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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Plats och tid: A-salen, Folkets Hus, Jokkmokk, klockan 11.00 – 15.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.05 och 14.40-15.00 
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande  
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande  
                           

 Robert Bernhardsson (S), deltar §§ 
15-26 
Torbjörn Lindgren (S) 
Marina Eriksson (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Ann Enberg (S) 
Claes Markusson (S) 
Susanne Almqvist (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 

Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK), deltar §§ 
15-25 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Lars-Ivan Tuolja (SV), deltar 
§§ 15-25 
Fia Kaddik (SV), deltar §§ 
26-32 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 21 
Patriks Sundberg, 
samhällsbyggarchef, §§ 25-27 
Ronnie Lindberg, räddningschef, §§ 
25-26 

 

 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast tisdagen 3 maj 2022 
 
 
Paragrafer: 15 - 32 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
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 Justerande............................................................................................ 
 
                     Ann Enberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
 
 
 
 
 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2022-04-25 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-05-04  nedtagande:  2022-05-27 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 15 
Val av justerare 
 
§ 16 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 17   
Inkomna medborgarförslag 

 
§ 18  Dnr 2022:403 
Motion- Nedläggning av Porjus och Vuollerims räddningsstyrkor 
 
§ 19  Dnr 2022:404 

  Fråga- Äldrevårdens kompetensförsörjning 
 
  § 20  Dnr 2020:931 
  Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 

 
§ 21  Dnr 2022:176 
Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
§ 22  Dnr 2022:335 
Revisionsberättelsen samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för år 
2021 

 
  § 23  Dnr 2022:177 
  Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
  § 24  Dnr 2022:98  
  Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 2022 
 
  § 25  Dnr 2022:249  
  En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten 
 
  § 26  Dnr 2020:811  

Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 

 
  § 27  Dnr 2009:97  
  Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
  § 28  Dnr 2022:254  

Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
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 § 29   Dnr 2021:154   
 Redovisning av partistöd för 2021 
 
 § 30   Dnr 2022:115 

 Beslut om utbetalning av partistöd för 2022 
 

 § 31    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 32    

 Anmälningsärenden 
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§ 15 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast tisdagen den 3 maj 2022. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 16 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  

KF protokoll 20220425
(Signerat, SHA-256 0B06B5D2F158298F7BADA8EB1E93E2411C6F4BE4E9C5B1FD0B39B02A6A9851B7)

Sida 6 av 35



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-04-25 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 17   
 

Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
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 § 18  Dnr 2022:403 
 

Motion- Nedläggning av Porjus och Vuollerims 
räddningsstyrkor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 
 
Idag ska bemanningen i Vuollerim bestå av 1+4 (1 styrkeledare och 4 
brandmän) och i Porjus är bemanningen 1+2+X (1 styrkeledare, 2 
brandmän samt fri inryckning ifall fler har möjlighet att åka). 
 
Båda stationerna har en inställelsetid på 5 minuter, dvs på 5 minuter 
oavsett dag eller tid på dygnet så skall fordon med personal börja rulla från 
respektive station. 
  
Värt att nämna också från konsekvensanalysen är att det saknas flertalet 
larm som Porjus varit på. Exempel på detta finns i 2018 års larmstatistik. 
Skogsbrandsommaren som var då gjorde att Porjus under flera dygn var 
både på Mattisudden i Jokkmokk och även upp mot Kvikkjokk. Detta står 
det inget om i sammandraget. 
 
Sedan har även flertalet allvarliga larm exkluderats ur statistiken pga. att 
de inträffat i Gällivare kommun. Detta trots att Porjus i dessa fall ofta varit 
den klart närmsta resursen. 
 
I och med detta blir statistiken tydligt missvisande.  
   
Förslaget jag har i stället för värn hade varit att man räknat Porjus och 
Vuollerim som en station som då tillsammans hade blivit en 1+4 styrka. 
  
Vecka 1:   1+2 i Vuollerim och 0+2 i Porjus 
Vecka 2:   1+2 i Porjus och 0+2 i Vuollerim 
Vecka 3:   1+2 i Vuollerim och 0+2 i Porjus 
Vecka 4:   1+2 i Porjus och 0+2 i Vuollerim 
  
Den fria inryckningen skulle behållas i både Porjus och Vuollerim.  
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§ 18- fortsättning 
 
Tanken med detta förslag är då att man garanterat har personal som är 
dragbara på larm och kan göra en första insats på respektive hemort. 
Dessa skulle även kunna förenas i Jokkmokk eller direkt på skadeplats för 
att bli en komplett styrka. Då finns möjligheten att täcka upp vid behov när 
huvudstationen i Jokkmokk är upptagna på andra larm eller vid behov av 
förstärkning. 
  
På grund av att man är kort om folk på båda stationerna så tvingas 
personalen täcka upp väldigt mycket på vakanta beredskapsrader, vilket 
också genererar en ökad kostnad på 30 % (se RIB-avtalet) i lönepåslag för 
dem som tar extra beredskap/vakt efter att man har fullföljt sin egen vecka. 
Detta hade blivit ett avsevärt mindre problem då färre rader behöver 
bemannas vilket också hade minskat kostnaderna för kommunen 
  
I och med att ett befäl försvinner med detta förslag sparas befälstillägget 
på cirka 100.000 - 120.000 kr. När sedan befälen som finns idag på 
stationerna tar pension/slutar så ersätts inte dessa. I stället går man över 
till en arbetsledarroll. Detta skulle generera en ytterligare besparing på 
cirka 100.000 - 120.000 kronor per år. 
  
Detta förslag hade totalt genererat en besparing på cirka 2 miljoner ifall 
man också plockat bort den ytterligare brandman som föreslagits gå in på 
beredskap i Jokkmokk. (Räknat som i exemplet där en brandman kostar 
450.000 kronor per år). 
 
Därför anser vi i Sverigedemokraterna i Jokkmokk att fullmäktige ska 
besluta: 
 
Att tidigare framlagda förslag inte ska gälla till beslut. 
 
Att vårt förslag som tagits fram i samarbete med gällande räddningskårer 
ska vinna gehör vid beslut. 
 
Att ärendet återremitteras för utredning och senare beslut. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2022-03-23. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Robert Bernhardsson (S) yrkar på att motionen ska avslås då frågan 
behandlas i kommande ärende om handlingsprogram för 
Räddningstjänsten. 
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§ 18- fortsättning 
 
Ordförande förklarar att alla motioner måste beredas först innan beslut 
tas. 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 19  Dnr 2022:404 
 
Fråga- Äldrevårdens kompetensförsörjning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 att lägga frågan och svaret till handlingarna. 
 ____________ 
 

Ärendet 
 
  En fråga har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 

Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande. 
 

Att kunna bemanna sina verksamheter är redan i vanliga fall en svår 
uppgift. Den inledda förändringen av arbetstiden för nattjänsten har försatt 
kommunen i en ännu svårare sits. Enligt mediala uppgifter har åtminstone 
6 (!) av våra anställda valt att avsluta sin anställning som direkt påföljd av 
de införda nya scheman. 
 
Den uppståndna situationen har påverkat arbetsmiljön och verksamheten i 
sin helhet och försvårar bemanningen inom verksamheterna ytterligare. 
Kompetensförsörjningen och rekryteringen har nästintill förvandlats till en 
’mission impossible’. 
 
Moderaterna Jokkmokk anser att den akuta krisen inom äldrevården är en 
direkt följd av de införda schemaförändringarna och ställer härmed 
följande fråga: 
 
-  Vad tänker kommunstyrelsens ordförande göra för att avhjälpa krisen? 
 
Ärendets beredning 
 
Fråga från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2022-04-14. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
Birgit Meier Thunborg (M) ställer sin fråga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) besvarar frågan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna. 
Akten 
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 § 20 Dnr 2020:931 

Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att återremittera ärendet tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
äldreomsorgsutredningen i enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-
15, § 3, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i 
Porjus. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 

 
Samernas Väl föreslår att Porjus äldreboende byggs ut med X antal 
platser för att passa dagens äldreboende. 
 
Samernas Väl vill att en översyn görs så att skolbarn och förskolebarn 

 Kan äta huvudmålet lunchen gemensamt i samma matsal. 
 
 Barn och äldre kan få en naturlig mötesplats som kan gagna dem. 
 
 Samernas Väl vill blicka in i framtiden. 
 

Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
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§ 20- fortsättning 
 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Karin Vannar (SV) och 
Birgit Meier Thunborg (M), att ärendet återremitteras tills att 
socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i enlighet 
med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Blinds (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Akten 
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  § 21    Dnr 2022:176 
 

Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, 
 
att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor, samt 
 
att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning 
_________ 

 
Ärendet  

 
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas. 
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor för 
år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande: 

1. Skatteintäkterna har för 2021 ökat med ca 7 miljoner kronor gentemot 
föregående år 

2. Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt 
hinder i vägen för genomförande av planerade insatser och 
verksamheter.  

3. Med alla stimulanser staten gått in med har skatteunderlaget 
utvecklats betydligt positivare än beräknat 

4. Även finansmarknadens uppgång påverkar resultatet positivt. Vi har 
haft lägre kostnader på pensioner än tidigare 

 
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, miljoner kr 
 
Kommunstyrelsen  7,4 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 
Socialnämnden  -11,2 
Samhällsbyggarnämnden 0,1 
Kultur- och fritidsnämnden 2,5 
Summa styrelse och nämnder 9,6 
  
Finansieringen  11,5 
Summa budgetavvikelse 9,6 
  
Budgeterat resultat  1 
Redovisat resultat  10.7 
 
Redovisat resultat för år 2021 visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor.  
Enligt 11 kap 14 § kommunallagen (2017:725) är det möjligt att avsätta 5,0 
miljoner kronor år 2021 till resultatutjämningsreserven. 
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§ 21- fortsättning 
 
Enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). 
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan ske årligen enligt den nivå som 
stadgas i kommunallagen (8 kap. § 3d), dvs ”med högst ett belopp, som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning eller två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen 
eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser”. 
 
Resultatnivån efter avsättningen uppgår till 3,8 miljoner vilket motsvarar 1 % 
av skatter och bidrag. Kravet om god ekonomisk hushållning anses därmed 
vara uppfyllt.  
 
Även en lista på värderegleringar och avskrivningar för 2021 har tagits fram. 

 
 Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
 Att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. 
 
 Att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor 
 

 Att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning. 
  

Att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 33, att för egen del att godkänna 
värderegleringarna och avskrivningarna. 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och grundat på granskningen har 
det inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att 
anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 

 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport daterad 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 33. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-04-04. 
Årsredovisningen för 2021 
Bokslut för 2021. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 21- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 

 Akten 

KF protokoll 20220425
(Signerat, SHA-256 0B06B5D2F158298F7BADA8EB1E93E2411C6F4BE4E9C5B1FD0B39B02A6A9851B7)

Sida 16 av 35



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-04-25 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22 Dnr 2022:355  
      

Revisionsberättelse samt prövning av frågan om 
ansvarsfrihet för år 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att med stöd av revisionsberättelsen bevilja kommunstyrelsen, nämnderna 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021, 
samt 
 
att i övrigt lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 
 
Kommunrevisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2021.  
 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders 
verksamhet, inklusive den för länets kommuners gemensamma e-
nämnden, och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i 
kommunens företag. Granskningen har genomförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, samt 
kommunens revisionsreglemente.  
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att styrelsen och nämnder i Jokkmokks kommun i delvis har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt tillfredställande sätt. Granskade 
organ har delvis uppnått de målsättningar som fullmäktige beslutat om 

 
Att kommunstyrelsen och nämnders överlag har bedrivit verksamheten på 
ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Socialnämnden har inte 
drivit verksamheten inom tilldelad driftbudget. Kommunen redovisar även 
detta år en ekonomi i balans. 
 
Att kommunstyrelsens och flertalet nämnders interna kontroll i huvudsak 
har varit tillräcklig. Vissa brister har noterats när det gäller hur barn- och 
utbildningsnämnden respektive överförmyndaren fullgör sitt 
förvaltningsuppdrag. 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som kommunfullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning. Det 
verksamhetsmässiga resultatet är delvis förenligt med fastställda mål för 
god ekonomisk hushållning. 

 
Att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 22- fortsättning 
 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
kommunens årsredovisning för år 2021 godkänns. 

 
Enligt Kommunallagens 5 Kap, 25a §, så krävs det att kommunfullmäktige 
ska motivera beslutet om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så är det kommunfullmäktiges 
presidium som bereder förslag till motivering för fullmäktiges 
ansvarsprövning. 

 
  Ärendet beredning 
 
 Revisionsberättelsen för 2021 daterad 2022-04-12. 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 
revisionsberättelsen bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021, samt att i övrigt 
lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
Akten 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 23   Dnr 2022:177 

Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att uppmana socialnämnden att skyndsamt anta sina interna budgetramar 
samt att vidta åtgärder för att ha en budget i balans.  

 __________ 
 

Reservationer 
 
Birgit Meier Thunborg (M) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet  

 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 
samt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, samt besluta om tillfälliga inköpsstopp, investeringsstopp och 
anställningsstopp inom hela den kommunala organisationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetram i juni 2021 för budgetår 
2022 och respektive nämnd och styrelsen. I enlighet med reglemente för 
kommunstyrelse återrapporteras respektive nämnds beslut om budget till 
Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har fastställt skolkontorets förslag till internbudget och har inte 
påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden har fastställt Kultur- och fritidskontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har fastställt kommunchefens förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Samhällsbyggarnämnden 
Nämnden har fastställt Samhällsbyggarkontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 23- fortsättning 
 

Socialnämnden 
Nämnden har inte fastställt Socialtjänstens förslag till budget och har inte 
beslutat om internbudget. Det är en avvikelse från gällande policy.  
 
Likvärdiga brister har uppmärksammats under ett antal år vilket också 
påtalats vid ett flertal tillfällen, bl. a. under budgetberedningar, 
tertialrapporter och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnden undviker 
vid upprepade tillfällen att följa Kommunfullmäktiges beslut om budget 
vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen för hela kommunensbudget 
samt begränsar förutsättningarna för Socialtjänsten att följa tilldelad 
budget. 
 
Jokkmokks kommun är bl. a. de 10 kommuner i landet som har den 
sämsta befolkningsutvecklingen för tredje året i rad. SCB 
befolkningsprognoser visar en fortsatt minskad befolkning fram till 2030. 
Största minskningen förväntas ske i åldersgruppen 16 – 64 år, 
bedömningen är att antalet invånare är cirka 4400 personer år 2030. 
Scenariot är tyvärr en försämrad skattekraft i jämförelse med våra 
grannkommuner under de kommande åtta åren. De två största 
utmaningarna är kompetensförsörjning tillsammans med kommunens 
driftskostnader, kommunstyrelsen följer dessa områden med särskilt 
intresse. Det extra viktigt att ekonomisk uppföljning fungerar på ett effektivt 
sätt på alla nivåer, såväl i verksamheten som i den politiska nämnden. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 34. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) daterad 
2022-03-09. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kopia till 
Socialnämnden 
Akten 
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 24 Dnr 2022:98 

Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 
2022 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå begäran då det ej finns utrymme i den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten. 

 ___________ 
  
 Reservationer 
 

Birgit Meier Thunborg (M) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
 Ärendet 
 

Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 15, att hos kommunfullmäktige 
begära om en tilläggsbudget på 2,6 miljoner kr för budgetåret 2022 då 
socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalité 
och hälsa för personal och brukare. 

   
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 36. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 

 Socialnämnden 
 Akten 
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§ 25   Dnr: 2022:249   
 
En ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att teckna den regionala överenskommelsen från och med 22-05-01. I och 
med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 
____________ 

 
Ärendet 
 
Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen för en 
länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom ramen för 
detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten gemensamt drivit en Inre 
Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad på SOS-centralen i Luleå. Till 
funktionen har allt fler räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten 
anslutit sig. Denna funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 
 
Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) och dess implementering i ny utformning av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2021:1141) ska kommunerna numera ständigt 
upprätthålla en övergripande ledning av verksamheten.  
 
Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga och 
för att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  
 
Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska 
baseras på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en 
grundavgift, enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i 
Räddningssamverkan Nord.  
 
Grundavgiften består av systemets fasta kostnader som är: Administrativ 
personal och verksamhet, lokalkostnader, teknikdrift och teknikinvestering. 
Den rörliga avgiften består av systemets kostnader för gemensamma 
ledningsfunktioner och gemensam verksamhet. Kostnadsberäkningen för 
Jokkmokks kommun är 136 000 kronor. 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 25- fortsättning 
 
Vid bestämmande av parts andel ska invånarantalet per den 1:a januari 
året innan aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 
 
Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och i 
nuläget ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till Nordmaling i söder. 
Dialog är genomförd mellan de kommunala räddningstjänster som 
omfattas av överenskommelsen. 19 kommuner avser teckna 
överenskommelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 38. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 22. 
Förslag till överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26   Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att de fackliga 
förhandlingarna ska kunna slutföras samt att synpunkterna från 
remissinstanserna ska hinna komma in samt att kommunstyrelsen 
försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla dagens organisation i 
Porjus och Vuollerim,  
 
att skrivelsen från Porjus Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt 
 
att yttrande från MSB inväntas i återremissen. 
____________ 

 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26- fortsättning 
 

I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggarnämnden för att de fackliga förhandlingarna ska kunna 
slutföras samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma 
in. 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim.  
 
Birgit Meier Thunborg instämmer i Erikssons (S) yrkande och föreslår som 
tillägg till det att skrivelsen från Porjus Räddningstjänst beaktas i 
återremissen. 
 
Tord Eklund (SD) instämmer i Erikssons och Meier Thunborgs (S) yrkande 
och föreslår som ytterligare tillägg att yttrande från MSB inväntas i 
återremissen. 
 
Röstning  
 
Ordförande prövar först Bernhardssons (S) förslag till återremiss och 
sedan Erikssons (S) förslag till återremiss med Meier Thunborgs (M) och 
Eklunds (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet i enlighet med Erikssons (S) yrkande med Meier 
Thunborgs (M) och Eklunds (SD) tilläggsyrkande. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 14.40-15.00 under ärendets behandling. 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 26- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27                                               Dnr: 2009:97 
 
Ändring i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att göra följande ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 

- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 
Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verksamheter) har 
enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 6-9 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det inte behövs en tillsynstid på mer än 6 timmar. 
 
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller 
annan smitta har enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 12 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det behövs en tillsynstid på 6 timmar för tatuerare och 
fotvård. 
 
Sedan för hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, föreslår miljökontoret enbart en timavgift eftersom 
verksamheterna kan variera väldigt mycket i art och omfattning i och med 
förändringen av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899), som började gälla den 1 juli 2021. 
 
Förändringen i förordningen innebär att verksamheter där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg är anmälningspliktiga. Detta innebär att 
anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning  
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27- fortsättning 
 
av rakkniv mot huden, håltagningspistol och i vissa fall 
nagelbehandlingar. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-01-27, § 5: 
 
Att förslå kommunfullmäktige att göra följande ändringar i taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 

-   Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga  
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 49. 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-01-27, § 5. 

 Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Miljökontoret 
 Författningssamlingen 
 Akten 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28     Dnr 2022:254   
    

Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den nya bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Jokkmokks 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag 
om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för 
beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet.  
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska 
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget 
om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är 
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling 
till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är 
nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen 
föranledd av följande skäl.  
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28- fortsättning 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar 
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-04-04, § 51. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-03-15. 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.§ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunassurans Syd AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten  
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§ 29 Dnr 2021:154 
   
Redovisning partistöd 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från FJK, M, SV och V kommit in 
till dagens möte. 

 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2021 ska ha inkommit senast 2022-06-30 för att partistöden för 2022 ska 
kunna betalas ut. 
 
Ärendets beredning 
 
Inkomna redovisningar från FJK, M, SV och V. 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 30  Dnr 2022:115   

Utbetalning av partistöd för 2022 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att betala ut följande partistöd för 2022: 
FJK:   67 500 kr 
SV:   33 000 kr 
V:   33 000 kr 
M:   21 500 kr 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2021 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2022-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2022. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000 125 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000  67 500kr 
 
Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 

 
Moderaterna: 1 x 11 500+10 000  21 500kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
02-17. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 31  
 
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att välja Ronny Danielsson (M) till ny ledamot i styrelsen i AB 
Jokkmokkshus efter Harriet Nordqvist (M), 

 
att välja Siv Enberg (V) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
efter Agneta Almqvist Bergman (V), samt 

 
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S). 

  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Agneta Almqvist Bergman (V). 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i 
styrelsen i AB Jokkmokkshus efter Harriet Nordqvist (M). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
AB Jokkmokkshus 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 32 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
1. Från länsstyrelsen 

 
-Förordnande av ny ersättare i kommunfullmäktige i Jokkmokk för (M), 
Ida Holmbom 
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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 


Plats och tid: A-salen, Folkets Hus, Jokkmokk, klockan 11.00 – 15.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.05 och 14.40-15.00 
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande  
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande  
                           


 Robert Bernhardsson (S), deltar §§ 
15-26 
Torbjörn Lindgren (S) 
Marina Eriksson (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Ann Enberg (S) 
Claes Markusson (S) 
Susanne Almqvist (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 


Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK), deltar §§ 
15-25 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Lars-Ivan Tuolja (SV), deltar 
§§ 15-25 
Fia Kaddik (SV), deltar §§ 
26-32 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 21 
Patriks Sundberg, 
samhällsbyggarchef, §§ 25-27 
Ronnie Lindberg, räddningschef, §§ 
25-26 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast tisdagen 3 maj 2022 
 
 
Paragrafer: 15 - 32 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
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 Justerande............................................................................................ 
 
                     Ann Enberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
 
 
 
 
 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2022-04-25 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-05-04  nedtagande:  2022-05-27 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 


§ 15 
Val av justerare 
 
§ 16 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 17   
Inkomna medborgarförslag 


 
§ 18  Dnr 2022:403 
Motion- Nedläggning av Porjus och Vuollerims räddningsstyrkor 
 
§ 19  Dnr 2022:404 


  Fråga- Äldrevårdens kompetensförsörjning 
 
  § 20  Dnr 2020:931 
  Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 


 
§ 21  Dnr 2022:176 
Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
§ 22  Dnr 2022:335 
Revisionsberättelsen samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för år 
2021 


 
  § 23  Dnr 2022:177 
  Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
  § 24  Dnr 2022:98  
  Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 2022 
 
  § 25  Dnr 2022:249  
  En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten 
 
  § 26  Dnr 2020:811  


Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 


 
  § 27  Dnr 2009:97  
  Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
  § 28  Dnr 2022:254  


Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
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 § 29   Dnr 2021:154   
 Redovisning av partistöd för 2021 
 
 § 30   Dnr 2022:115 


 Beslut om utbetalning av partistöd för 2022 
 


 § 31    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 32    


 Anmälningsärenden 
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§ 15 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast tisdagen den 3 maj 2022. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 16 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
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 § 17   
 


Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
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 § 18  Dnr 2022:403 
 


Motion- Nedläggning av Porjus och Vuollerims 
räddningsstyrkor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 
 
Idag ska bemanningen i Vuollerim bestå av 1+4 (1 styrkeledare och 4 
brandmän) och i Porjus är bemanningen 1+2+X (1 styrkeledare, 2 
brandmän samt fri inryckning ifall fler har möjlighet att åka). 
 
Båda stationerna har en inställelsetid på 5 minuter, dvs på 5 minuter 
oavsett dag eller tid på dygnet så skall fordon med personal börja rulla från 
respektive station. 
  
Värt att nämna också från konsekvensanalysen är att det saknas flertalet 
larm som Porjus varit på. Exempel på detta finns i 2018 års larmstatistik. 
Skogsbrandsommaren som var då gjorde att Porjus under flera dygn var 
både på Mattisudden i Jokkmokk och även upp mot Kvikkjokk. Detta står 
det inget om i sammandraget. 
 
Sedan har även flertalet allvarliga larm exkluderats ur statistiken pga. att 
de inträffat i Gällivare kommun. Detta trots att Porjus i dessa fall ofta varit 
den klart närmsta resursen. 
 
I och med detta blir statistiken tydligt missvisande.  
   
Förslaget jag har i stället för värn hade varit att man räknat Porjus och 
Vuollerim som en station som då tillsammans hade blivit en 1+4 styrka. 
  
Vecka 1:   1+2 i Vuollerim och 0+2 i Porjus 
Vecka 2:   1+2 i Porjus och 0+2 i Vuollerim 
Vecka 3:   1+2 i Vuollerim och 0+2 i Porjus 
Vecka 4:   1+2 i Porjus och 0+2 i Vuollerim 
  
Den fria inryckningen skulle behållas i både Porjus och Vuollerim.  
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§ 18- fortsättning 
 
Tanken med detta förslag är då att man garanterat har personal som är 
dragbara på larm och kan göra en första insats på respektive hemort. 
Dessa skulle även kunna förenas i Jokkmokk eller direkt på skadeplats för 
att bli en komplett styrka. Då finns möjligheten att täcka upp vid behov när 
huvudstationen i Jokkmokk är upptagna på andra larm eller vid behov av 
förstärkning. 
  
På grund av att man är kort om folk på båda stationerna så tvingas 
personalen täcka upp väldigt mycket på vakanta beredskapsrader, vilket 
också genererar en ökad kostnad på 30 % (se RIB-avtalet) i lönepåslag för 
dem som tar extra beredskap/vakt efter att man har fullföljt sin egen vecka. 
Detta hade blivit ett avsevärt mindre problem då färre rader behöver 
bemannas vilket också hade minskat kostnaderna för kommunen 
  
I och med att ett befäl försvinner med detta förslag sparas befälstillägget 
på cirka 100.000 - 120.000 kr. När sedan befälen som finns idag på 
stationerna tar pension/slutar så ersätts inte dessa. I stället går man över 
till en arbetsledarroll. Detta skulle generera en ytterligare besparing på 
cirka 100.000 - 120.000 kronor per år. 
  
Detta förslag hade totalt genererat en besparing på cirka 2 miljoner ifall 
man också plockat bort den ytterligare brandman som föreslagits gå in på 
beredskap i Jokkmokk. (Räknat som i exemplet där en brandman kostar 
450.000 kronor per år). 
 
Därför anser vi i Sverigedemokraterna i Jokkmokk att fullmäktige ska 
besluta: 
 
Att tidigare framlagda förslag inte ska gälla till beslut. 
 
Att vårt förslag som tagits fram i samarbete med gällande räddningskårer 
ska vinna gehör vid beslut. 
 
Att ärendet återremitteras för utredning och senare beslut. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2022-03-23. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Robert Bernhardsson (S) yrkar på att motionen ska avslås då frågan 
behandlas i kommande ärende om handlingsprogram för 
Räddningstjänsten. 
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§ 18- fortsättning 
 
Ordförande förklarar att alla motioner måste beredas först innan beslut 
tas. 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 19  Dnr 2022:404 
 
Fråga- Äldrevårdens kompetensförsörjning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
 att lägga frågan och svaret till handlingarna. 
 ____________ 
 


Ärendet 
 
  En fråga har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 


Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande. 
 


Att kunna bemanna sina verksamheter är redan i vanliga fall en svår 
uppgift. Den inledda förändringen av arbetstiden för nattjänsten har försatt 
kommunen i en ännu svårare sits. Enligt mediala uppgifter har åtminstone 
6 (!) av våra anställda valt att avsluta sin anställning som direkt påföljd av 
de införda nya scheman. 
 
Den uppståndna situationen har påverkat arbetsmiljön och verksamheten i 
sin helhet och försvårar bemanningen inom verksamheterna ytterligare. 
Kompetensförsörjningen och rekryteringen har nästintill förvandlats till en 
’mission impossible’. 
 
Moderaterna Jokkmokk anser att den akuta krisen inom äldrevården är en 
direkt följd av de införda schemaförändringarna och ställer härmed 
följande fråga: 
 
-  Vad tänker kommunstyrelsens ordförande göra för att avhjälpa krisen? 
 
Ärendets beredning 
 
Fråga från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2022-04-14. 


 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
Birgit Meier Thunborg (M) ställer sin fråga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) besvarar frågan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna. 
Akten 
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 § 20 Dnr 2020:931 


Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att återremittera ärendet tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
äldreomsorgsutredningen i enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-
15, § 3, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i 
Porjus. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 


 
Samernas Väl föreslår att Porjus äldreboende byggs ut med X antal 
platser för att passa dagens äldreboende. 
 
Samernas Väl vill att en översyn görs så att skolbarn och förskolebarn 


 Kan äta huvudmålet lunchen gemensamt i samma matsal. 
 
 Barn och äldre kan få en naturlig mötesplats som kan gagna dem. 
 
 Samernas Väl vill blicka in i framtiden. 
 


Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
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§ 20- fortsättning 
 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Karin Vannar (SV) och 
Birgit Meier Thunborg (M), att ärendet återremitteras tills att 
socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i enlighet 
med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Blinds (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Akten 
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  § 21    Dnr 2022:176 
 


Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, 
 
att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor, samt 
 
att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning 
_________ 


 
Ärendet  


 
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas. 
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor för 
år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande: 


1. Skatteintäkterna har för 2021 ökat med ca 7 miljoner kronor gentemot 
föregående år 


2. Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt 
hinder i vägen för genomförande av planerade insatser och 
verksamheter.  


3. Med alla stimulanser staten gått in med har skatteunderlaget 
utvecklats betydligt positivare än beräknat 


4. Även finansmarknadens uppgång påverkar resultatet positivt. Vi har 
haft lägre kostnader på pensioner än tidigare 


 
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, miljoner kr 
 
Kommunstyrelsen  7,4 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 
Socialnämnden  -11,2 
Samhällsbyggarnämnden 0,1 
Kultur- och fritidsnämnden 2,5 
Summa styrelse och nämnder 9,6 
  
Finansieringen  11,5 
Summa budgetavvikelse 9,6 
  
Budgeterat resultat  1 
Redovisat resultat  10.7 
 
Redovisat resultat för år 2021 visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor.  
Enligt 11 kap 14 § kommunallagen (2017:725) är det möjligt att avsätta 5,0 
miljoner kronor år 2021 till resultatutjämningsreserven. 
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§ 21- fortsättning 
 
Enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). 
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan ske årligen enligt den nivå som 
stadgas i kommunallagen (8 kap. § 3d), dvs ”med högst ett belopp, som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning eller två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen 
eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser”. 
 
Resultatnivån efter avsättningen uppgår till 3,8 miljoner vilket motsvarar 1 % 
av skatter och bidrag. Kravet om god ekonomisk hushållning anses därmed 
vara uppfyllt.  
 
Även en lista på värderegleringar och avskrivningar för 2021 har tagits fram. 


 
 Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
 Att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. 
 
 Att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor 
 


 Att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning. 
  


Att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 33, att för egen del att godkänna 
värderegleringarna och avskrivningarna. 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och grundat på granskningen har 
det inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att 
anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 


 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport daterad 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 33. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-04-04. 
Årsredovisningen för 2021 
Bokslut för 2021. 
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§ 21- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 


 Akten 
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§ 22 Dnr 2022:355  
      


Revisionsberättelse samt prövning av frågan om 
ansvarsfrihet för år 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att med stöd av revisionsberättelsen bevilja kommunstyrelsen, nämnderna 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021, 
samt 
 
att i övrigt lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 
 
Kommunrevisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2021.  
 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders 
verksamhet, inklusive den för länets kommuners gemensamma e-
nämnden, och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i 
kommunens företag. Granskningen har genomförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, samt 
kommunens revisionsreglemente.  
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att styrelsen och nämnder i Jokkmokks kommun i delvis har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt tillfredställande sätt. Granskade 
organ har delvis uppnått de målsättningar som fullmäktige beslutat om 


 
Att kommunstyrelsen och nämnders överlag har bedrivit verksamheten på 
ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Socialnämnden har inte 
drivit verksamheten inom tilldelad driftbudget. Kommunen redovisar även 
detta år en ekonomi i balans. 
 
Att kommunstyrelsens och flertalet nämnders interna kontroll i huvudsak 
har varit tillräcklig. Vissa brister har noterats när det gäller hur barn- och 
utbildningsnämnden respektive överförmyndaren fullgör sitt 
förvaltningsuppdrag. 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som kommunfullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning. Det 
verksamhetsmässiga resultatet är delvis förenligt med fastställda mål för 
god ekonomisk hushållning. 


 
Att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 
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 § 22- fortsättning 
 


Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att 
kommunens årsredovisning för år 2021 godkänns. 


 
Enligt Kommunallagens 5 Kap, 25a §, så krävs det att kommunfullmäktige 
ska motivera beslutet om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet om det inte är 
uppenbart obehövligt. 


 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så är det kommunfullmäktiges 
presidium som bereder förslag till motivering för fullmäktiges 
ansvarsprövning. 


 
  Ärendet beredning 
 
 Revisionsberättelsen för 2021 daterad 2022-04-12. 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 
revisionsberättelsen bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021, samt att i övrigt 
lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
Akten 
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§ 23   Dnr 2022:177 


Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att uppmana socialnämnden att skyndsamt anta sina interna budgetramar 
samt att vidta åtgärder för att ha en budget i balans.  


 __________ 
 


Reservationer 
 
Birgit Meier Thunborg (M) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet  


 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 
samt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, samt besluta om tillfälliga inköpsstopp, investeringsstopp och 
anställningsstopp inom hela den kommunala organisationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetram i juni 2021 för budgetår 
2022 och respektive nämnd och styrelsen. I enlighet med reglemente för 
kommunstyrelse återrapporteras respektive nämnds beslut om budget till 
Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har fastställt skolkontorets förslag till internbudget och har inte 
påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden har fastställt Kultur- och fritidskontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har fastställt kommunchefens förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Samhällsbyggarnämnden 
Nämnden har fastställt Samhällsbyggarkontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
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§ 23- fortsättning 
 


Socialnämnden 
Nämnden har inte fastställt Socialtjänstens förslag till budget och har inte 
beslutat om internbudget. Det är en avvikelse från gällande policy.  
 
Likvärdiga brister har uppmärksammats under ett antal år vilket också 
påtalats vid ett flertal tillfällen, bl. a. under budgetberedningar, 
tertialrapporter och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnden undviker 
vid upprepade tillfällen att följa Kommunfullmäktiges beslut om budget 
vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen för hela kommunensbudget 
samt begränsar förutsättningarna för Socialtjänsten att följa tilldelad 
budget. 
 
Jokkmokks kommun är bl. a. de 10 kommuner i landet som har den 
sämsta befolkningsutvecklingen för tredje året i rad. SCB 
befolkningsprognoser visar en fortsatt minskad befolkning fram till 2030. 
Största minskningen förväntas ske i åldersgruppen 16 – 64 år, 
bedömningen är att antalet invånare är cirka 4400 personer år 2030. 
Scenariot är tyvärr en försämrad skattekraft i jämförelse med våra 
grannkommuner under de kommande åtta åren. De två största 
utmaningarna är kompetensförsörjning tillsammans med kommunens 
driftskostnader, kommunstyrelsen följer dessa områden med särskilt 
intresse. Det extra viktigt att ekonomisk uppföljning fungerar på ett effektivt 
sätt på alla nivåer, såväl i verksamheten som i den politiska nämnden. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 34. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) daterad 
2022-03-09. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 


 
 
 
 


 
Kopia till 
Socialnämnden 
Akten 
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 § 24 Dnr 2022:98 


Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 
2022 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att avslå begäran då det ej finns utrymme i den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten. 


 ___________ 
  
 Reservationer 
 


Birgit Meier Thunborg (M) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
 Ärendet 
 


Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 15, att hos kommunfullmäktige 
begära om en tilläggsbudget på 2,6 miljoner kr för budgetåret 2022 då 
socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalité 
och hälsa för personal och brukare. 


   
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 36. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 


 Socialnämnden 
 Akten 


 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-04-25 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 25   Dnr: 2022:249   
 
En ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att teckna den regionala överenskommelsen från och med 22-05-01. I och 
med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 
____________ 


 
Ärendet 
 
Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen för en 
länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom ramen för 
detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten gemensamt drivit en Inre 
Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad på SOS-centralen i Luleå. Till 
funktionen har allt fler räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten 
anslutit sig. Denna funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 
 
Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) och dess implementering i ny utformning av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2021:1141) ska kommunerna numera ständigt 
upprätthålla en övergripande ledning av verksamheten.  
 
Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga och 
för att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  
 
Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska 
baseras på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en 
grundavgift, enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i 
Räddningssamverkan Nord.  
 
Grundavgiften består av systemets fasta kostnader som är: Administrativ 
personal och verksamhet, lokalkostnader, teknikdrift och teknikinvestering. 
Den rörliga avgiften består av systemets kostnader för gemensamma 
ledningsfunktioner och gemensam verksamhet. Kostnadsberäkningen för 
Jokkmokks kommun är 136 000 kronor. 
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§ 25- fortsättning 
 
Vid bestämmande av parts andel ska invånarantalet per den 1:a januari 
året innan aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 
 
Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och i 
nuläget ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till Nordmaling i söder. 
Dialog är genomförd mellan de kommunala räddningstjänster som 
omfattas av överenskommelsen. 19 kommuner avser teckna 
överenskommelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 38. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 22. 
Förslag till överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 26   Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att de fackliga 
förhandlingarna ska kunna slutföras samt att synpunkterna från 
remissinstanserna ska hinna komma in samt att kommunstyrelsen 
försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla dagens organisation i 
Porjus och Vuollerim,  
 
att skrivelsen från Porjus Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt 
 
att yttrande från MSB inväntas i återremissen. 
____________ 


 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 26- fortsättning 
 


I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggarnämnden för att de fackliga förhandlingarna ska kunna 
slutföras samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma 
in. 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim.  
 
Birgit Meier Thunborg instämmer i Erikssons (S) yrkande och föreslår som 
tillägg till det att skrivelsen från Porjus Räddningstjänst beaktas i 
återremissen. 
 
Tord Eklund (SD) instämmer i Erikssons och Meier Thunborgs (S) yrkande 
och föreslår som ytterligare tillägg att yttrande från MSB inväntas i 
återremissen. 
 
Röstning  
 
Ordförande prövar först Bernhardssons (S) förslag till återremiss och 
sedan Erikssons (S) förslag till återremiss med Meier Thunborgs (M) och 
Eklunds (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet i enlighet med Erikssons (S) yrkande med Meier 
Thunborgs (M) och Eklunds (SD) tilläggsyrkande. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 14.40-15.00 under ärendets behandling. 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


  § 26- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-04-25 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 27                                               Dnr: 2009:97 
 
Ändring i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att göra följande ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 


 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 


verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 


hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 


- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 
Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verksamheter) har 
enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 6-9 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det inte behövs en tillsynstid på mer än 6 timmar. 
 
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller 
annan smitta har enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 12 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det behövs en tillsynstid på 6 timmar för tatuerare och 
fotvård. 
 
Sedan för hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, föreslår miljökontoret enbart en timavgift eftersom 
verksamheterna kan variera väldigt mycket i art och omfattning i och med 
förändringen av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899), som började gälla den 1 juli 2021. 
 
Förändringen i förordningen innebär att verksamheter där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg är anmälningspliktiga. Detta innebär att 
anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning  
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 27- fortsättning 
 
av rakkniv mot huden, håltagningspistol och i vissa fall 
nagelbehandlingar. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-01-27, § 5: 
 
Att förslå kommunfullmäktige att göra följande ändringar i taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 


 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 


verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 


hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 


-   Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga  
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 49. 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-01-27, § 5. 


 Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Miljökontoret 
 Författningssamlingen 
 Akten 
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§ 28     Dnr 2022:254   
    


Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den nya bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Jokkmokks 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag 
om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för 
beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet.  
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska 
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget 
om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är 
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling 
till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är 
nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen 
föranledd av följande skäl.  
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 28- fortsättning 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar 
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-04-04, § 51. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-03-15. 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.§ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunassurans Syd AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten  
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§ 29 Dnr 2021:154 
   
Redovisning partistöd 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 


Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från FJK, M, SV och V kommit in 
till dagens möte. 


 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2021 ska ha inkommit senast 2022-06-30 för att partistöden för 2022 ska 
kunna betalas ut. 
 
Ärendets beredning 
 
Inkomna redovisningar från FJK, M, SV och V. 
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§ 30  Dnr 2022:115   


Utbetalning av partistöd för 2022 
 


 Kommunfullmäktige beslutar  
 


att betala ut följande partistöd för 2022: 
FJK:   67 500 kr 
SV:   33 000 kr 
V:   33 000 kr 
M:   21 500 kr 


 ____________ 
 


 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2021 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2022-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2022. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000 125 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000  67 500kr 
 
Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 


 
Moderaterna: 1 x 11 500+10 000  21 500kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
02-17. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 31  
 
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att välja Ronny Danielsson (M) till ny ledamot i styrelsen i AB 
Jokkmokkshus efter Harriet Nordqvist (M), 


 
att välja Siv Enberg (V) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
efter Agneta Almqvist Bergman (V), samt 


 
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S). 


  ________________ 
 
  Ärendet  
 


Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Agneta Almqvist Bergman (V). 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i 
styrelsen i AB Jokkmokkshus efter Harriet Nordqvist (M). 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
AB Jokkmokkshus 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 32 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
1. Från länsstyrelsen 


 
-Förordnande av ny ersättare i kommunfullmäktige i Jokkmokk för (M), 
Ida Holmbom 
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