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 § 109 
 


Godkännande av föredragningslistan  
 
                          Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar 
  
 att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg. 
 ___________ 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Ordförande föreslå följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
-Förslag till tecknande av letter of intent (LOI) avseende försäljning av del av 
Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall Business Services Nordic AB för uppförande av 
Polstjärnan (§ 115). 
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§ 110   
    
Nuläget inom Individ- och familjeomsorgen 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Socialchef Maria Larsson och IFO-chef Maria Eriksson informerar om nuläget 
inom Individ- och familjeomsorgen. 
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 § 111   
    
Information om flyktingmottagning från Ukraina 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Socialchef Maria Larsson och IFO-chef Maria Eriksson informerar om den 
planerade flyktingmottagningen från Ukraina. 
 
4 st. lägenheter är i iordningsställda som bostäder och de första flyktingarna 
kommer under denna vecka. En flyktingsamordnare är anställd från mitten av 
september. 
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 § 112 Dnr 2021:989 


Kompetensförsörjning för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att uppdra till personalchefen att ta fram ett omarbetat förslag hur ferieplatser 
kan fördelas till 2023, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Varför kompetensförsörjning 
 


 -Personalen är vår viktigaste resurs! 
 -Färre ska ta hand om fler 
 -Ökad rörlighet på arbetsmarknaden – konkurrens  
 -Anställningstrygghet har inte samma värde 
 -Skyddade titlar/legitimationskrav 
 
 Kommunledningsgruppens syn 
 


- Hur skapar vi en utvecklande arbetsplats när vi inte kan konkurrera med lön 
eller andra förmåner  


  -Ledarskap  
  -Förutsättningar för ledare  
  -Balans mellan kontroll och tillit  


-Delegera till medarbetare / ge medarbetare tillit att utveckla/ påverka/styra 
sin arbetsdag  


 -Kommunicera "kommunens uppdrag" - uppdaterat platsvarumärke  
 


Utmaningar 
 
-Chefsförakt 
-Attityder 
-Förtroende till funktion/roll 
-Förtroende till kompetens 
-Tillit 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 181, 
att ha ärendet som en stående punkt på arbets- och tillväxtutskottets möten. 
 
Kompetensförsörjningsprojektet del 2 har bedrivits på 50 %, 2018-2021, 
slutrapporten i sin helhet bifogas tjänsteskrivelsen. Rapporten redogör för de  
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§ 112- fortsättning 
 
aktiviteter som genomförts inom ramen för den så kallade ARUBA-modellen, 
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.  


 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun strukturerat sitt arbetssätt inom 
ett flertal områden under projektets gång, bl.a. faktorer för en friskare 
arbetsplats, arbetssätt och uppföljning gällande medarbetarundersökning, 
kompetensbaserad rekrytering, GAP-analys, personalbild med 
pensionsavgångar, kompetensförsörjningsplan mm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen är ett resultat av aktiviteterna i 
kompetensförsörjningsprojektet och anger det som Jokkmokks kommun 
behöver arbeta vidare med nu när projektet är slut. Som bilaga till den finns 
en personalbild samt prognos över pensionsavgångar, senaste GAP- 
analysen, riktlinjer för en hälsofrämjande arbetsplats samt handlingsplan för 
heltid som norm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen bör ses som ett verktyg i kommunens fortsatta 
arbete med strategisk kompetensförsörjning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och personal- och juridikfunktionen har en central roll i detta 
utvecklingsarbete men för ett framgångsrikt resultat krävs nära samverkan 
med kommunens övriga nämnder och verksamheter. 
 
Rapporten heltid som norm är en bilaga till slutrapporten för 
kompetensförsörjningsprojektet samt kompetensförsörjningsplanen. 
Rapporten heltid som norm uppdateras årligen med ny statistik i enlighet med 
centrala parters arbete med heltidsresan. 
 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun en hög andel heltidsanställda 
(75%) i jämförelse med andra kommuner och har så haft över tid. 
Utmaningen i Jokkmokks kommun är inte främst att erbjuda anställning på 
heltid utan att motivera medarbetare att arbeta heltid. 
 
Arbetsgivare är enligt Diskrimineringslagen ålagda att årligen genomföra en 
lönekartläggning i syfte att kartlägga att lönerna är jämställda. Rapporten 
biläggs tjänsteskrivelsen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jokkmokks kommuns löner i 
stort är jämställda. Det finns skillnader i lön men dessa kan förklaras av 
könsneutrala argument såsom utbildning, erfarenhet, prestation, 
marknadsläget för befattningen. Emellertid är det en yrkesgrupp som sticker 
ut negativt, gruppen förskollärare, den gruppen kommer därmed vara föremål 
för en särskild satsning i 2022 års löneöversyn. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 167, att anta 
kompetensförsörjningsplanen och förmedla den vidare till övriga nämnder. 







JOKKMOKKS KOMMUN  
             Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2022-08-29  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur                        Utdragsbestyrkande 
 


7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 112- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 17, att riktlinjer stipendier upphör 
att gälla från och med 2022-03-01, redan beviljade stipendium fortsätter enligt 
avtal, samt att uppdra till personalchefen att utreda möjligheten för 
Jokkmokks kommun att tillämpa en stanna-kvar-försäkring utifrån 
kommunens förutsättningar. 
 
Personalchef Caroline Johansson har tagit fram förslag till riktlinjer för 
förmåner vid svårrekryterade yrken som innehåller en stanna-kvar-försäkring 
med olika alternativ. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, § 44, att 
uppdra till ordförande att förändra förordnandet för kommunchefen i enlighet 
med dennas önskemål 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 41, att införa en stanna-kvar-
försäkringen med alternativ 2 som förmån. 
 
Personalchef Caroline Johansson har tagit fram förslag på förändrade 
riktlinjer för mammografi och PSA-prov. 
 
Personalchef Caroline Johansson har tagit fram förslag på en extra 
pandemiförmån för anställda under 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, 78, att 
besluta om extra pandemiförmån under 2022 i form av en julgåva till ett värde 
av 500 kr inkl. moms och ett tillfälligt höjt friskvårdsbidrag med 500 kr till ett 
värde av totalt 1900 kr. Varje verksamhet tar kostnaden för det samt att 
besluta om att riktlinjer mammografi, PSA-prov kompletteras med att 
inkludera nödvändig restid på betald arbetstid, samt följa 
kostnadsutvecklingen på området. 


 
 Ärendets beredning 


 
Redovisning av sommarjobben under 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-05-16, § 78. 
Förslag på extra pandemiförmån för anställda under 2022. 
Förslag på förändrade riktlinjer för mammografi och PSA-prov. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 41. 
Uppdaterade förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 44. 
Förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14,§ 17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29,§ 167. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-11-01. 
Slutrapport kompetensförsörjningsprojektet. 
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§ 112- fortsättning 
 
Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
Rapport heltid som norm. 
Lönekartläggning för Jokkmokks kommun. 
Medarbetarundersökning för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 181 
Presentation från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-10-04. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Personalchef Caroline Johansson 
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 § 113 Dnr 2019:488 


Kostnadsminskning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att fortsättningsvis kalla punkten ”kostnads- och indexförändringar”, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Budgetberedningen har beslutat att arbets- och tillväxtutskottet tillsvidare ska 
ha ett ärende på varje möte som handlar om kostnadsminskningar. 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-05-18, § 62, att 
uppdra till kommunchefen att fortsätta utreda översynen av administrationen, 
att ta fram en konsekvensanalys om att eventuellt flytta kulturskolan till barn- 
och utbildningsnämnden, samt att även se över möjligheten till att flytta 
kulturskolan till Östra skolan oavsett organisatorisk tillhörighet, samt att ta 
fram utvecklingen av antalet chefer inom den kommunala organisationen de 
senaste åren. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 72, att 
uppdra till ekonomichefen att se över redovisningen av kostnadsutvecklingen 
för att se om den kan utvecklas utifrån dagens ekonomiska utmaningar. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-05-16, § 72. 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Kommunchef Monica Lundkvist och ekonomichef Axel Landström informerar 
om de kostnadsbesparingar som gjorts men stor utmaning med ökade utgifter 
på mat, bränsle och försäkringspremier.  
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 § 114 


Information från IT gällande nedstängningen av 3G-nätet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att uppdra till ordförande att göra en skrivelse till Norrbottens kommuner för 
att uppmärksamma dem på den försämrande mobiltäckningen i inlandet. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


IT-chef Bertil Nordqvist informerar arbets- och tillväxtutskottet om den 
kommande nedstängningen av 3G-nätet. 
 
Den försämrade mobiltäckningen i inlandet med anledningen av 4-g nätets 
utbyggnad diskuteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
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 § 115 Dnr 2022:28  
 


Förslag till tecknande av letter of intent (LOI) avseende 
försäljning av del av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall Business 
Services Nordic AB för uppförande av Polstjärnan 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att arkitekturen ska beakta de omgivande byggnaderna, 
 
samt att i övrigt överlämna informationen till kommunstyrelsen. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att förvärva 
berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun i syfte att 
bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med anledning 
av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt beslut.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt ändamål 
och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för berört 
område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, att 
uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett förslag 
till Letter of Intent. 
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 § 115- fortsättning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, att 
återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv till 
planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 46, att avvakta med ärendet då 
inget svar inkommit från Vattenfall. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Kommunchef Monica Lundkvist och fastighetschef Erik Fagerström 
informerar att arbetet på att ta fram ett förslag på LOI mellan kommunen och 
Vattenfall Business Service AB är i slutfasen. 
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§ 116 Dnr 2022:691 


Förfrågan om fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:117 och  
del av Kyrkostaden 1:2, SG 61  


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att besluta att ge chefen för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag 
att arbeta fram ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 och berörd del 
av Kyrkostaden 1:2, samt 
 


 att lämplig användning är boende och utbildning. 
 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har kontaktats av två intressenter som önskar förvärva, 
alternativt hyra SG61.  
 
Huset har till stora delar stått tomt sedan det sista HBV-hemmet stängdes 
efter flyktingkrisen. Under en period så öppnades huset för studentlägenheter 
men fallerade på grund av bristande underlag. Erforderlig tillsyn över de 
boende möjliggjordes heller inte inom ramen för hyresintäkterna. Idag så 
uppfylls behovet av studentlägenheter via vanliga hyresrätter.  
 
Huset behöver i samband med försäljningen anslutas med ett eget el-
abonnemang då huset idag försörjs via Bokenskolan. Fastigheten behöver 
också genomgå en detaljplaneändring. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att besluta att ge chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag att 
skriva ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 och berörd del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 


 Att besluta att lämplig användning är boende och utbildning. 
 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-07-28. 
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 § 117 Dnr 2022:692 
  


Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, näringslivs- 
och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, 
 
att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen, samt 
 
att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- och 
utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt 
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet ansvarar oftast 
för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika sysslor så som 
montering och flytt av lösa inventarier, verksamhetsspecifika inventarier, att 
rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, byta ljuskällor med mera. Det kan också 
innebära utkörning av mat, pista skidspår, underhålla vandringsleder, städa 
IP, köra ut ved med mera. Det är med andra ord skiftande uppgifter, men 
viktiga uppgifter för att verksamheten ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har föranlett 
planer av att centralisera en organisation för intern praktisk service. Förslaget 
innebär att all praktisk service som utförs och som inte är en kärnverksamhet 
flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och infrastrukturfunktionen. 
Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning av resurser och en 
minskad arbetsbelastning inom de enheter som tidigare hållit med egen 
internservice. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i en 
intern serviceenhet under Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Näringslivs- 
och Samhällsavdelningen under Kommunstyrelsen. 
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§ 117- fortsättning 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att remittera frågan till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 
Kultur- och fritidsnämnden. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
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§ 118 Dnr 2022:693 


Förslag till arrendeupplåtelse av del av Kyrkostaden 1:2 till 
OK Norrbotten 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK Norrbotten genom 
ett 25-årigt arrende. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Upplåtelsen sker för att på arrendestället ha uppställningsplats, skyltning eller 
parkering för verksamheten som arrendatorn bedriver. Arrendatorn är 
berättigad att till annan upplåta begränsad nyttjanderätt till del av 
Arrendestället. 
 
Avgiften baseras på 10 kr per m2 för asfalterade ytor och 5 kr per m2 och år 
för övriga ytor. Arrendeavgift skall uppgå till 6600 kr per år. Eventuell 
lagstadgade indirekta skatter som kan komma att påföras arrendeavgiften 
betalas av arrendatorn.  
Arrendatorn berättigas att på området uppföra för rörelsen erforderliga 
byggnader och anläggningar.  
 
Arrendetiden är trettio (25) år från och med 1 oktober 2022. Om uppsägning 
ej sker senast nio (9) månader före arrendetidens slut, förlängs upplåtelsen 
med tio (10) år för varje gång med oförändrade villkor. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att besluta att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK 
Norrbotten genom ett 25 års arrende. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-08-26. 
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§ 119 Dnr 2019:863   


Information om pågående fastighetsförsäljning av 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att nuvarande köpare har fram till sista oktober på sig att bestämma sig om 
de vill köpa fastigheten. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har beslutat att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Jokkmokk 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks hotell. Mäklare har anlitats för 
försäljningsuppdraget. Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten 
säljs i syfte att utöka boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft 
möjlighet att lämna bud till mäklaren. Budavslut var den 19 april 2022. Ett bud 
har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 66, att sälja fastigheten, 
Jokkmokk Kyrkostaden 1:227, till Ulf Windahl och Inger Edman för 210 000 
kronor, då finansiering för planerade investeringar är klar. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-30, § 66. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-05-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 101. 
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson informerar arbets- och tillväxtskottet om den 
pågående fastighetsförsäljningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 120 Dnr 2022:694   


Förslag till Letter of Intent kring bildande av Swedish Lapland 
Visitors Board AB, organisering och finansiering av 
besöksfrämjande arbete 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet samt att återkomma med 
ett förslag till beslut.  


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Ett förlag till organisering och finansiering av besöksfrämjande arbete har 
inkommit från Swedish Lapland. Förslaget innebär ett tecknande av ett Letter 
of Intent kring bildande av Swedish Lapland Visitors Board AB med syftet att 
bolaget ska attrahera fler besökare till de kommuner som är delägare i 
bolaget samt öka besöksnäringens omsättning i området. Förslaget innebär 
också en bryggfinansiering för en tid av maximalt tre år. 


 
 Ärendets beredning 
 


Skrivelse från Swedish Lapland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Anderson 
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 § 121     Dnr 2022:109  
     


Förslag till medfinansiering av Leader Polaris 2023-2027 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta  
 
att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027 
 
att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda, samt 
 
att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Leader Polaris ansöker om offentlig medfinansiering från Jokkmokks kommun 
för strategiarbete 2022 med 54 000 kr samt offentlig medfinansiering för 
programperioden 2023 – 2027 med 250 000 kr per år. Den offentliga 
medfinansieringen utgör 33 % och EU:s och statlig finansiering utgör 77 %. 
 
Leader Polaris området omfattar Jokkmokk, Gällivare och Överkalix 
kommuner och organisationer inom området kan ansöka om medel till små 
och stora projekt. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta. 
 
Att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027. 
 
Att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
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 § 122 Dnr 2022:501   


Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla 
och trasiga plastgreener på golfbanan 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de senaste 
3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande,  
 
att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer, samt 
 
att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur kan 
det påverka föreningens verksamhet? 
____________ 


  
Ärendet 


 
En bygdemedelsansökan på 1 958 736 kr har inkommit från Porjus Golfklubb. 
Medlen ska gå till renovering och utbyte av gamla och trasiga plastgreener på 
golfbanan. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg har berett ärendet. 
 
Föreningen redovisar 215 medlemmar vilka de flesta är över 21 år. 
 
Föreningen har under de två senaste åren erbjudit barn och ungdomar 
kostnadsfri Gröna kortet kurs och gratis medlemskap. Jokkmokks kommun 
kultur- och fritidsnämnden har beviljat föreningen föreningsstöd till barn och 
ungdomsverksamheten. 
 
Föreningen har även sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen. 
 
Kultur- och fritid har kontaktat RF/Sisu om bidrag kan sökas från RF men de 
meddelar att föreningen inte har någon registrerad barn- och 
ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen inte kan söka bidrag från 
RF. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg föreslår kommunstyrelsen. 
 
Att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de senaste 
3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande. 
 
Att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer. 
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§ 122- fortsättning 
 
Att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur kan 
det påverka föreningens verksamhet? 
 
Att Porjus Golfklubb redovisar hur arbetet med barn- och ungdomsarbetet de 
senaste två åren fungerat och hur arbetet med barn- och ungdomar ska 
fortsätta. 
 
Att kommunstyrelsen därefter tar beslut om beviljade medel. 


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg daterad 2022-06-21. 
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 § 123 Dnr 2022:695  
  


Yttrande på avgränsningssamråd inför anläggande av ny 
markmålsbana inom Vidsel Test Range provområde 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att anta förslaget till yttrande. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har inbjudits att lämna synpunkter i avgränsningssamråd 
i samband med att Fortifikationsverket ska söka Natura 2000 tillstånd för 
anläggning av en ny markmålsbana för fjärrmanövrerade fordon inom Vidsel 
Test Range provområde i Jokkmokks kommun. Fortifikationsverket vill få in 
synpunkter på projektet senast 2022-09-02. Banans placering ligger inom och 
mellan två befintliga verksamhetsområden med pågående provningar mot 
fasta och rörliga mål. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram. 


 
 Ärendets beredning 


 
Förslag till yttrande. 
Avgränsningssamråd för markmålsbana inom Vidsels Test Range 
provområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 124 Dnr 2020:479 


Arrendeavtal av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxt beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till arrendeavtal för Midnattssolens Trädgård. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 ha,  
på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk person 
som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen vinner laga 
kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård har 
inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 som 
huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för uppförande 
och den framtida driften är under uppbyggnad. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
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§ 124- fortsättning 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att markområdet 
Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 5.5 ha överlåts 
vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens trädgård. Vidare att 
överlåtelsen villkoras så att om byggnation av Midnattssolens trädgård inte 
påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten läggs ned i framtiden, återgår 
markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en överlåtelse 
behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen samt 
Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av ett 
överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa utredningen 
på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 


 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har och 
omfattningen av deras åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 9: 
Att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än redan 
beslutade 50 år. 
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§ 124- fortsättning 
 
Att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks kommun 
har att förhålla sig till. 
 
Att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
En vederlagsfri överlåtelse av mark innebär en kostnad för kommunen vilket 
medför att ett beslut om vederlagsfri överlåtelse strider mot, av 
kommunstyrelsen, tidigare fattade beslut. 
 
Utredningen visar att en insamlingsstiftelse inte har möjlighet att motta annat 
än pengar vilket inte medger en överlåtelse av mark till Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens trädgård. 
 
En överlåtelse till, av Insamlingsstiftelsen presenterat alternativ, stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, är enligt stiftelselagen möjlig. Sannolikt även enligt 
kommunallagen. Om en överlåtelse, med eller utan köpeskilling, till alternativ 
stiftelse är aktuell bör en fastighetsvärdering göras och villkor såsom 
återgångsvillkor, överlåtandeförbudsklausul, förbud mot intecknande samt 
eventuella villkor gällande ekonomisk kapacitet, specificeras och beslutas.   
 
En upplåtelse av mark (förutom tomträtt) kan som längst vara 50 år utanför 
detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område alternativt på 
arrendatorns livstid. Maxtiderna påverkar dock inte arrendatorns eller 
nyttjanderättsinnehavarens rätt till förlängning. Om upplåtelse av mark är 
aktuell på längre tid än 50 år kan en tomträtt vara ett alternativ. 


 
Om Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid tidigare fattat beslut om 
upplåtelse bör beslutet kompletteras med villkor såsom återgångsvillkor, 
överlåtandeförbudsklausul samt eventuella villkor gällande ekonomisk 
kapacitet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård har kompletterat sin förfrågan 
med en skrivelse på deras syn på en eventuell överlåtelse, kartmaterial, 
stadgar och finansiärer och deras åtagande. 
 
Ájttes styrelsen har inkommit med ett yttrande på deras syn av marken inom 
området som utgörs av Fjällträdgården. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 44: 
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§ 124- fortsättning 
 
Att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag för en långsiktig 
upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till den 
organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid hänsyn 
ska tas till denna organisations behov av tillräcklig rådighet över marken för 
att kunna genomföra projektet samtidigt som kommunens intressen blir 
tillgodosedda. Skyndsamt ha en dialog med stiftelserna. 
 
Att överväga en försäljning av det aktuella markområdet om och när det 
presenteras investerare så tillräckligt med medel finns för uppförande och 
drift av den tänkta anläggningen. 
 
Att, även det i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138, 
undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården enligt Ájttes 
önskemål. 
 
Jokkmokks kommun och Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård samt 
Stiftelsen Midnattssolens trädgård har haft dialog om ett arrendeavtal om 
mark för att genomföra satsningen Midnattssolens Trädgård. 
 
Ett förslag till arrendeavtal har utarbetats i dialog men parterna inte är helt 
eniga om innehållet.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 


 Att godkänna förslag till arrendeavtal för Midnattssolens Trädgård. 
 
 Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 44. 
Skrivelse från Ájttes styrelse inkommen 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 45. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena 
Fjellner och kommunsekreterare Magdalena Fjellner daterad 2022-03-14. 
Kompletterande material från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 9.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 2022-
01-26. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 2021-
12-28. 


 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
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 § 125 Dnr 2020:827   


Information om upphandlingen av projekt ”Midnattssolens 
Trädgård Jokkmokk” 


  
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
 att informera kommunstyrelsen om Jordbruksverkets beslut. 
  ____________ 


 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet  
 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att Jordbruksverket meddelat att 
kommunen kommer att få återbetala redan beviljade medel på ca 2,2 miljoner 
kr på grund av att de anser att en felaktig direktupphandling har skett av 
projektledare till kultur- och fritidsnämndens projekt ”Midnattssolens Trädgård 
Jokkmokk”. 
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§ 126 Dnr 2022:696   


Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 


  
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
 kommunstyrelsen besluta föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att godkänna årsredovisningen. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 
under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är kommunerna i 
Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2021 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på -6,3 miljoner kr. I resultatet ingår en resultatpåverkan på -5,9 
miljoner kr för kapitaltillskott till Länstrafiken Norrbotten. 
 
Den pågående covid-19 pandemin har fortsatt påverkat kollektivtrafiken under 
året. Hänsynen är tagen till dessa effekter i budgeten för året, vilket gjort att 
koncernen kunnat uppfylla ett flertal av målen. Bedömningen är dock att god 
ekonomisk hushållning för året ej uppnås för hela koncernen. 


 
Ärendets beredning 
 
Årsredovisning 2021 för RKM. 
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 § 127 Dnr 2022:696  
 


Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2021 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
 kommunstyrelsen besluta föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och 
mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda 
målsättningar för år 2021. 
 
Att förbundsdirektionen delvis utfört verksamheten på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt under 2021. Underskott inom förbundets 
samlade verksamhet har i första hand finansierats med förbundets egna 
medel. 
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§ 127- fortsättning 
 
Att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig. Vår granskning 
visar att det alltjämt finns brister hur direktionen utövar styrning och uppsikt 
över förbundsägda bolag. 
 
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de finansiella mål 
som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning. För 2021 har 
förbundet saknat verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Revisionen 
har därmed inte kunnat pröva om redovisat resultat 2021 är förenligt med 
fastställda mål. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll 
av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med 
väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 


 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendets beredning 
 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2022-06-08. 
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 § 128 
 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 


 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef 
Monica Lundkvist informerar om senaste tidens arbete.  
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