:
Birgitta Larsson, (s),20 I 9-
2020 I J eanette Wäppling, (s),

2020-2021
Haparanda
Ordinarie:
Sven Tornbere. (c)

Ersäffare:
Nina Pörhölä, (s)

Jokkmokk
Ordinarie:
Robert Bernhardsson, (s)

Ersättare:
Henrik Blind. fmo)
Kalix
Ordinarie:
Tommy Nilsson, (s)

Ersättare:
Jan Nilsson. (s)

Kiruna
Ordinarie:
Gunnar Selbere, (c)

Ersättare:
Stefan Sydbere, (m)

Luleå
Ordinarie:
Niklas Nordström, (s)

Ersättare:
Anders Josefsson, (m)

Rapportör i Europaforum

Pajala
Ordinarie:
Ulrica Hammarström, (s)

Ersäffare:
Stis Tövrä. fkd)
Piteå

í'{
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KOMMUNER

Arbetsordning, reviderad av styrelsen 2019-04-24
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Ordinarie:
Helena Stenbers. (s)

Ersättare: Anders Lundqvist
(s)

Ãlvsbyn
Ordinarie:
Tomas Eemark, (s)

Ersättare:
Anna Lundberg (s)

Overkalix
Ordinarie:
Anne Jakobsson, (s)

Ersättare:
LeifNilsson, (s)

Övertorneå
Ordinarie:
Tomas Mörtbere, (c)
Ersättare:
Robert Grape, (c)
Liberalerna
Ordinarie:
Thomas Söderström, Luleå
Ersättare:
Hendrik Andersson. Boden
Kristdemokraterna
Ordinarie:
Samuel Ek, Luleå
Ersättare:
Helen Lindbäck, Piteå
Moderaterna
Ordinarie:
Lars Alriksson. Gällivare
Ersättare:
Anders Josefsson, Luleå
Sjukvårdspartiet
Ordinarie:
Margareta Henriksson,
Gällivare
Ersättare:
Kenneth Backgård, Boden
Sverigedemokraterna
Ordinarie:
Paula Palmqvist, Gällivare
Ersättare:
Mats Fredlund, Kiruna

jt{*t**îîr'r"
Arbetsordning, reviderad av styrelsen 2019-04-24
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Arbetsordning, reviderad av styrels en 2019 -04 -24

3.5 Beredningar och andra organ
Uppdraget i respektive beredning styrs av "Instruktion for Barn- och
utbildningsberedningen och Socialberedningen" enligt bilaga l, "lnstruktion for
Tillväxtberedningen" enligt bilaga2 samt "lnstruktion for valberedningen" enligt bilaga
3. Övriga beredningar arbetar inte enligt särskilda instruktioner.

Organ Ledamöter

Tillväxtberedning
Arbetsområde: Regionala
tillväxt- och utvecklingsfrågor
samt internationell samverkan,
Samarbete inom Europaforum
Norra Sverige

Norrbottens Kommuner ordinarie :
Niklas Nordström, (s), Luleå
Helena Stenberg, (s), Piteå
Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå
Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog
Tommy Nilsson, (s), Kalix
Jeanette Wäppling, (v), Gällivar e 20 19 -2020 lBit
Larsson (s), Gällivare 2021-2022

No rrb o ttens Ko mmuner ers ät t are :
Claes Nordmark, (s), Boden
Tomas Egmark, (s), Älvsbyn
Sven Tornberg, (c), Haparanda
Sara Lundberg, (s), Arvidsjaur
Ulrica Hammarström, (s), Pajala
Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk

Politisk
samverkansberedning fÌir
hälsa, vård, omsorg och
skola

Ordinarie:
Beatrice Öman (s), Boden, Ordforande
Anna Lundberg, (s), Alvsbyn
Christina Wallström, (s), Arjeplog
Fredrik Hansson, (s), Luleå
Sven Nordlund, (mp), Kalix
Annica Henelund, (c), Kiruna
Louise Mörk, (s), Piteå
Niklas Olsson, (m), Haparanda
Birgitta Larsson, (s), Gällivare

Ersrittare:
Emma Engelmark, (s), Luleå
Ingrid Tagesdotter (v), Arvidsjaur
Mari-Teres Ögren, (s), Arjeplog
S-G Pettersson, (s), Piteå
Barbro Rantatalo, (s), Pajala
Kerstin Hellgren-Tobiasson, (s), Jokkmokk
Janne Lind, (c), Haparanda
Nihad Zara, (m), Luleå
Anne Jakobsson, (s), Överkalix

{r^) 7

t



i'{NORRBOTTENS
KOMMUNER

Arbetsordning, reviderad av styrelsen 2019-04-24
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Socialberedning
Arbetsområde:
Socialpolitik och
individomsorg samt andra
närliggande frågor,
exempelvis hälso- och
sj ukvårdsfrågor samt vissa
psykiatrifrågor

Ordförande:
Beatrice Öman, (s), Boden

Ovriga ledamöter:
Johannes Sundelin (s), Gällivare
S-G Pettersson, (s), Piteå
Ingrid Tagesdotter (v), Arvidsjaur
Janne Lind, (c), Haparanda
Anita Backman, (s), Älvsbyn
Fredrik Hansson, (s), Luleå

Ersrittare:
Kerstin Hellgren-Tobiasson, (s), Jokkmokk
Katarina Burman, (v), Kalix
Christina Wallström, (s), Arjeplog
Maud Lundbäck, (s), Kalix
Per Tjärdalen, (m), Luleå

Barn- och
utbildningsberedning
Arbetsområde:
Förskola, skola och övriga
utbildningsfrågor

Ordþrande.' Anna Lundberg, (s), Älvsbyn

Ovriga ledamöter:
Mari-Teres Ögren, (s), Arjeplog
Niklas Olsson, (m), Haparanda
Emma Engelmark, (s), Luleå
Annica Henelund, (c), Kiruna
Louise Mörk, (s), Piteå
Sven Nordlund, (mp), Kalix

Ersrittare:
Sara Bruun, (s), Boden
David Väyrynen, (v), Gällivare
Barbro Rantatalo, (s), Pajala
Nihad Zara, (m), Luleå
Kristina Taimi, (s), Arvidsjaur

Kulturberedningen
Arbetsområde:
Samordna kulturfrågor mellan
kommunerna och Region
Norrbotten. Beredningsorgan
ft)r Region Nonbottens
styrelse.

Anders Lundqvist, (s), Piteå
Anne Jakobsson, (s), Överkalix
Emilie Nybom, (s), Luleå
Catarina Ask, (mp), Boden
Stefan Sydberg, (m), Kiruna
Anna Köhler, (s), Jokkmokk
Britt-Inger Nordström, (s), Kalix
Britt-Inger Hedman, (v), Arvidsjaur

Valberedning
Arbetsområde:
Att på florbundsfu llmäktiges
och styrelsens uppdrag
utarbeta forslag i valfrågor

Sammankallande:
Johannes Sundelin, (s), Gällivare

Ovriga ledamöter:
Yvonne Stålnacke, (s), Luleå
Marlene Haara, (s), Haparanda
Rigmor Á.ström, (m), Boden



Bertil Segerlund, (c), Haparanda

Styrelsen Teknikens hus
Arbetsområde:
Ledning av stiftelsen
Teknikens hus

Norrbottens Kommuner ordinarie
Emma Engelmark, (s), Luleå

No rr b o tt ens Ko mmuner ers cit t are :

Sara Bruun, (s), Boden

Tillgänglighetsrådet
Arbetsområde:
Samråds-, kontakt- och
informationsorgan mellan
Region Norrbotten,
handikapprörelsens
länsavdelningar, länets
primärkommuner och statliga
länsmyndigheter

Norrbottens Kommuner ordinarie
Beatrice Öman, (s), Boden
Johannes Sundelin, (s), Gällivare
Anita Backman, (s), Älvsbyn

Norrb o tt ens Ko mmuner ers rit t are.
Fredrik Hansson, (s), Luleå
S-G Pettersson, (s), Piteå
Janne Lind, (c), Haparanda

Nordkalottrådet
Arbetsområde:
Gränsregionalt partnerskap
mellan myndigheter och
näringsliv

Norrb ottens Kommuners ordínarie.
Henrik Ölvebo, (mp), Gällivare

Norrbottens Kommuners ersättare.
Stefan Sydberg, (m), Kiruna

Jämställd hetsdelegationen
Tillsätts av Länsstyrelsen

Helena Stenberg, (s), Piteå
Tomas Egmark, (s), Älvsbvn

í{
NORRBOTTENS
KOMMUNER

Arbetsordning, reviderad av styrels en 2019 -04-24

3.6 övriga förtroendevalda

Peter Roslund (s) Revisor
Roland Hemphälä (c) Revisor
Marita Bìörkman (s) Revisorsersättare
Gunnel Sandlund (v) Revisorsersättare

4. R¡ktlinjer för tjänstestöd
För respektive ansvarsområde ansvarar avdelad tjänsteperson ftir stödet till respektive
beredning. Förutseende, engagemang och dialog utgör nyckelbegrepp fÌir sättet att verka.

5. Delegation
Styrelsens delegation av beslut framgår av bilaga 3 "Delegationsordning ftir Nonbottens
Kommuner".

6. Regelverk för styrelsesammanträden
Styrelsens arbete styrs av ftjrbundets stadgar. Styrelsens sammanträden ftiregås som regel
av presidieberedning. Föredragningslista samt tillhörande handlingar utsändes normalt l0
dagar ft)re sammanträdet.
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Arbetsordning, reviderad av styrel sen 20 19 -04 -24

Kallelse till styrelsesammanträdena sker genom epost. Om någon styrelseledamot inte har
tillgång till epost skickas kallelse via post.
Om ledamot vill fÌi en fråga behandlad på styrelsesammanträdet bör detta anmälas till
ordfÌirande i så god tid att ärendet kan beredas samt att ordforande kan besluta om ärendet
ska tas med på dagordningen.
Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamötema är närvarande.

Styrelsen skall sammanträda minst Srra gånger per år. Ett av styrelsesammanträdena bör
hållas digitalt.

Konstituerande styrelsesammanträde äger rum i anslutning till forbundsfullmäktige inflor
ny mandatperiod. Vid detta sammanträde skall styrelsens arbetsordning antas och beslut
om firmateckning samt attest och utanordning fattas.

Övriga år fattas beslut om firmateckning vid ftjrsta styrelsesammanträdet for året.

Styrelsen kan om det behövs hålla extra styrelsesammanträde med kort varsel.
Extra styrelsesammanträde kan hållas per telefon, digitalt, etc.
Styrelsen kan också fatta beslut per capsulam, vilket kräver samtliga styrelseledamöters
godkännande och särskild justering i protokollet.

6.1 Kallande av ersättare
Om ledamot är forhindrad att delta vid ett sammanträde meddelar denna snarast sin
ersättare och Norrbottens Kommuners kansli.

6.2 Justering och expediering av protokoll
Protokoll undertecknas av ordförande, enjusterare samt av sekreteraren. Styrelsen kan
vid behov besluta om omedelbar justering. Efter justering ska protokollet sändas via e-
post till styrelsens ledamöter, ersättare och revisorer. Utdrag ur protokollet ska tillsändas
de organ eller personer som berörs av besluten i protokollet.

7. Sammanträdesarvoden
Arvode utgår enligt bilaga 4 "Arvodesreglemente"

8. Sammanträdesplan
Tid flor sammanträden beslutas av styrelsen. Normalt fattas beslut om kommande års

sammanträdesplan i september/oktober. Sammanträdesplan redovisas i bilaga
"Sammanträdesdagar".

9. Offentlighet
Förbundet har ett ñrhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. Förbundet
har inte någon myndighetsfunktion och lyder därmed inte under de lagar som reglerar
myndighetsutövning.
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Regler för attest och utanordning
Bilaga: Attest och utanordning

Kansliet ftirelägger fdrslag till regler ftir attest och utanordning enligt bilaga.

Kansliet ftireslå¡ styrelsen besluta alt anta regler för attest och utanordning enligt bifogat
fürslag.

Beslut

Att anta regler for attest och utanordning enligt bifogat fÌlrslag

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B,Box947,971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se

NORRBOTTENS
KOMMUNER

(
W

www. norrbottenskommuner.se
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NORRBOTTENS
KOMMUNER 2019-02-08

Regler für attest och utanordning

I Allmänt

Dessa regler gäller for Norrbottens Kommuners ekonomiska transaktioner,

inklusive interna transaktioner, medelsfìirvaltningen samt medel som

Norrbottens Kommuner ålagts eller åtagit sig att fÌirvalta och/eller fÌirmedla.

Målsättningen med reglerna fiir kontroll av ekonomiska transaktioner är att

säkerställa att transaktioner som bokftirs är konekta avseende:

Prestation: Att varan eller tjänsten har levererats till eller från

Norrbottens Kommuner och/eller att transaktionen i

övrigt stämmer med avtalade villkor

BokfÌiringsunderlag: Att verifikationen uppfyller kraven enligt god

revisionssed

Betalningsvillkor: Att betalning sker vid rätt tidpunkt

Bokñringstidpunkt: Att bokftlring sker vid rätt tidpunkt och i rätt

redovisningsperiod

Kontering: Att transaktionen är rätt konterad

Beslut: Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig

beslutsfattare

2 Attest

Med attest menas att intyga att kontroll har utflorts utan anmärkning.

Eftersom attestanten har den grundläggande kännedomen om varans/tjänstens

art ska denne, om det ej tydligt framgår av fakturan, skriva vad fakturan avser,

samt vid representation namnge deltagande personer.

Attestanterna är var ftir sig ansvariga ftir sina åtgarder

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947,971 28 Luleå. Telefon: 0920-205400 E-post:
www.norrbottenskommuner.se
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3 Utanordning

Utanordning innebär kontroll av:

att erforderlig attest har skett,

likvida medel frnns tillgängliga, samt

utbetalningen står i överensstämmelse med Nonbottens Kommuners

beslut, budgetanslag, fastställda planer, norrner, riktlinjer samt

verksamhet i övrigt.

4 Uppdrag att attestera och utanordna

Attest utfors av den som har den grundläggande kännedomen av

varans/tjänstens art.

Utanordning lor belopp upp till l0 000 kr rörande Norrbottens Kommuners

totala verksamhet samt fakturor med underliggande avtal underskrivna av

direktören eller ordfloranden (exempelvis hyresavtal) kan när det så bedöms

lämpligt utanordnas av de personer styrelsen utser.

Fakturor över l0 000 kr utanordnas alltid av direktören lorutom avseende

direktörens pensionskostnader då ordfloranden utanordnar.

Betalnin gsfors laget av leverantörsfakturor utanordnas av direktören.

Bankutbetalningslistan utanordnas av direktören.

Den befattningshavare som utftirdar reseräkning ska specificera räkningen så

att ändamålet med varje resa tydligt kan utläsas och kontering på rätt

kostnadsställe i räkenskaperna lätt kan ske. Regelmässig ska den utftirdande

befattningshavaren kontera reseräkningen. Reseräkningen attesteras av den

som utfÌirdar räkningen och utanordnas av de personer styrelsen utser.

Reseräkningar for direktören attesteras av direktören och utanordnas av

styrelsens ordfÌirande.

I de fall då särskild attestant/utanordnare ej lämpligen kan utskiljas, attesterar

och utanordnar direktören ensam.

Norrbottens Kommuner, Kunsssatan, 
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Firmatecknare

Beslut om firmatecknare ska beslutas årligen vid årets ftirsta styrelsesammanträde. Året
efter nyval sker beslut om firmatecknare vid konstituerande styrelsemötet som sker efter
lorbundsfullmäktige.'

Kansliet foreslår styrelsen besluta für innevarande år

att firman for Norrbottens Kommuner tecknas av styrelsen gemensamt,

att utöver detta äger styrelsens ordfürande, Niklas Nordström, i florening med styrelsens
l:e vice ordftirande, Helena Stenberg, rätt att teckna firman,

att direktören for Norrbottens Kommuner, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman lor
Norrbottens Kommuner avseende löpande ftirvaltningsåtgärder motsvarande vad som
tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag, samt

att fullmakt for uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta
ftir checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören
ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Ä.sa Sturk och Marie Malkan två i
ft)rening.

Beslut

att firman ftir Norrbottens Kommuner tecknas av styrelsen gemensamt,

att utöver detta äger styrelsens ordftirande, Niklas Nordström, i ft)rening med styrelsens
l:e vice ordflorande, Helena Stenberg, rätt attteckna frrman,

att direktören for Norrbottens Kommuner, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman für
Norrbottens Kommuner avseende löpande florvaltningsåtgärder motsvarande vad som
tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag, samt

att fullmakt for uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta
für checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören
ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Äsa Sturk och Marie Malkan två i
ftirening.

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: ¡nfo@kfbd.se
wwwnorrbottenskommuner.se t
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