
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–14.30 
 Ajournering: 12.00-13.00 
 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Johannes Nilsson Saulo (S), deltar 
på distans 
Claes Markusson (S), deltar på 
distans 
Marina Eriksson (S), deltar på 
distans 
Eva Näslund (S), deltar på distans 

Roland Boman (FJK), 
deltar på distans 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK), deltar på 
distans 
Henrik Blind (MP), deltar 
på distans 
Karin Vannar (SV), deltar 
på distans  
 

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker 
Asbjörn Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar på distans 
Gunnar Lundkvist, 
säkerhetssamordnare, deltar på 
distans § 70 
Axel Landström, deltar §§ 71-73 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
deltar på distans §§ 78-79 
Sofia Silfverbrand, 
samhällsstrateg, deltar på 
distans §§ 78-79 
Tord Larsson (S), 
stämmoombud, § 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast onsdagen 2 juni 2021 
 
Paragrafer: 68-103 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
 
____________________________________________________________________________ 

 ANSLAG / BEVIS,  
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-05-31 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-06-03  nedtagande:  2021-06-28 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 68 
Val av justerare 
 
§ 69 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 70  Dnr 2020:308 

  Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
  
§ 71  Dnr 2021:567 
Tertialrapport 1 för 2021 
 
§ 72  Dnr 2021:568 
Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO 
 
§ 73  Dnr 2021:569 

  Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 

§ 74  Dnr 2020:1067 
Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och omsorgsboende i 
Porjus 
 
§ 75  Dnr 2021:570 
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och Vuollerim 
3:118 
 
§ 76  Dnr 2021:571 
Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, anpassning av 
industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
§ 77  Dnr 2021:572 
Investering i utrustning för stadsnätet 

  
§ 78  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
 
§ 79  Dnr 2017:71 
*Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.f.* 
 
§ 80  Dnr 2021:525 
Instruktioner till stämmoombudet och prövning av det kommunala 
ändamålen i de kommunala bolagen 2021 
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§ 81  Dnr 2016:505 
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om markområde för 
golfbana i Jokkmokk 
 
§ 82  Dnr 2020:479 
Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del av Jokkmokk 
10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
§ 83  Dnr 2021:566 

 Inbjudan till utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 

§ 84  Dnr 2021:385 
Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, förbättringar av Polcirkelhallen 

 
§ 85  Dnr 2021:311 
Bygdemedelsansökan- Vaisa Sameförening, restaurering av Vaisaluoktas 
gamla kyrkkåta 
 
§ 86  Dnr 2021:388 
Bygdemedelsansökan- Linnésamfundet Polcirkeln, utveckla Midnattssolens 
Trädgård 
 

 § 87 Dnr 2021:356 
Bygdemedelsansökan- Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, renovering och 
utställning i Tjåggnårisstugan i Fjällträdgården 

 
 § 88 Dnr 2021:192 
  Revisionsrapport- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020 
  
 § 89 Dnr 2021:336 
  Revisionsrapport- Hantering av Covid-19 
 
 § 90 Dnr 2021:335 
  Revisionsrapport- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden 
 
 § 91 Dnr 2021:575 

Förslag till taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 

 
 § 92 Dnr 2021:428 
  Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 
 § 93 Dnr 2007:421 

Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente för 
sammanträden på distans 
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 § 94 Dnr 2021:574 
  Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidrag 
  
 § 95 Dnr 2017:936 
  Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
 
 § 96 Dnr 2021:576 
  Förslag till åtgärder med anledning av barnkonventionen 
 
 § 97 Dnr 2021:577 
  Förslag till handlingsplan för ökad jämställdhet 
 
 § 98 Dnr 2020:601 

Svar på medborgarförslag- Arbetsvillkor för anställda inom Jokkmokks 
kommun 

 
 § 99 Dnr 2020:554 

Svar på medborgarförslag- Behovet av en tredje ljuspunkt på gångvägen 
mellan Västergatan och Akkatsgatan  

 
 § 100 Dnr 2021:524 

Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 
 

§ 101   
  Anmälan av delegationsbeslut 
 
  § 102   
  Övriga anmälningsärenden 
  

§ 103   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 68 
 

Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Henrik Blind (MP) och Eva Näslund (S). 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
tisdagen den 2 juni 2021. 

. 
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§ 69 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 
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§ 70 Dnr 2020:308   
 

Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En skrivelse har inkommit från Henrik Blind (MP). 
 
Jag vill väcka ett ärende om kommunalt stödpaket till det lokala näringslivet 
med anledning av virussjukdomen Covid-19 (Corona) till måndagens 
sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
En värld är upp och ner. Länder agerar, regioner och kommuner mobiliserar. 
Lokala restauranger och hotell går på knäna. Människor blir uppsagda, lokala 
företagare kämpar. Ingenting är sig likt.  
 
Jokkmokks kommun kan dock vidta tillfälliga åtgärder som andra kommuner 
för att hjälpa det lokala näringslivet. 
 
För det finns massor som kommunen kan göra. Man kan förlänga kommande 
betalningstider på VA, sophantering, tillstånd och tillståndsärenden för 
företag, ge anstånd på redan skickade fakturor till företag på VA, 
sophantering etc. Att inga betalningspåminnelser eller inkassokrav går ut till 
företag under en period, att betalningstiden för kommunen för 
leverantörsfakturor går snabbare från attestering till utbetalning. Ge anstånd 
på eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller återbetalning av fordran 
enligt gällande rutiner. Det är några saker som kommunen kan göra i denna 
tid då ingenting är sig likt.  
 
Jag är fullt medveten om att det inte är den totala lösningen för den akuta 
situationen som våra lokala företagare ställts inför men förhoppningsvis kan 
åtgärderna något mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem. Fast 
tillsammans fixar vi det. Det är min fasta övertygelse. 
 
Slutligen önskar jag även att i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde ska information ges om kommunens fortlöpande arbete för  
att motverka smittspridning av covid-19 och hur personalförsörjning av 
verksamheter som är samhällsviktiga ser ut.  
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 3, att träda i funktion. 
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 § 70- fortsättning 
 

Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 5, att tillfälligt ta över följande 
verksamheter: 
 
för samtliga nämnder: -Att vid behov förflytta personal mellan 

avdelningar och enheter 
 
för socialnämnden: -Samverkan med Regionen 
 -Stängning av korttidsboenden 
       

 för barn- och  
 utbildningsnämnden: -Utöka öppettider kvällar och helger fritids 

och förskola  
-Elevhälsa  
 

för kommunstyrelsen:  -Nedsättning av hyra för externa hyresgäster
  
-Arbetsmiljöansvar för personal vid arbete 
utan godkänd skyddsutrustning, vid brist på 
skyddsutrustning  

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 105, 
att uppdra till tillväxtfunktionen att till slutet av oktober ta fram ett 
beslutsunderlag gällande genomförande av Jokkmokks vintermarknad 2021. 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-07, § 67, att avveckla sig. 
Kommunen har därmed övergått till ordinarie organisation i arbetet mot 
Covid-19. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 90, att 
vid nästkommande arbets- och tillväxtutskott får en presentation om vilka 
aktiva åtgärder som kommunen har gjort för utsatta företag 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 90. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 38. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 10. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 181. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
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§ 70- fortsättning 
 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar att det varit tekniska 
problem med rapporteringssystem för antalet Covidsmittade så det finns idag 
inga aktuella siffror att redovisa för föregående vecka. Det verkar dock som 
om antalet smittade i Jokkmokk är på väg neråt igen. Det är fortfarande högt 
antal smittade i Norrbotten och det är oroande inför skolavslutningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protokoll KS 20210517
(Signerat, SHA-256 116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3)

Sida 10 av 75



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 71 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 1 för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

 ____________ 
 
 Reservationer 
 

Ordförande och Claes Markusson (bägge S) anmäler skriftlig reservation mot 
beslutet. 

 
 Ärendet 

  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa rapporter 
behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och inte 
lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. Tanken 
är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut som gör 
att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så att de inte 
ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Utifrån detta resonemang har Jokkmokks kommun bestämt att den viktigaste 
delårsrapporten ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv är den första 
tertialrapporten under varje år. 
 
Prognosen för helåret 2021 visar just nu ett underskott om 8,4 miljoner 
kronor, vilket är 11,9 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. 
 
Största avvikelsen prognostiseras inom socialnämnden (- 12 904 tkr). 
Underskottet beror dels på högre kostnader inom vård- och omsorgsboenden 
än budgeterat (- 8 622 tkr). Biståndsenheten prognostiseras till ett underskott 
om – 3 276 tkr, där barn placeringarna förblir höga samtidigt som behovet 
insatser inom vuxenområdet ökar. Försörjningsstödet (+1 302 tkr) är 13% 
procent lägre än föregående period (jan-apr). 
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§ 71- fortsättning 
 

Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett prognostiserat underskott om 440 
tkr. Det finns en förhoppning om att detta underskott hämtas hem under 
resterande del av året. 

 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 1 för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 92. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Att uppdra barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Marina Eriksson (S) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP) och 
Karin Vannar (SV), att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Varvid 
röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med ordförandes förslag röstar ja och 
de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Erikssons (S) 
förslag röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 5 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 72 Dnr 2021:568 

Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s 
kostnader 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Budgetberedningen har gett ekonomichefen att ta fram ett utredningsuppdrag 
angående IFO:s verksamhet. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren sett ett ökat 
behov inom ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt 
missbruk och beroende vård. 
 
För året 2021 budgeteras individ och familjeomsorgen med ca 31 miljoner kr 
medan den standardiserade kostnaden för vad verksamheten borde kosta 
hamnar på ca 17 miljoner kr. Kostnadsutjämningssystemet generar 
preliminärt ytterligare 500 000 kr för IFO under 2022 men det motsvarar inte 
kostnadsläget idag. 
 
Vid en jämförelse med andra socioekonomiska kommuner har Jokkmokks 
kommun det högsta kostnadsläget per invånare.  
 
Utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsen önskar av socialnämnden svar på följande frågor: 
 
Hur har kostnadsutvecklingen sett ut inom de olika verksamhetsområdena 
över tid? Vad har bidragit till de ökade kostnaderna? 
 
Vad är den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar inom barn och 
unga samt vuxen för 2021? Hur förhåller sig den genomsnittliga 
dygnskostnaden inom barn och unga samt vuxna till andra liknande 
kommuner? (IFO, socioekonomi, finns i Kolada) 
 
Hur ser variationerna ut mellan de olika institutionerna? 
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 § 72- fortsättning 
 
Antalet aktualiseringar barn och ungdom 0-20 år över tid och hur dessa är 
fördelade år 2020? 
 
Vad är skillnaden i insatser gentemot andra liknande kommuner som lyckats 
möta behovet kostnadseffektivt? (Barn och unga, vuxna) Finns det något som 
är möjligt att implementera i Jokkmokk? 
 
Hur ser det förebyggande arbetet ut i andra liknande kommuner? 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Målet med utredningen är att den ska vara ett vidare underlag för utformning 
av insatser. Insatserna gäller dels inom det förebyggande arbetet tillsammans 
med interna och externa aktörer och ekonomiska åtgärder. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till Socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 93. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Ekonomichef Axel Landström 
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§ 73 Dnr 2021:569  
       
Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att anta budgetramarna och föreslagna förändrade budgetprinciper för 2022-
2024, samt 

 
att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 22,95 kr per skattekrona. 

 ___________ 
 
Ärendet 

 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2022 och en budgetprognos för åren 2023 och 2024. 
 
Ett förslag på budgetramar har tagits fram: 

Budgetram 2022 2023 2024 
 
Invånare 4 806 4 756 4 706 
 
Intäkter    
Skatteintäkter 253 617 257 284 260 801 
Gen bidrag o utjämning 107 187 104 533 103 764 
Summa prognos intäkter 360 804 361 817 364 565 
    
Kostnadsramar    
Kommunstyrelsen 103 894 105 617 107 391 
Barn- och 
utbildningsnämnden 83 584 84 340 86 649 
Socialnämnden 141 113 143 498 146 985 
Samhällsbyggarnämnden 10 949 11 314 11 693 
Kultur- och fritidsnämnden 10 647 10 929 11 219 

Summa -350 187 
-355 
698 

-363 
937 

Summa återstår 10 617 6 119 628 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 

infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 

Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 

- Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
- Barn- och utbildningsnämndens område effektivisering inom 

förändrad skolstruktur - Organisatoriska förändringar som förstärker 
stödet för barn- och ungdomar 

- Kultur- och fritidsnämndens område ledningsstruktur/effektivisering - 
organisatoriska förändringar som förstärker stödet för barn- och 
ungdomar 

- Politisk organisation – att utreda en minskning av kommunfullmäktige 
till 21 ledamöter och en successiv avveckling av nämnder samt 
bildande av en ny myndighetsnämnd 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-05-17, § 94 

 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024 
 
  

§ 73- fortsättning 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
     
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 -281 -6 272 
Över/underskott 1 109 -3 899 -9 918 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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§ 73- fortsättning 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Roland Boman (FJK) föreslår, med instämmande av Tommy Isaksson-
Rensfeldt följande tillägg: 

 
I 5:e budgetprincipen: 
 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 
infrastrukturfunktionen och administration 
 
I 7:e budgetprincipen: 
 

 -Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
 
 I 10:e budgetprincipen: 
 

-Politisk organisation – att utreda en minskning av kommunfullmäktige till 21 
ledamöter 
 
Ordförande föreslår som tillägg till Bomans (FJK) förslag i 10:e 
budgetprincipen att även utreda en succesiv avveckling successiv avveckling 
av nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att 
anta budgetramarna för 2022-2024 och skattesatsen för 2022 i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
Ordförande prövar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Bomans (FJK) och ordförandes förslag till förändrade budgetprinciper och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Axel Landström 
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 § 74 Dnr 2020:1067  
      

Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och 
omsorgsboende i Porjus 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 2021-
02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus 
då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att enbart 
kunna fattas av socialnämnden själv, 

 
att nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus ej ska 
genomföras, 

 
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt  

 
att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Ordförande och Claes Markusson (bägge S) anmäler skriftlig reservation mot 
beslutet och Johannes Nilsson Saulo (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
Socialnämnden beslutade 2021-04-20, § 49: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslutet från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 då socialnämnden anser att frågan om nedläggning är av för 
stor principiell betydelse för att enbart kunna fattas av socialnämnden själv. 
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge socialnämnden i 
uppdrag att arbeta vidare för en stängning av sju vård- och 
omsorgsboendeplatser lokaliserade på boendet Pionjären.  
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge socialnämnden i 
uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av behovet av vård-och 
omsorgsboendeplatser, samt 
 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
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§ 74- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson har berett ärendet. 
 
Under ärendets beredning konstateras att Socialnämnden 2020 och 2021 
stängt 14 platser (två avdelningar) på Kaitumgårdens omsorgsboende. Det 
visar att socialnämnden agerar inkonsekvent i förhållande till sitt uppdrag 
enligt socialnämndens reglemente som har antagits av kommunfullmäktige. 
Vidare konstateras att socialtjänsten har presenterat förslag till 
verksamhetsanpassningar för socialnämnden i syfte att följa  
kommunfullmäktiges beslutade budgetram samt att kvalitetssäkra SÄBO 
utifrån ökade krav. Socialnämnden har ignorerat socialtjänstens förslag, 
kommunledningens ekonomiska uppföljning samt T2 2020.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att socialnämnden inte fullföljt sitt ansvar att 
besluta om budget i enlighet med vad som krävs för att respektera 
kommunfullmäktiges beslut och kommunens ekonomi. Vidare saknas beslut 
från socialnämnden hur nämnden ska hantera upplupna kostnader under 
innevarande budgetår. Det är en konsekvens av att man inte agerat i enlighet 
med sitt uppdrag och därmed utsätter kommunen för ökad ekonomisk risk. 
Socialnämnden ska i likhet med övrig kommunal verksamhet respektera de 
ekonomiska förutsättningar som Jokkmokks kommun har.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 95, 
föreslå kommunstyrelsen: 
 
Att socialnämndens budgetarbete ska granskas av kommunrevisionen, 
 
att beslut om antal SÄBO platser och dess placering ligger inom 
socialnämndens och socialtjänstens ansvarsområde i enlighet med 
reglementet för socialnämnden, samt  
 
att socialnämnden ska agera i enlighet med budgetramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 95. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson. 
Socialnämndens beslut 2021-04-20, § 49. 
Socialnämndens beslut 2021-02-16 § 22. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Tommy Isaksson- 
Rensfeldt, Roland Boman (bägge FJK) och Marina Eriksson (S), 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige: 
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§ 74- fortsättning 
 

Att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i 
Porjus då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att 
enbart kunna fattas av socialnämnden själv.  

 
Att nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus ej ska 
genomföras. 

 
Att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt  

 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot Blinds 
(MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbets- 
och tillväxtutskottets förslag till beslut. Varvid röstning begärs. 

 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med Blinds (MP) förslag röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 5 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 75 Dnr 2021:570   

Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 
och Vuollerim 3:118 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att besluta om att ansöka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av 
byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 
1:101 och Vuollerim 3:118 
 
  -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att genomföra satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 
miljoner kr, varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret, genomförde år 2012 en ombyggnation av Porjus 
matsalsbyggnad i syfte att inrymma all skolverksamhet i mindre lokaler samt 
att frångå kostsam eluppvärmning. Den gamla huvudbyggnaden hade ett 
kraftigt eftersatt underhåll och badhuset hade inte varit i drift på många år. 
Under en medborgardialog så förmedlades ambitionen om att riva badhuset 
och den gamla huvudbyggnaden.  
 
Efter genomförandet i Porjus påbörjades flera förstudier för att komma fram 
till en mer långsiktig lösning för skollokalerna i Vuollerim. I samband med 
arbetet med kostnadsminskningar år 2020 beslutades om att en ny lokal, 
byggd vid Nygårdens förskola ska stå klar under 2023. Satsningen kommer 
att innebära mer ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i lokalerna, 
minskat underhållsbehov, minskade energikostnader, minskade kostnader för 
lokalvård och ett effektivt mottagningskök i stället för två. Investeringen 
kommer att innebära att kostnadsminskningen är större än de 
kapitalkostnader som tillkommer för nybyggnationen. Genom en rivning av de 
gamla byggnaderna tillgängliggörs stora markytor för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. 
 
I syfte att utveckla trivsamma och attraktiva miljöer så förbereds underlag för 
en rivning av:   
• Porjus skolas gamla huvudbyggnad 
• Porjus skolas sim- och sporthall 
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 § 75- fortsättning 
 
• Vuollerim skolas teknikbyggnad (option) 
• Vuollerim skolas sim- och sporthall 
 
Rivningen av byggnaderna kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms vara i linje med 
kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs inom befintliga 
infrastrukturområden. 
 
Satsningen är i linje med det övergripande målet i visionsdokumentet om 
ökad attraktionskraft. Satsningen knyter också an mot insatsområdena 
infrastruktur. I syfte att stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med 
avseende på att leva och bo i kommunen är väl anpassad och väl skött 
infrastruktur i form av fysiska miljöer och anläggningar viktigt. Det offentliga 
rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn till tillgänglighet och 
attraktivitet.  
 
En fortsatt utveckling av de offentliga miljöerna är en kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel.  
 
Entreprenaden förväntas kosta ca 2154 kr per m2 BTA. 
 
• Porjus huvudbyggnad 3,77 miljoner kr 
• Porjus bad 1,60 miljoner kr 
• Vuollerim Bad 3.03 miljoner kr 
• Vuollerim teknik som option 1,61 miljoner kr 
 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström: 
 
Att besluta om att söka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av 
byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 
1:101, Vuollerim 3:118.  
 
Att besluta om att föreslå fullmäktige att genomföra satsningen 
iordningställande av byggbar mark till en kostnad av 2,5 miljoner kr i befintlig 
budget, samt för de 7,5 miljoner kr sökta bygdemedel. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 96. 
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§ 75- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 76 Dnr 2021:571  
  

Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, 
anpassning av industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 

 
 att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel för investeringen 
 
  -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
 att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 ___________ 

 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret har i dialog med hyresintressent inlett en dialog om 
genomförande av etapp två i anpassning av industrilokal på fastigheten 
Jokkmokk 9:28, i enighet med tidigare ärende. Lokalen ska hyras ut för 
byggföretaget Jokkmokksbyggarn AB.  
 
Sedan årsskiftet 2016/2017 har bland annat Vattenfall och Jokkmokks Log 
AB etablerat sig i området, vilket bidragit till att påbörja en uppfräschning av 
området. Detta projekt ska leda till en fortsatt utveckling av området och ett 
led i att fler verksamheter etablerar sig inom planlagt industriområde. Utöver 
detta projekt så finns möjlighet att vattenfall utökar sin verksamhet på 
området, inom ramen för projektet för samlokalisering av Vattenfalls 
verksamheter i Jokkmokks centralort. 
 
Lokalen som den är idag är anpassad i enighet med beslutet om 
genomförande av etapp ett.  I etapp ett gjordes iordningställande av 
personalutrymmen och isoleringsarbeten, inom befintlig byggnad. Byte av 
portar och borttagande av överflödig port. 
 
Projektet innebar att på sikt kunna genomföras i två delar i syfte att tillskapa 
mer ytor om behov uppstår. Detta ärende behandlar enbart etapp två.  
 
Etapp två (framtida möjlighet: 
 
Invändig rivning av gamla pannor och anpassning av verkstadslokal med ny 
port mot söder, samt utvändig rivning av nödvattentank och oljecistern. 
Denna del bereder plats för planerad lackeringsverksamhet. Projektet utförs  
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§ 76- fortsättning 
 
på totalentreprenad. Rivningen av gamla vattencisternen beräknas kosta 
cirka 200 000 kr och ingår ej i hyressättningen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 

 Att besluta om att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 Att besluta att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel. 
 

Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 97. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-04-08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Kommunfullmäktige 
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 § 77 Dnr 2021:572   

Investering i utrustning för stadsnätet 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa medel med 600 000 kr från det egna kapitalet för investeringen. 
___________ 
 
Ärendet 
 
På grund av ett missförstånd så blev detta projekt och finansiering ej 
överflyttad från 2020 till 2021. Anledningen till att IT ej hunnit med att byta ut 
utrustningen enligt den tidplan vi satt för oss är att projektet varit mer 
tidskrävande än IT först trodde och att den pågående Covid-19 pandemin har 
gjort att IT har varit tvungna att prioritera mer brådskande projekt med de 
personalresurser som har varit tillgängliga. Det är begärt en förlängning av 
redovisningstid projektet ”Upprustning av stadsnät” till 2021-06-30, denna 
måste också förlängas ytterligare året ut.  
 
Detta medför nu att IT äskar 600 000 kr såvida bygdemedlen fortfarande kan 
användas. I annat fall äskas 1 200 000 kr för att kunna färdigställa projektet. 
 
Lite bakgrund till projektet. 
 
Fler aktiva kunder och den samtidiga ökningen av användande av 
streamingtjänster har gjort att utrustningen är högt belastad. För att kunna 
bibehålla en stabil tjänsteleverans i stadsnätet behöver utrustningen bytas ut. 
Vi får då även möjlighet att leverera snabbare bredband och tjänster som 
t.ex. IP-tv. Dessutom ökar driftsäkerheten i nätet 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottet beslut 2021-05-17, § 98. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 78 Dnr 2019:648  
        

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - 
Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 

 ___________ 
 
Reservationer 
 
Henrik Blind (MP) och Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska instrument för att 
redovisa sina avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och 
landsbygden på lång sikt skall ske. I denna mening är ÖP ett styr- och 
effektiviseringsinstrument för annan planering. Intresset för investeringar ökar 
vilket ger möjligheter för arbetstillfällen och tillväxt som på sikt kan gynna 
utvecklingen i Jokkmokks kommun. Området mellan Kåbdalis - Murjek - 
Jokkmokk är en resurs som kan utvecklas i takt med att befintliga och nya 
entreprenörer etablerar verksamhet i skogslandet sydöst. I detta område finns 
(beroende av säsong) tre järnvägsstationer som spås en allt mer positiv 
utveckling i takt med ökat resande till Jokkmokksregionen. Den planerade 
investeringen i inlandsbanan medför framtida möjligheter som bör beaktas i 
en översyn av ÖP.  
 
Pågående och planerade investeringar inom industriverksamhet finns i 
huvudsak på två platser. Den omfattande malmfyndigheten i Kallak samt 
vindkraftspark i Suorva är områden som sedan tidigare präglas av industriell 
verksamhet och har ett intresse för investerare och entreprenörer. LiS-
områden har i begränsad omfattning tillgängliggjort områden i strandnära 
lägen vilket kan föranleda behov av ett omtag för att identifiera fler LiS-
områden. Andra områden som bör omfattas är Kåbdalis och Kvikkjokk. För 
att uppfylla ambitionen med investeringsfrämjande insatser samt att vara en 
vägledning för olika beslut om hur mark- och vattenanvändning, byggande 
mm bör utvecklas finns det behov av översyn av ÖP. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 36, att anta ett tillägg till 
översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 79, att genomföra en översyn av 
översiktsplanen för Jokkmokks kommun. 
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 78- fortsättning 
 
Arbetsgruppen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, processat arbetet med uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun för Strandskydd och landsbygdsutveckling.  

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 114: 
 
Att föreslaget LiS-område, Karats- Bujmesuoloj/Storholmen (område 21), ej 
utses som LiS område. 
 
Att i övrigt uppdra till arbetsgruppen att färdigställa förslag till plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i enlighet med följande föreslagna 
LIS-områden: Stor-skabram, Mattisudden södra, Järta, Sör-Kiertatj, Kåbdalis 
Gurtek , Kronogård södra, Porsi, Porsiedet , Linjeudden, Ålloluokta södra, 
Gallakluokta, Jaurekaska, Kvikkjokk camping, Råvvenjarka, Njavve, Njavve 
södra, Njavve norra, Tjåmotis södra, Tjåmotis norra , Sågudden, Granudden, 
Piertinjaure, Låissa, Tiellejaur, Lill-Varjisträsk. 
 
Att till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott skyndsamt återkomma 
med förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har fortsatt arbetet. 
 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell 
översiktsplan där bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) framgår.  
 
Jokkmokks kommun har valt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i ett särskilt tematiskt tillägg till den kommunala 
översiktsplanen. 
 
En arbetsgrupp har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, arbetat med en uppdatering av det tematiska tillägget som antogs 2014. I 
den tidigare antagna planen fanns 31 antagna områden, i denna uppdatering 
har 22 nya områden föreslagits som komplettering. Samtliga tidigare antagna 
områden behålls. 
Syftet med det tematiska tillägget till översiktsplanen är peka ut områden där 
det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Jokkmokks 
kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart skydd 
av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 78- fortsättning 
 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och 
ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna intressen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för 
Jokkmokks kommun. 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 99. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar, med instämmande av Karin Vannar (SV), på att 
objekt 3, 8, 14-19 och 25 tas bort från LIS-planen med tanke de synpunkter 
för renskötseln som samebyarna har framfört gällande de objekten. 
 
Ordförande prövar Blinds (MP) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 79 Dnr 2017:71 
    
Detaljplan för del av för Kvikkjokk 3:2 m.fl. 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl.  

 ___________ 
 
Ärendet  
 
Planområdet är beläget i Kvikkjokks södra del vid infarten till byn, öster om 
väg 805. Planområdet omfattar del av fastigheten Kvikkjokk 3:2 samt 
fastigheterna Kvikkjokk 3:21, 3:30 och 3:68. Planområdets areal är cirka 34 
000 m2. 
 
Förslaget möjliggör etablering av maximalt 15 fritidshus/bostäder utöver 
befintliga fastigheter inom planområdet. 
 
Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 38, att ställa sig positiv till en 
planläggning. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-08-24, § 64, att ställa sig positiv till 
i detaljplanen föreslagen exploatering samt ställningstagande till 
Länsstyrelsens m.fl. yttranden avseende naturvärden. 
 
Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar och 
kompletteringar gjorts: 
 
• Justering av allmän platsmark [GATA] för sträckan söder om fastigheten 

Kvikkjokk 3:21.  
 

• Justering av kvartersmark [B] som följd av ändrad gatusträckning samt 
med hänsyn till sankmark.  

 
• Planbestämmelse avseende markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar [u] har införts på kvartersmark för befintliga vatten- och 
avloppsledningar.  

 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår kommunfullmäktige: 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 79- fortsättning 
 
 Att anta detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl., inom Jokkmokks kommun.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 100. 
Tjänsteskrivelse från Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Förslag till detaljplan. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2017-03-16, § 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-24, § 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 80 Dnr 2012:528   

Instruktioner till stämmoombudet samt prövning av det 
kommunala ändamålet i de kommunala bolagen för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till stämmoombudet att bevaka att det kommunala ändamålen i 
bolagen efterlevs, samt 
 
att uppdra till stämmoombudet att bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelserna 
i bolagen för år 2020. 

 ____________ 
 
Ärendet 
 
Enligt Kommunallagens 6 kap. 1 a §, så ska kommunstyrelsen pröva att den 
verksamhet, i aktiebolag där kommunen innehar alla aktier direkt eller 
indirekt, som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte är fallet så ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta utgör en del av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen.  
 
Kommunstyrelsen har också att ge instruktioner till stämmoombudet inför 
bolagsstämmorna senare i vår.  
 
Bifogat finns årsredovisningarna för 2020 samt bolagsordningarna och 
ägardirektiven för bolagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28, § 84: 
 
Att det ska framgå vad ersättningarna är för VD och styrelse i 
årsredovisningarna till kommande år. 
 
Att kommunstyrelsen vill veta hur de kommunala bolagen avser att arbeta 
gentemot målen i visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”, samt 
 
Att kommunstyrelsen vill uppmärksamma bolagen inom kommunkoncernen 
att kommunchefen ansvarar för samordning och samråd mellan kommunen 
och de bolagen för att uppnå största möjliga koncernnytta och den 
fortlöpande lönerevisionen inom kommunkoncernen så att ett 
helhetsperspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk 
tillhörighet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03, § 50: 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 80- fortsättning 
 
Att även fortsättningsvis årligen begära in redovisningar för ersättningarna till 
VD respektive styrelsen, samt att bolagen ska följa de ägardirektiv och 
bolagsordningar som finns. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen ger stämmoombudet de instruktioner som 
kommunstyrelsen finner lämpligt. 
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 111. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-07. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen  
 
Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till stämmoombudet att bevaka att det kommunala ändamålen i 
bolagen efterlevs. 
 
Att uppdra till stämmoombudet att bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelserna 
i bolagen för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Stämmoombud Tord Larsson (S) 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81  Dnr 2016:505  
       
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om 
markområde för golfbana i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att inhämta mer information från Porjus Golfklubb 
om vad de har tänkt med sin verksamhet i Porjus samt förtydliga i sin plan 
vad gäller renskötselns behov i det tilltänka området i Jokkmokk. 

 ___________ 
 
Ärendet 

 
En skrivelse har inkommit från Porjus Golfklubb. Klubben anhåller att 
Jokkmokks kommun ändrar detaljplanen i området mot Lilla Luleälv i 
anslutning till befintlig fotbollsplan/islada inom Kyrkostaden 1:2 och Jokkmokk 
11:10 till ett markområde för en ny golfbana. 

 
Golfklubben arrenderar för nuvarande mark av Vattenfall i Porjus till en 9-håls 
golfbana och Vattenfall planerar nu en utbyggnad av ett nytt ställverk där 
golfbanan i Porjus är belägen. Denna utbyggnad innebär att Jokkmokks 
kommun och Porjus Golfklubb kommer att sakna handicapgrundande 
golfbana inom en snar framtid. 
 
Porjus Golfklubb finner det värdefullt om Jokkmokks kommun så snart som 
möjligt kan besluta att det av golfklubben utpekade området inom Jokkmokks 
tätort kan nyttjas för byggande av en ny golfbana. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30, § 69, att uppdra till 
samhällsbyggarnämnden att tillsammans med samhälls- och  
infrastrukturfunktionen göra en översyn angående lämpligheten av att ändra 
detaljplanen för nedan angivet markområde. 
 
Porjus Golfklubb har 2020-06-12 förnyat sin anhållan. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 113, att 
remittera ärendet till tillväxtfunktionen och kultur- och fritidsavdelningen för 
beredning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
I dialog med föreningens ordförande har ärendets inriktning ändrats då det 
blir en ologisk gång i ärendehanteringen att börja med en ändring av 
detaljplanen innan andra väsentliga delar klarats ut. Exempel på dessa kan 
vara att föreningen har finansiering för investering och drift, att det  
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81- fortsättning 
 
finns beslut om tillgång till mark, vem som står för kostnaderna för 
upprättande av planhandlingar etc.  
 
I dialogen med ordföranden framkom att ärendet istället ska handla om 
kommunens ställningstagande gällande upplåtelse av föreslagen mark.  
 
Vid ett bifall på den frågan kan föreningen arbeta vidare med 
finansieringslösningar, projektering, ändring av detaljplan m.m. 
 
Då de tidigare föreslagna områdena låg inom detaljplanerat industriområde 
har vi i dialog fortsatt undersöka lämplig yta för golfbanan som inte tar redan 
planlagd industrimark i anspråk. 
 
Att ta detaljplanerad industrimark i anspråk skulle påverka möjligheten till 
framtida företagsexpansioner eller företagsetableringar negativt. Det skulle 
även kunna innebära en kostnad för kommunen om ny mark för 
industriverksamhet behöver anskaffas och planläggas. 
 
I bilaga 3 presenteras ett ungefärligt område som kan vara lämpligt utan 
påverkan på framtida expansioner /etableringar.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 102, 
föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett ändamål, preliminärt enligt 
förslaget. 
 
att, vid ett bifall på förfrågan om markupplåtelse, fatta beslut om 
tidsbegränsning för beslutets giltighet kopplat till när föreningen senast ska 
kunna presentera ett fullt finansierat investeringsprojekt, förslagsvis tre (3) år. 
 
att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på hur upplåtelsen ska regleras 
i avtal, exempelvis genom fastighetsförvärv, nyttjanderättsavtal, markarrende 
etc.,  
 
att uppdra till kommunchef att ta fram formuleringar i avtalet som säkerställer 
att framtida etableringar i det närliggande industriområdet  inte försvåras på 
grund av golfbanans tillkomst, samt 
 
att uppmärksamma Porjus Golfklubb på att renskötsel bedrivs i området. 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 102. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-05-08. 
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 113. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb inkommen 2020-06-12. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 69. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på återremiss av ärendet för att inhämta mer 
information från Porjus Golfklubb om vad de har tänkt med sin verksamhet i 
Porjus samt, med instämmande av Henrik Blind (MP) och Karin Vannar (SV), 
förtydliga i sin plan vad gäller renskötselns behov i det tilltänka området i 
Jokkmokk.  
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- 
och tillväxtutskottets förslag till beslut eller återremittera ärendet i enlighet 
med Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta att 
återremittera ärendet i enlighet med Erikssons (S) förslag röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 3 ja-röster, 6 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Porjus Golfklubb 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 82 Dnr 2020:479 

Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del 
av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 
och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2. 

 __________ 
  

Ärendet 
 

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en 
besöksträdgård med tillhörande verksamheter såsom café, restaurang, 
trädgårdsrum och växthus. 
 
Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram en 
detaljplan.  
 
Tilltänkta planområde är beläget öster om Talvatissjön, i Jokkmokks kommun, 
och omfattar delar av fastigheterna Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 
1:2 med en areal på ca 5 hektar. Nuvarande fjällträdgården kommer att ingå 
som en del. Området ligger till största delen på en gammal tallhed. 
Markområdet utgörs i huvudsak av tallskog med vissa inslag av lövskog och 
granskog. Marken är i kommunal ägo.  
 
Anläggningen planeras vara öppen året runt och bygga på årstidernas 
kontraster och kommer att erbjuda bland annat café och restaurang, butik, 
konferenser, visningar, pedagogisk verksamhet, evenemang, 
kursverksamhet, utbildningar och forskning. 
 
Besöksträdgården planeras att bestå av följande verksamhetsområden: 
 

• Besökscenter med reception, butik, utställnings- och 
undervisningslokaler, café och restaurang. 

• Köksträdgården med växthus för odling av köksväxter. Köksträdgården 
kommer också att innehålla trädgårdsland.  

• Trädgården omfattar ett antal permanenta trädgårdsrum men även 
tillfälliga inslag. I trädgården kommer också olika trädgårdsrum att 
skapas för mindre evenemang. 

• Lekområdet – avsikten är att skapa en plats som tillåter många olika 
typer av lek med tydlig koppling till samisk kultur, historia och natur. 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 82- fortsättning 
 

• Deltat kommer genom sina spänger att vara tillgängligt året runt vilket 
ger en möjlighet att uppleva årstidernas växlingar.  

 
• Fjällträdgården – den nuvarande fjällträdgården ska i sin helhet 

utvecklas och förnyas. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 82, att i enlighet med alternativ 
två besluta utreda vad som ingår i uppdraget att vara byggherre för projekt 
Midnattssolens Trädgård, 

 
att organisationsform är en fråga för kommande verksamhetsägare, 
 
att kommunen inte ska åsamkas kostnader vid ett genomförande av projektet, 
 
att kommunens representanter i styrgruppen för Midnattssolens Trädgård 
agerar för externt finansierad investering som innebär att kommunen inte 
åsamkas kostnader eller ekonomisk risk, 
 
att kommunen ser positivt på projektets fortsatta arbete under förutsättning att 
styrgruppen adjungerar person med affärsmässig kompetens, samt 
 
att Jokkmokks kommun är positiv till att erbjuda mark i enlighet med visionen 
Midnattssolens Trädgård. 

 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-06-16, § 50, att nämnden ställer 
sig positiv till planbesked för Midnattssolens trädgård, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökande förfarande, men då beslutet är av principiell 
betydelse så översänds ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-02, § 94, att återremittera ärendet för 
att utreda om det kan tillkomma kostnader för kommunen som inte var kända 
vid kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har beslutat att ställa sig positiv till att erbjuda mark i 
enlighet med visionen Midnattssolens Trädgård. Jokkmokks kommun har i 
tidigare beslut tydliggjort att Jokkmokks kommun ej ska bära några kostnader 
för projektets genomförande. Kommunstyrelsen 2020-06-01 § 87. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 94 att uppdra åt kommunchefen 
att säkerställa att de kommunala deltagarna i styrgruppen arbetar i enlighet 
med Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01. 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 82- fortsättning 
 
Kommunchef och Kommunstyrelsens ordförande har haft möte med de 
kommunala deltagarna i styrgruppen, mötet fokuserade på de politiska beslut 
som berör Midnattssolens Trädgård samt beslutet att Jokkmokks kommun 
inte ska finansiera projektets genomförande. 
 
I arbetet med att förverkliga Midnattssolens Trädgård har en 
Insamlingsstiftelse startat som ska samla in finansiering för genomförande av 
projektet. Insamlingsstiftelsen drivs av Linnesamfundet som har ansökt om 
bygdemedel för kostnader för detaljplan samt projektledning i 
insamlingsstiftelsen. 
 
Ett planbesked för Midnattssolens Trädgård krävs för att projektet ska kunna 
drivas vidare. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 

 Att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård. 
 

Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 103. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterat 2021-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 117. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-06-16, § 50. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt 
Sofia Silfverbrand daterad 2020-06-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 83 Dnr 2021:566  
    
Inbjudan till utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att anmäla Jokkmokks kommun till projektet, 
samt 
 
att anvisa 60 000 kr för deltagande i projektet från kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt åren 
2021-2022 där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av SKR och 
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) ökar sin kompetens och 
påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten. Kostnaden för 
deltagande i projektet är 60 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 91. 
Projektplan från SKR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 84 Dnr 2021:385  

Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, förbättringar av 
Polcirkelhallen 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillstyrka 130 000 kr i bygdemedel. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En ansökan om bygdemedel på 130 000 kr har inkommit från 
Polcirkelgymnasterna. Ansökan avser förbättringar av Polcirkelhallen där 
verksamheten är och inköp av redskap. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 36, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 130 000 kr i bygdemedel. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 107. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 36. 
Bygdemedelsansökan från Polcirkelgymnasterna inkommen 2021-03-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 85 Dnr 2021:311  

Bygdemedelsansökan- Vaisa Sameförening, restaurering av 
Vaisaluoktas gamla kyrkkåta 
 

 Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka 170 000 kr i bygdemedel. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En ansökan om bygdemedel på 170 000 kr har inkommit från Vaisa 
Sameförening. Ansökan avser en upprustning och restaurering av 
Vaisaluoktas gamla kyrkkåta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 38, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 170 000 kr i bygdemedel. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 108. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 38. 
Bygdemedelsansökan från Vaisa Sameförening inkommen 2021-03-15. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar på bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 86  Dnr 2021:388  

Bygdemedelsansökan- Linnésamfundet Polcirkeln, utveckla 
Midnattssolens Trädgård 
 

 Kommunstyrelsen beslutar 
 

att avstyrka ansökan med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-06-
01, § 82, och 2020-09-14, § 117, då inga drifts, investerings eller övriga 
kostnader ska åsamkas kommunen. 

 ____________ 
  

Reservationer 
 
Henrik Blind (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En ansökan om bygdemedel på 977 550 kr har inkommit från 
Linnésamfundet Polcirkeln. Ansökan avser en fortsatt utveckling av 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 39, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 500 000 kr i bygdemedel. 
 
Tillväxtfunktionen har berett ärendet. 
 
Leader Polaris har beviljat finansiering för projektet för perioden 2018-2021. 
Finansiering av projektledare är således klar fram till 2021-12-31. De medel 
som bygdemedelsansökan gäller är för projektledning för perioden 2022-01-
01- - 2022-03-31 och ett administrativt stöd för perioden 2021-05-02 - - 2022-
04-01. Det administrativa stödet är tänkt att användas för att bistå 
projektledaren med att skriva ansökningar för den kommande investeringen.  
 
Projektets mål är att: 
- Finansiera en detaljplan 
- Ansöka om medel för själva investeringen 
- Att arbeta vidare med kommunikation och marknadsföring för att skapa ett 

intresse för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att man ställer sig positiv till ett 
planbesked men att Jokkmokks kommun ej ska åsamkas några övriga  
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44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 86- fortsättning 
 
kostnader för projektet (kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82 samt 
2020-09-14, § 117). 
 
Utredare Anna Hövenmark föreslår: 
 
Att avslå ansökan med hänsyn till tidigare beslut av kommunstyrelsen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 109. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 38. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 39. 
Bygdemedelsansökan från Linnésamfundet Polcirkeln inkommen 2021-03-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
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 § 87 Dnr 2021:356  

Bygdemedelsansökan- Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, 
renovering och utställning i Tjåggnårisstugan i 
Fjällträdgården 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillstyrka 400 000 kr i bygdemedel och uppmana Ájtte att söka andra 
finansiärer för resterande kostnader. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En ansökan om bygdemedel på 940 000 kr har inkommit från Ájtte, svenskt 
fjäll- och samemuseum. Ansökan avser en renovering och utställning i 
Tjåggnårisstugan i Fjällträdgården i Jokkmokk. Stugan som byggdes av Axel 
Hamberg år 1913 inne i Sarek men flyttades till Jokkmokk år 1967 och 
uppfördes i Fjällträdgården år 1995. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 37, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 400 000 kr i bygdemedel och uppmana Ájtte att 
söka andra finansiärer. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 110. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 37. 
Bygdemedelsansökan från Ájtte inkommen 2021-03-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 88   Dnr 2021:192  

Revisionsrapport – Styrelsens- och nämndernas 
ansvarsutövande 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana övriga nämnder att ta fram internkontrollplaner i enlighet med 
revisorernas påpekande, samt 
 
att i övrigt lägga revisionsrapporten med beaktande till handlingarna. 

 _________ 
 

 Ärendet 
  

För 2020 års verksamhet har revisionen genomfört den årliga granskningen 
med inriktning på om styrelsen och nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för 
att styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är 
översiktlig till sin karaktär och fokuserar på styrelsens och nämndernas 
styrning och kontroll av verksamheten och ekonomi på ett övergripande plan. 
 
Årets granskning tyder överlag på att såväl styrelsen som nämnderna 
bedriver en ekonomisk tillfredställande verksamhet. Undantaget är 
socialnämnden som redovisar ett större underskott. Åtgärder har dock 
vidtagits för att hitta eventuella besparingsmöjligheter. Nämnderna bedriver i 
varierande grad sina verksamheter på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vidare framkommer ett fortsatt behov att såväl nämnderna som styrelsen 
stärker sitt internkontrollarbete. 
 
Revisorerna rekommenderar nämnder och styrelser att under 2021 utveckla 
sitt internkontrollarbete och skapa en tydligt struktur för detta, förslagsvis med 
nämndvisa internkontrollplaner och riskanalys som grund. 

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 112. 

 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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 § 89  Dnr 2021:336  

Revisionsrapport – Hantering av Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att en utvärdering av arbetet med Covid -19 pandemin görs för tidsperioden 
2020-01-01 – 2021-06-30 och att utvärderingen startar augusti 2021 och 
redovisas till kommunstyrelsen senast december 2021. Utvärderingen ska ta 
fasta på de iakttagelser som revisorerna gjort samt i form av en enkät till 30-
chefs gruppen om upplevelsen av kommunens stöd inför och under 
pandemin. Har kommunen stöttat verksamheterna i arbetet med att hantera 
pandemin? 
 
att uppdra till säkerhetschefen att föreslå ansvarsfördelning mellan 
kommunstyrelse och nämnder, att föreslå formuleringar i reglementen som 
överensstämmer med den föreslagna ansvarsfördelningen samt att 
säkerställa och vid behov föreslå förändringar så att kommunens 
handlingsplaner för krisberedskap är förenliga med MSB:s anvisningar. 
Uppdragen ska vara slutförda december 2021, samt 
 
att uppdra till säkerhetschefen att utbilda och samordna avdelningschefer i 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området samt att uppdra till avdelningschefer att upprätta 
avdelningsspecifika riskanalyser senast december 2021. 

 __________ 
 
Ärendet 
 
Revisionen har granskat om kommunstyrelsens och nämndernas beredskap 
inför och hantering av pågående Covid-19 pandemin har bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att: 
 
-Kommunstyrelsens och nämndernas beredskap inför Covid-19 pandemin har 
delvis skötts på ett ändamålsenligt sätt. 
 
-Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av pågående Covid-19 
pandemin har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. 
 
Med anledning av de iakttagelser som redovisas lämnas följande 
rekommendationer: 

 
-Kommunstyrelsen prövar formerna för hur kommunens pandemiarbete ska 
utvärderas. 
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48  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 89- fortsättning 
 

-Kommunstyrelsen säkerställer att ansvarsfördelning avseende krisberedskap 
tydliggörs i reglementet för kommunstyrelse och nämnder. 
 
-Kommunstyrelsen ser till att kommunens handlingsplaner för krisberedskap 
är förenliga med MSB:s anvisningar. 
 
-Kommunstyrelse och nämnder verkar för att det upprättas 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området. 

 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår som åtgärder: 
 
En utvärdering av arbetet med Covid -19 pandemin görs för tidsperioden 
2020-01-01 – 2021-06-30 och att utvärderingen startar augusti 2021 och 
redovisas till Kommunstyrelsen senast december 2021. Utvärderingen ska ta 
fasta på de iakttagelser som revisorerna gjort samt i form av en enkät till 30-
chefs gruppen om upplevelsen av kommunens stöd inför och under 
pandemin. Har kommunen stöttat verksamheterna i arbetet med att hantera 
pandemin? 
 
Säkerhetschefen uppdras att föreslå ansvarsfördelning mellan 
kommunstyrelse och nämnder, att föreslå formuleringar i reglementen som 
överensstämmer med den föreslagna ansvarsfördelningen samt att 
säkerställa och vid behov föreslå förändringar så att kommunens 
handlingsplaner för krisberedskap är förenliga med MSB:s anvisningar. 
Uppdragen ska vara slutförda december 2021. 
 
Uppdra till säkerhetschefen att utbilda och samordna avdelningschefer i 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området samt att uppdra till avdelningschefer att upprätta 
avdelningsspecifika riskanalyser senast december 2021. 

 
Ärendets beredning 

  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 113. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-03. 
 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström  
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49  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 90   Dnr 2021:335  

Revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
socialnämnden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
att uppdra till socialnämnden: 
 
-Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet. 

 
-Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att nå en 
budget i balans för år 2021 och kommande år. 

  
-Att socialnämnden rapporterar sin analys av ekonomi och verksamhet samt 
vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.  

 __________ 
 

 Ärendet 
  

Revisionen har gjort en fördjupad granskning av socialnämnden samt den 
uppsynsplikt som kommunstyrelsen bedriver över socialnämnden. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har 
säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande under 2020. Vidare har 
granskningen syftat till att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt är 
ändamålsenlig och tillräcklig. 

 
Arbetar socialnämnden tillfredsställande med såväl verksamhetsmässiga som 
ekonomiska mål och uppdrag? 
 
Arbetar socialnämnden tillfredsställande med uppföljning, återrapportering 
och analys av såväl ekonomi som verksamhet? 
 
Har socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 
utmaningar i styrning och kontroll av ekonomi och verksamhet som fanns 
under 2019? 
 
Har socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i 
balans för år 2020? 

 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för ett aktivt uppsiktsansvar avseende 
socialnämnden? 
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50  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 90- fortsättning 
 
Är den faktiska uppsikt som kommunstyrelsen bedriver gentemot 
socialnämnden tillräcklig? 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att: 

• Socialnämnden inte helt har säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande 
år 2020. Framförallt baserar vi vår bedömning på att det ekonomiska 
underskottet har ökat under året, samt jämfört med 2019, och att de 
besparingsåtgärder som nämnden beslutat om inte har varit tillräckliga 
för att komma tillrätta med de utmaningar nämnden haft avseende 
budgetföljsamhet. 

• Kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att uppsikten över 
socialnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig. Vi vill dock lyfta fram 
att uppsiktsplikten över socialnämnden har stärkts under året. 
Samtidigt är uppsiktsplikten generellt ett utvecklingsområde för 
kommunstyrelsen. Särskilt vill vi betona att det är hela 
kommunstyrelsens uppgift att utöva uppsikt över nämnder och bolag. 
 

Med anledning av detta och de iakttagelser som redovisas i bifogad 
revisionsrapport lämnas följande rekommendationer: 

- Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet 

- Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att 
nå en budget i balans för år 2021 och kommande år 

- Att kommunstyrelsen utvecklar strukturerna för sin uppsiktsplikt och 
tydliggör vad styrelsen anser är en del av sin uppsikt över nämnden 
samt när denna uppsikt utövas. Exempelvis kan detta tydliggöras i 
styrdokument och/eller genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.”  

 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet och har tagit fram förslag 
till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsikt av nämndernas verksamhet. 
 
Kommunchefen föreslår: 
 
Anta förslag till Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Att uppdra till socialnämnden: 
 
-Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet. 

 
-Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att nå en 
budget i balans för år 2021 och kommande år. 
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51  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 90- fortsättning 
 

-Att socialnämnden rapporterar sin analys av ekonomi och verksamhet samt 
vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.  

 
Ärendets beredning 

 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 114. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-03. 
 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Socialnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Ekonomichef Axel Landström 
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52  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 91  Dnr 2021:575 
 

Taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan, samt 
 
att debitering sker först efter genomförd aktivitet. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 
 Räddningscheferna i Norrbotten föreslår en enhetlig taxa, lika över hela länet. 

Räddningscheferna anser också att intäkterna behöver täcka en väsentlig 
större del av kostnaderna än som nu är fallet. 

 
 Räddningscheferna anser också att intäkterna behöver täcka en väsentligt 
större del av kostnaderna än vad nu är fallet. 

 
Kommunen ska, enligt LSO, kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd2. Enligt LBE 
ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om 
tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara. 

 
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift skall betalas 
för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 
27 får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning. 

 
Räddningscheferna i Norrbotten uppmärksammade under 2016 ett behov av 
en gemensam syn och nivå på de taxor och avgifter som tas ut i det 
förebyggande arbetet. Problemen var dels olika hantering i kommunerna, 
dels svårigheter i taxans konstruktion, dels en mycket låg 
kostnadstäckningsgrad. Tillsyns‐ och tillståndsverksamheten täcks bara i 
mycket liten grad av taxeintäkter. 

 
Därför har en översyn av taxesystemet genomförts under 2019. Det har 
konstaterats att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar 
kostnader i för stor grad och framförallt är verksamheten för tillsyn och 
tillstånd starkt underfinansierad. Endast ca 10‐11% av kostnaderna för 
verksamheten täcks av taxeintäkterna. 
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53  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 91- fortsättning 
 
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats, med 
stöd av en vägledning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Denna 
modell utgör ett strukturerat sätt att beräkna kostnader för verksamheten inkl. 
overheadkostnader, så även politiska kostnader.  

 
Liknande modeller från SKL finns även för taxor inom annan lagstiftning och 
följer samma struktur avseende overheadkostnader. 

 
Denna framräknade timkostnad har sedan viktats med avseende på 
invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och 
ett enhetligt förslag lämnas. Förslaget innebär att timkostnaden för att utföra 
handläggning inom lag om skydd mot olyckor eller lag om brandfarliga och 
explosiva varor uppgår till 1057 kr/tim. 

 
Taxan föreslås indexregleras med SKLs prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

 
Den tid varje typ av ärende beräknas ta i anspråk, beräknad med hjälp av 
SKL:s modell blir, tillsammans med timkostnaden, grundläggande för avgiften 
för respektive objekt/verksamhet.  
 
Ett par exempel som jämförelse mellan nu gällande avgift och förslag till ny 
avgift ger följande. 

 
Verksamhet/objekt Nuvarande Nytt förslag 
Förskola 1664 kr 3435 kr 
Särskilt boende 1664 kr 7135 kr 
Mindre industri 3328 kr 5549 kr 
Gemensamhetsboenden  3328 kr 7663 kr 
Hotell 3328 kr 8720 kr 
Samlingslokal mindre 3328 kr 5549 kr 
Samlingslokal större 3328 kr 7663 kr 
Förvaring explosiv vara 4675 kr 7663 kr 
Bensinstation 18 700 kr 11891 kr 

 
Tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång 
tillsynen på objektet orsakar. De tillsynsobjekt som är omfattande och 
komplexa, där tillsyn tar mycket tid ska också betala för sina mer komplexa 
tjänster samtidigt som den lilla okomplicerade verksamheten inte ska drabbas 
lika hårt. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2019-12-12, § 97, föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser 
enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. 
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54  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 91- fortsättning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-01-27, § 18, att 
remittera ärendet till kommunchefen för översyn enligt Tillväxt Tillsyn 
Jokkmokk. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Taxor som kommunen fastställer och som i detta fall ger en enhetlig taxenivå 
med merparten av Norrbottens kommuner ger en transparens och likvärdig 
kostnadsnivå för utövarna/näringslivet och bedrivs verksamhet i en annan 
kommun i Norrbotten så gör detta att man känner igen nivån på avgiften.  
 
Då majoriteten av Norrbottens kommuner har antagit taxorna så anser jag att 
detta faller in enligt Tillväxt och Tillsyn Jokkmokk. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
 Att fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser enligt lag om skydd 
mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.  

 
Ärendets beredning 

 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 118. 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-01-27, § 18. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2019-12-12, § 97. 
Förslag till taxa enligt lag om skydd och olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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55  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92  Dnr 2021:428 
 

Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan, samt 
 
att den nya taxan ska uppräknas årligen baserat på prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 
 Räddningstjänsten har upprättat förslag till följande taxa för extern service 

inom räddningstjänstens verksamhetsområde: 
 

Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service. 
Tidigare taxa är från 2019 men denna uppräknas inte vilket innebär att 
räddningstjänsten inte får täckning för ökade kostnader för utförda tjänster. 

 
Förslaget innebär också att den nya taxan ska uppräknas årligen baserat på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Taxa för Räddningstjänstens externa tekniska service 
Till nedanstående priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt 25 % 

 
 PERSONAL  År 2021 
 Minimidebitering - påbörjad timme räknas som    
hel timme 

Per tim 370 kr 

FORDON   

Höjdfordon, exkl.förare o fordonsersättning Per tim 1031 kr 
Tankbil/Släckbil, exkl.förare o 
fordonsersättning 

Per tim 928 kr 

Övriga fordon, exkl.förare o fordonsersättning Per tim 619 kr 
Fordonsersättning per kilometer Per km 12:24 kr 

PUMPAR   

Klass 1 Dygn 714 kr 
Klass 2 Dygn 1159 kr 
Klass 3 Dygn 1692 kr 
Dränkbar pump Dygn 505 kr 
Vattendammsugare Dygn 505 kr 
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56  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92- fortsättning 
 

SLANG 

  

Smal 38/42 mm Vecka 811 kr 
Smal 38/42 mm Dygn 210 kr 
Grov 63/76 mm Vecka 1210 kr 
Grov 63/76 mm Dygn 294 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm (per st) Dygn 115 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) Vecka 409 kr 

SLANGSERVICE   

Tvättning, provtryckning, torkning St 305 kr 
Lagning St 109 kr 
Omkoppling exkl.hylsa St 212 kr 
Byte av packning exkl.material St 115 kr 
Tillkommande material  Dagspris 

TRYCKLUFTSAPPARAT   

Fyllning av luftflaskor St 183 kr 

AUTOMATLARM   

Okynnes/felaktigt larm 
Vid motbud innan framkomst debiteras halv 
taxa. 
Vid motbud innan utryckning sker ingen 
debitering. 

St 5028 kr 

ÖVNINGS OCH KURSVERKSAMHET   

Instruktör Per tim 600 kr 
Sammanträdesrum Per tim 125 kr 
Lektionssal inkl. utrustning Per tim 150 kr 
Motionshall inkl. omklädningsrum, bastu Per tim 175 kr 
Personlig skyddsutrustning (overall, hjälm, 
stövlar, handskar) 

St 125 kr 

 
 ÖVRIGT 

  

Debiteras enligt separata avtal, ex Statlig                  
räddningstjänst, extern utbildning m.m 

  

 

Förbrukad, förekommen eller förstörd materiel debiteras efter 
gällande dagsprislista för nytt material. 

 
 Priserna uppräknas i enlighet efter PKV index. 
 

Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 119. 
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57  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92- fortsättning 

Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-05-06, § 39. 
Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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58  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 93 Dnr 2007:421 

Revidering av reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden gällande nämndsammanträden på 
distans 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade reglemente för barn och utbildningsnämnden.  

  ___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 8, att uppmana barn- och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och valnämnden att 
snarast ta fram förslag på reviderade reglementen gällande 
sammanträden på distans.  

 
Förslag till revidering gäller avsnitt Tidpunkt § 11 med tillägget Barn- och 
utbildningsnämnden kan sammanträda på distans om Barn- och 
utbildningsnämnden så vill. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-29, § 26, föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn och 
utbildningsnämnden   

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 116. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelse från nämnsekreterare Thereze Gustafsson, daterad 2021-
03-29. 
Förslag till reviderat reglemente. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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59  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 94  Dnr 2021:574 
 
Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta riktlinjerna för hemsändningsbidrag. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 29, om att anta en reviderad 
varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 48 
att uppdra kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggningen 
av hemsändningsbidraget. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har tagit fram förslag på riktlinjer för 
hemsändningsbidrag. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 117. 
Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidraget. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 29. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 48. 
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Handläggare Susanne Zakrisson 
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60  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 95 Dnr 2017:936 
 

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen antogs 2018-10-15, § 124.  
 
Med utgångspunkt från beslutad Internkontrollplan föreslås en tidsplan för 
redovisning av Internkontrollplanen på kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanen har identifierat ett antal risker, vissa risker ska 
redovisas till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och vissa risker 
ska redovisas till kommunchefen. Risker som ska redovisas till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fördelats så att 
redovisningarna sker vid varje sammanträde.  
 
Risker som ska redovisas till kommunchef föreslås i huvudsak ske via 
verksamhetsberättelser för respektive avdelningen eller funktion i 
Samhälls- och näringslivsavdelningen. 
 
Redovisningar innehållande mätetal ska redovisas med ett treårsresultat, 
skillnader mellan åren analyseras och förslag på aktiviteter för att höja 
kvaliteten/minska risken läggs fram. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30, § 55, att fastställa redovisning 
av internkontrollplan, samt att i redovisningen för 2020 redovisas 
kontrollmomenten för sammanträde ett på sammanträde två. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 87, att uppdra till 
kommunchefen att arbeta vidare med internkontrollplanen, samt att i övrigt 
lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 24, att i februari varje år 
fastställa en årlig internkontrollplan, samt att i övrigt lägga redovisningen 
till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30 om en tidsplan för redovisning av 
internkontrollplan, för sammanträde 2 under året är det följande moment 
som ska redovisas. Redovisning av budget och likvida medel kommer att 
ske i Årsredovisning 2020 samt muntligt vid sammanträdet. 
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61  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 95- fortsättning 
 

Vid detta sammanträde ska följande kontrollmoment redovisas: 
 
-Sjukfrånvaro 
- Arbetstillfredsställelse/arbetsmiljö 
-Nämndsadministration  
-Internkontrollplan 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 120. 
Redovisning av internkontrollplan daterad 2021-05-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 52. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-02-26. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 24. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 165. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 152. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-09-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 124. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 121. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-08-13. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-05-18, § 82. 
Redovisning av internkontrollplanen. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 87. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 55. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-03-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-15, § 124. 
Förslag till internkontrollplan. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2018-10-01, § 113. 
Tjänsteskrivelse Annika Almqvist, daterad 2018-09-24. 
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62  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 96  Dnr 2021:576 
 
Förslag till åtgärder med anledning av barnkonventionen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att arbeta i enlighet med de föreslagna åtgärderna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Barnkonventionen blev lag 1 juli 2020, två medarbetare Therese 
Gustafsson och Maria Eriksson har utbildats om Barnkonventionen. Deras 
slutsatser är att det idag saknas tydliga målformuleringar i övergripande 
styrdokument, t ex Vision 2030, om Barnkonventionen. Samt att det idag 
saknas övergripande arbetssätt, rutiner och beskrivning vid 
beslutsfattande hur beslutet påverkar barnet/ungdomen i 
konsekvensbedömning, en så kallad Barnkonsekvensanalys. Inom några 
verksamheter finns vissa rutiner för detta.  
 
De har identifierade följande utvecklingsområden: 
 
-Öka kunskaperna om Barnkonventionen hos politiker, chefer och 
medarbetare. 
 
-Tydliggöra och skapa målbilder för Jokkmokks kommun angående hur 
Barnkonventionen genomsyrar kommunens styrning och verksamheter. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 121. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
IFO-chef Maria Eriksson 
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
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63  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 97  Dnr 2021:577 
 
Förslag till handlingsplan för ökad jämställdhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att arbeta i enlighet med förslaget till handlingsplan. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Jokkmokk deltar i Norrbottens kommuners projekt ”På väg mot jämställda 
och attraktiva kommuner”. På väg mot jämställda och attraktiva kommuner 
är ett utvecklingsarbete som pågår mellan 2018-2021 med fem deltagande 
kommuner i Norrbotten; Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och 
Gällivare. Det övergripande syftet är att erbjuda kommunerna ett 
processtöd och kunskapsstöd i arbetet med att implementera den 
europeiska deklarationen för jämställdhet. 
 
I Jokkmokk påbörjades två delprojekt, ett på Östra skolan och ett på 
fritidshem Västra skolan. För att projektets resultat skulle bli övergripande 
för hela kommunen involverades även kommunledningen i ett delprojekt 
där kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen 
(tjänstepersoner) bjöds in som deltagare. 
 
Delprojekten har på olika sätt ökat kunskapen om jämställd och om olika 
arbetssätt och strategier för att öka jämställdheten i organisationen och för 
medborgarna. En långsiktig strategi är att efterfråga och analysera 
könsuppdelad statistik vid verksamhetsuppföljningar och att 
beslutsunderlag har analyserat vilken påverkan beslutet har för kvinnor 
och män, flickor och pojkar. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat 2021-03-29 § 51 om att anta riktlinjer för 
verksamhetsmål 2022 - 2023. Riktlinjerna innebär att varje nämnd i 
Jokkmokks kommun beslutar om 3 – 4 verksamhetsmål för perioden 2022 
– 2023. Verksamhetsmålen ska ha Vision 2030 som utgångspunkt; mål, 
insatsområden och effekt av uppdrag. De tre grundläggande 
värderingarna Mångfald, Jämlikhet och Jämställdhet ska genomsyra 
verksamhetsmålen. 
 
Verksamheterna utarbetar aktiviteter med mätetal, aktiviteterna ska 
utformas med sikte på verksamhetsmål. Verksamheterna utformar, 
genomför och följer upp aktiviteterna samt redovisar analyserat resultat till 
nämnden i årsredovisningar samt bedömning av måluppfyllelse på helår i 
Tertialrapport 1 och Tertialrapport 2. 
 
Analyserna ska innefatta:  
 

Protokoll KS 20210517
(Signerat, SHA-256 116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3)

Sida 63 av 75



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

64  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 97- fortsättning 
 
- hur genomförda aktiviteter har nått mätetal   
- hur aktiviteter har bidragit till uppfyllelse av verksamhetsmål 
- hur verksamhetsmål har bidragit till uppfyllelse av visionsdokumentets 

övergripande mål och effekt av uppdrag. 
-  
Jämställdhet är en av de tre grundläggande värderingar som ska 
genomsyra verksamhetsmålen. För att ytterligare stärka arbetet med 
jämställdhet bör ett långsiktigt mål vara att alla mätetal där det är möjligt 
ska innehålla könsuppdelad statistik samt att alla beslutsunderlag där det 
är relevant bör vara analyserade utifrån vilken påverkan beslutet har för 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 
 
Mål 2024: att mätetal för verksamhetsmål/aktiviteter ska innehålla 
könsuppdelad statistik som analyseras där det är möjligt samt att alla 
beslutsunderlag bör vara analyserade utifrån vilken påverkan beslutet har 
för kvinnor och män, flickor och pojkar. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 122. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-07. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Personalchef Caroline Johansson 
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65  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 98  Dnr 2020:601 
 

Svar på medborgarförslag – Arbetsvillkor för anställda 
inom Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget vara besvarat i enlighet med personalchefens 
skrivelse. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Johansson. 
 
Rent allmänt i dessa Covid-19/coronatider så kan var och gemen ta till sig 
informationen av på vilket sätt anställda inom vård, omsorg och deras 
situation. Situationen i sig är inte mer akut på grund av corona avseende 
anställningsvillkor för kommunalt utan oberoende pandemin gällt tillbaka i 
tiden som pandemin avseende arbetsvillkor. 
 
Men här är vi nu 2020 då Jokkmokks kommun nyttjar likt sämsta tänkbara 
kapitalistiska företag bete sig på samma sätt. Bilden densamma som finns 
att åse i landet som världsvitt i jämförelse. Anställda som aldrig och sällan 
ges fastanställning utan från dag till dag rings in och specifikt via dagens 
teknik inte är säker eller vet om arbete finns dagen efter eller framför allt 
kan planera utifrån att ha ett arbete eller inte. 
 
Vad detta medborgarförslag har i grunden för avsikt att göra är att föreslå 
en total granskning av villkoren avseende kommunala anställningar. 
 
Chefer, mellanchefer i olika tjänsteställningar har anammat av att fungera 
som sämsta tänkbara kapitalister i en religiös tro av att bespara 
kommunen utgifter och därjämte utnyttja anställda inom kommunal 
verksamhet. Inga fasta anställningar och rings in varefter i verksamheten. 
Beklagligt är ju förvisso att inte fackförbundet Kommunal torgför 
frågeställningen men än mer beklaglig så är det också att en politisk regim 
i kommunen av (S) och (V) inte tar upp denna frågeställning samt skapar 
icke humana villkor avseende kommunalt anställda. 
 
Det är dags 2020 för Jokkmokks kommun att syna som att granska 
anställningsvillkor för många kommunalt anställda att justera densamma 
humana villkor. 
 
Personalchef Caroline Johansson har berett medborgarförslaget. 
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66  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 98- fortsättning 
 
Den svenska modellen innebär att förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter, arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer, regleras av 
ett flertal lagar. Utöver gällande lagstiftning kan arbetsmarknadens parter i 
stor utsträckning göra avsteg genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett 
skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation och 
en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan 
arbetsgivare och anställda. Så länge kollektivavtal finns mellan parterna 
råder fredsplikt, vilket innebär att arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer ej får vidta stridsåtgärder i syfte att åstadkomma 
förändringar i gällande avtal. 
 
Vidare innebär den svenska modellen att det är arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna som gemensamt förhandlar om vad som 
gäller kring lön. 
 
I november 2020 träffade Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Svenska kommunalarbetarförbundet en huvudöverenskommelse, giltigt 
2020-11-01 – 2024-03-31.  
 
Det är av största vikt att Jokkmokks kommun värnar den svenska 
arbetsmarknadsmodellen genom att följa de kollektivavtal som centrala 
parter träffar. Detta följs årligen upp, med goda resultat, med samtliga 
arbetstagarorganisationer. Utöver det finns inga pågående tvister med 
någon arbetstagarorganisation som handlar om anställningsvillkor eller 
lön, vilket torde innebära att Jokkmokks kommun förhåller sig väl till 
gällande lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 123. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-04-
21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 73. 
Medborgarförslag från Thomas Johansson inkommen 2020-06-24. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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67  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 99  Dnr 2020:554 

Svar på medborgarförslag – Behovet av en tredje ljuspunkt 
på gångvägen mellan Västergatan och Akkatsgatan 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget vara besvarat i enlighet med gatuchefens 
skrivelse. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från AnnaLisa Nyberg. 
 
Jag vill åter igen framföra mitt tack för bifallet till ett av mina 
medborgarförslag som jag insände 25 april 2018 och som beslutades i 
våras. 
 
Förslaget gällde belysning gångvägen mellan nordöstra hörnet 
Västergatan mot Akkatsgatan där beslutet blev 2 ljuspunkter. 
 
Att ljuspunkterna dessvärre placerades där de har minst nytta, var en 
besvikelse för mig. När jag påtalade detta för ansvarig tjänsteman på 
kommunens gatukontor så fick jag via hand underordnade höra att man 
följt Trafikverkets rekommendationer vid utplaceringen av dessa 
ljuspunkter. 
 
Detta medför behovet av en tredje ljuspunkt mitt mellan dessa två redan 
monterade stolpar där skogen är som mörkast och ljuspunkten behövs. 
 
Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget. 
 
När vi har placerat och beslutat antal belysningspunkter har vi utgått från 
Trafikverkets handbok för vägbelysning.  
 
Belysningen på den aktuella sträckan är likvärdig med belysning av på 
andra liknande sträckor i kommunen och den uppfyller dom krav vi har 
ställt på belysningen. 
 
Gatuchef Conny Öhman föreslår att medborgarförslaget anses vara 
besvarat. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 124. 
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2021-03-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 49. 
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68  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 99- fortsättning 
 
Medborgarförslag från AnnaLisa Nyberg inkommen 2020-06-04. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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69  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 100 Dnr 2021:524 

Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 

 
Ärendets beredning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
 
 

Protokoll KS 20210517
(Signerat, SHA-256 116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3)

Sida 69 av 75



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

70  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 100- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 125. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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71  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 101 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinje för lönesättning och 
andra förmåner 

 
Beslut 2021-05-17, § 105, Att revidera riktlinjerna för löneökning +66 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 
 
4.16 Beslut om tidsbegränsat förbud mot framförande av snöskoter i fjällområden. 

 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för Kablaområdet våren 2021 (dnr 2021:418) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för Ulldevis, Njunjes och Vaisaområdet våren 2021 (dnr 
2021:473) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud Tsähkokområdet våren 2021 (dnr 2021:472) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för del av Ulldevis (dnr 2021:381) 
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72  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 102 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1. Från Bergsstaten 

- Remiss av undersökningstillstånd för Parkijaure nr 7 
 

2. Från Förvaltningsrätten 
- Beslut att avisa överklaganden av kommunstyrelsens beslut 2021-

03-29, § 40      
-  Beslut att avslå överklagan gällande beslut om 

hemsändningsbidrag till Kvikkjokk 
-  

3.     Från länsstyrelsen i Norrbotten  
- Beslut om bygdemedel med totalt 2 000 000 kr för 

energieffektiviseringar i Tranans livsmedelshus 
- Beslut om bygdemedel med 650 000 kr för upprustning av Östra 

skolans aula 
- Beslut om bygdemedel med 2 500 000 kr för 

energieffektiviseringar i industrihuset Swebor 
 

 4.     Från SKR 
- Cirkulär 21:16- Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
-  

  5.     Från Lapplands Kommunalförbund, LKF 
- Direktionsprotokoll daterat 2020-12-09 

 
6.     Från Arvidsjaurs kommun 
      -  Ny översikts- och tillväxtplan från Arvidsjaurs kommun 

 
7.     Från Luleälvens Vattenråd 
         -  Meddelande om bildandet av Luleälvens Vattenråd 

 
8.     Från Bodens kommun 
         -  Placeringsstrategi för Bodens kommun 

 
 9.     Från BD Pop AB  

- Årsredovisning för 2020 
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- Protokoll från årsstämman daterad 2021-04-16 
 

 10.    Från Inlandsbanan AB  
 -  Lekmannarevisorns rapport  för 2020 samt styrelsens svar                                                                

 
  11.    Från Kommunassurans Syd AB                                                       

- Årsredovisning för 2020 
 
  12.    Från privatperson i Vuollerim                                                       

- Skrivelser angående sophämtningens kostnader i Kåikul 
 
  13.    Från barn- och utbildningsnämnden  

- Årsredovisning och bokslut för 2020 
 

 14.    Från vattenpolitiker Roland Boman (FJK)  
- Skrivelse till Vattenmyndigheten gällande samrådsförfarande från 

myndighetens sida 
 

  15.    Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  
- Beslut 2021-05-17, § 101, att avvakta med en försäljning av G:A 

Engelmark, Kyrkostaden 1:227, tills marknaden har blivit mer 
normaliserad 

 
 16.    Från kommunchef Monica Lundkvist  

- Inkommen skrivelse gällande upphandling av konsulter inom 
samhälls- och infrastrukturfunktionen 

  

Protokoll KS 20210517
(Signerat, SHA-256 116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3)

Sida 73 av 75



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

74  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 103 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef 
Monica Lundkvist informerar om senaste tidens arbete. 
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Följande parter har signerat detta dokument

Namn: HENRIK BLIND
Person ID: 
Datum: 2021-06-03 11:27
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:  
116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3

Namn: ROBERT BERNHARDSSON
Person ID: 
Datum: 2021-06-03 11:21
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:  
116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3

Namn: EVA NÄSLUND
Person ID: 
Datum: 2021-06-03 11:33
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:  
116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3

Namn: Marcus Sjaggo
Person ID: 
Datum: 2021-06-03 10:50
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:  
116FC4979F20C40A01F7567BE3C5F7A9C3A0D74F37976228BD7D743E45E2C4F3
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31 
_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–14.30 
 Ajournering: 12.00-13.00 
 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Johannes Nilsson Saulo (S), deltar 
på distans 
Claes Markusson (S), deltar på 
distans 
Marina Eriksson (S), deltar på 
distans 
Eva Näslund (S), deltar på distans 


Roland Boman (FJK), 
deltar på distans 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK), deltar på 
distans 
Henrik Blind (MP), deltar 
på distans 
Karin Vannar (SV), deltar 
på distans  
 


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker 
Asbjörn Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar på distans 
Gunnar Lundkvist, 
säkerhetssamordnare, deltar på 
distans § 70 
Axel Landström, deltar §§ 71-73 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
deltar på distans §§ 78-79 
Sofia Silfverbrand, 
samhällsstrateg, deltar på 
distans §§ 78-79 
Tord Larsson (S), 
stämmoombud, § 80 


 
 
 
 
 
 
 
 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast onsdagen 2 juni 2021 
 
Paragrafer: 68-103 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


 ANSLAG / BEVIS,  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 
Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-05-31 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-06-03  nedtagande:  2021-06-28 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 68 
Val av justerare 
 
§ 69 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 70  Dnr 2020:308 


  Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
  
§ 71  Dnr 2021:567 
Tertialrapport 1 för 2021 
 
§ 72  Dnr 2021:568 
Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO 
 
§ 73  Dnr 2021:569 


  Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 


§ 74  Dnr 2020:1067 
Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och omsorgsboende i 
Porjus 
 
§ 75  Dnr 2021:570 
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och Vuollerim 
3:118 
 
§ 76  Dnr 2021:571 
Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, anpassning av 
industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
§ 77  Dnr 2021:572 
Investering i utrustning för stadsnätet 


  
§ 78  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
 
§ 79  Dnr 2017:71 
*Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.f.* 
 
§ 80  Dnr 2021:525 
Instruktioner till stämmoombudet och prövning av det kommunala 
ändamålen i de kommunala bolagen 2021 
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§ 81  Dnr 2016:505 
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om markområde för 
golfbana i Jokkmokk 
 
§ 82  Dnr 2020:479 
Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del av Jokkmokk 
10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
§ 83  Dnr 2021:566 


 Inbjudan till utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 


§ 84  Dnr 2021:385 
Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, förbättringar av Polcirkelhallen 


 
§ 85  Dnr 2021:311 
Bygdemedelsansökan- Vaisa Sameförening, restaurering av Vaisaluoktas 
gamla kyrkkåta 
 
§ 86  Dnr 2021:388 
Bygdemedelsansökan- Linnésamfundet Polcirkeln, utveckla Midnattssolens 
Trädgård 
 


 § 87 Dnr 2021:356 
Bygdemedelsansökan- Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, renovering och 
utställning i Tjåggnårisstugan i Fjällträdgården 


 
 § 88 Dnr 2021:192 
  Revisionsrapport- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020 
  
 § 89 Dnr 2021:336 
  Revisionsrapport- Hantering av Covid-19 
 
 § 90 Dnr 2021:335 
  Revisionsrapport- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden 
 
 § 91 Dnr 2021:575 


Förslag till taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 


 
 § 92 Dnr 2021:428 
  Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 
 § 93 Dnr 2007:421 


Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente för 
sammanträden på distans 
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 § 94 Dnr 2021:574 
  Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidrag 
  
 § 95 Dnr 2017:936 
  Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
 
 § 96 Dnr 2021:576 
  Förslag till åtgärder med anledning av barnkonventionen 
 
 § 97 Dnr 2021:577 
  Förslag till handlingsplan för ökad jämställdhet 
 
 § 98 Dnr 2020:601 


Svar på medborgarförslag- Arbetsvillkor för anställda inom Jokkmokks 
kommun 


 
 § 99 Dnr 2020:554 


Svar på medborgarförslag- Behovet av en tredje ljuspunkt på gångvägen 
mellan Västergatan och Akkatsgatan  


 
 § 100 Dnr 2021:524 


Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 
 


§ 101   
  Anmälan av delegationsbeslut 
 
  § 102   
  Övriga anmälningsärenden 
  


§ 103   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 68 
 


Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Henrik Blind (MP) och Eva Näslund (S). 


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
tisdagen den 2 juni 2021. 


. 
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§ 69 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 
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§ 70 Dnr 2020:308   
 


Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En skrivelse har inkommit från Henrik Blind (MP). 
 
Jag vill väcka ett ärende om kommunalt stödpaket till det lokala näringslivet 
med anledning av virussjukdomen Covid-19 (Corona) till måndagens 
sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
En värld är upp och ner. Länder agerar, regioner och kommuner mobiliserar. 
Lokala restauranger och hotell går på knäna. Människor blir uppsagda, lokala 
företagare kämpar. Ingenting är sig likt.  
 
Jokkmokks kommun kan dock vidta tillfälliga åtgärder som andra kommuner 
för att hjälpa det lokala näringslivet. 
 
För det finns massor som kommunen kan göra. Man kan förlänga kommande 
betalningstider på VA, sophantering, tillstånd och tillståndsärenden för 
företag, ge anstånd på redan skickade fakturor till företag på VA, 
sophantering etc. Att inga betalningspåminnelser eller inkassokrav går ut till 
företag under en period, att betalningstiden för kommunen för 
leverantörsfakturor går snabbare från attestering till utbetalning. Ge anstånd 
på eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller återbetalning av fordran 
enligt gällande rutiner. Det är några saker som kommunen kan göra i denna 
tid då ingenting är sig likt.  
 
Jag är fullt medveten om att det inte är den totala lösningen för den akuta 
situationen som våra lokala företagare ställts inför men förhoppningsvis kan 
åtgärderna något mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem. Fast 
tillsammans fixar vi det. Det är min fasta övertygelse. 
 
Slutligen önskar jag även att i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde ska information ges om kommunens fortlöpande arbete för  
att motverka smittspridning av covid-19 och hur personalförsörjning av 
verksamheter som är samhällsviktiga ser ut.  
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 3, att träda i funktion. 
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 § 70- fortsättning 
 


Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 5, att tillfälligt ta över följande 
verksamheter: 
 
för samtliga nämnder: -Att vid behov förflytta personal mellan 


avdelningar och enheter 
 
för socialnämnden: -Samverkan med Regionen 
 -Stängning av korttidsboenden 
       


 för barn- och  
 utbildningsnämnden: -Utöka öppettider kvällar och helger fritids 


och förskola  
-Elevhälsa  
 


för kommunstyrelsen:  -Nedsättning av hyra för externa hyresgäster
  
-Arbetsmiljöansvar för personal vid arbete 
utan godkänd skyddsutrustning, vid brist på 
skyddsutrustning  


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 105, 
att uppdra till tillväxtfunktionen att till slutet av oktober ta fram ett 
beslutsunderlag gällande genomförande av Jokkmokks vintermarknad 2021. 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-07, § 67, att avveckla sig. 
Kommunen har därmed övergått till ordinarie organisation i arbetet mot 
Covid-19. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 90, att 
vid nästkommande arbets- och tillväxtutskott får en presentation om vilka 
aktiva åtgärder som kommunen har gjort för utsatta företag 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 90. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 38. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 10. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 181. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
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§ 70- fortsättning 
 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar att det varit tekniska 
problem med rapporteringssystem för antalet Covidsmittade så det finns idag 
inga aktuella siffror att redovisa för föregående vecka. Det verkar dock som 
om antalet smittade i Jokkmokk är på väg neråt igen. Det är fortfarande högt 
antal smittade i Norrbotten och det är oroande inför skolavslutningen. 
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 § 71 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 1 för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 


 ____________ 
 
 Reservationer 
 


Ordförande och Claes Markusson (bägge S) anmäler skriftlig reservation mot 
beslutet. 


 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa rapporter 
behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och inte 
lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. Tanken 
är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut som gör 
att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så att de inte 
ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Utifrån detta resonemang har Jokkmokks kommun bestämt att den viktigaste 
delårsrapporten ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv är den första 
tertialrapporten under varje år. 
 
Prognosen för helåret 2021 visar just nu ett underskott om 8,4 miljoner 
kronor, vilket är 11,9 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. 
 
Största avvikelsen prognostiseras inom socialnämnden (- 12 904 tkr). 
Underskottet beror dels på högre kostnader inom vård- och omsorgsboenden 
än budgeterat (- 8 622 tkr). Biståndsenheten prognostiseras till ett underskott 
om – 3 276 tkr, där barn placeringarna förblir höga samtidigt som behovet 
insatser inom vuxenområdet ökar. Försörjningsstödet (+1 302 tkr) är 13% 
procent lägre än föregående period (jan-apr). 
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§ 71- fortsättning 
 


Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett prognostiserat underskott om 440 
tkr. Det finns en förhoppning om att detta underskott hämtas hem under 
resterande del av året. 


 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 1 för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 92. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Att uppdra barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Marina Eriksson (S) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP) och 
Karin Vannar (SV), att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Varvid 
röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med ordförandes förslag röstar ja och 
de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Erikssons (S) 
förslag röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 5 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 72 Dnr 2021:568 


Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s 
kostnader 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Budgetberedningen har gett ekonomichefen att ta fram ett utredningsuppdrag 
angående IFO:s verksamhet. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren sett ett ökat 
behov inom ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt 
missbruk och beroende vård. 
 
För året 2021 budgeteras individ och familjeomsorgen med ca 31 miljoner kr 
medan den standardiserade kostnaden för vad verksamheten borde kosta 
hamnar på ca 17 miljoner kr. Kostnadsutjämningssystemet generar 
preliminärt ytterligare 500 000 kr för IFO under 2022 men det motsvarar inte 
kostnadsläget idag. 
 
Vid en jämförelse med andra socioekonomiska kommuner har Jokkmokks 
kommun det högsta kostnadsläget per invånare.  
 
Utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsen önskar av socialnämnden svar på följande frågor: 
 
Hur har kostnadsutvecklingen sett ut inom de olika verksamhetsområdena 
över tid? Vad har bidragit till de ökade kostnaderna? 
 
Vad är den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar inom barn och 
unga samt vuxen för 2021? Hur förhåller sig den genomsnittliga 
dygnskostnaden inom barn och unga samt vuxna till andra liknande 
kommuner? (IFO, socioekonomi, finns i Kolada) 
 
Hur ser variationerna ut mellan de olika institutionerna? 
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 § 72- fortsättning 
 
Antalet aktualiseringar barn och ungdom 0-20 år över tid och hur dessa är 
fördelade år 2020? 
 
Vad är skillnaden i insatser gentemot andra liknande kommuner som lyckats 
möta behovet kostnadseffektivt? (Barn och unga, vuxna) Finns det något som 
är möjligt att implementera i Jokkmokk? 
 
Hur ser det förebyggande arbetet ut i andra liknande kommuner? 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Målet med utredningen är att den ska vara ett vidare underlag för utformning 
av insatser. Insatserna gäller dels inom det förebyggande arbetet tillsammans 
med interna och externa aktörer och ekonomiska åtgärder. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till Socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 93. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Ekonomichef Axel Landström 
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§ 73 Dnr 2021:569  
       
Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att anta budgetramarna och föreslagna förändrade budgetprinciper för 2022-
2024, samt 


 
att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 22,95 kr per skattekrona. 


 ___________ 
 
Ärendet 


 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2022 och en budgetprognos för åren 2023 och 2024. 
 
Ett förslag på budgetramar har tagits fram: 


Budgetram 2022 2023 2024 
 
Invånare 4 806 4 756 4 706 
 
Intäkter    
Skatteintäkter 253 617 257 284 260 801 
Gen bidrag o utjämning 107 187 104 533 103 764 
Summa prognos intäkter 360 804 361 817 364 565 
    
Kostnadsramar    
Kommunstyrelsen 103 894 105 617 107 391 
Barn- och 
utbildningsnämnden 83 584 84 340 86 649 
Socialnämnden 141 113 143 498 146 985 
Samhällsbyggarnämnden 10 949 11 314 11 693 
Kultur- och fritidsnämnden 10 647 10 929 11 219 


Summa -350 187 
-355 
698 


-363 
937 


Summa återstår 10 617 6 119 628 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 


infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 


Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 


- Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
- Barn- och utbildningsnämndens område effektivisering inom 


förändrad skolstruktur - Organisatoriska förändringar som förstärker 
stödet för barn- och ungdomar 


- Kultur- och fritidsnämndens område ledningsstruktur/effektivisering - 
organisatoriska förändringar som förstärker stödet för barn- och 
ungdomar 


- Politisk organisation – att utreda en minskning av kommunfullmäktige 
till 21 ledamöter och en successiv avveckling av nämnder samt 
bildande av en ny myndighetsnämnd 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-05-17, § 94 


 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024 
 
  


§ 73- fortsättning 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
     
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 -281 -6 272 
Över/underskott 1 109 -3 899 -9 918 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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§ 73- fortsättning 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Roland Boman (FJK) föreslår, med instämmande av Tommy Isaksson-
Rensfeldt följande tillägg: 


 
I 5:e budgetprincipen: 
 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 
infrastrukturfunktionen och administration 
 
I 7:e budgetprincipen: 
 


 -Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
 
 I 10:e budgetprincipen: 
 


-Politisk organisation – att utreda en minskning av kommunfullmäktige till 21 
ledamöter 
 
Ordförande föreslår som tillägg till Bomans (FJK) förslag i 10:e 
budgetprincipen att även utreda en succesiv avveckling successiv avveckling 
av nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att 
anta budgetramarna för 2022-2024 och skattesatsen för 2022 i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
Ordförande prövar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Bomans (FJK) och ordförandes förslag till förändrade budgetprinciper och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Axel Landström 
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 § 74 Dnr 2020:1067  
      


Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och 
omsorgsboende i Porjus 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 2021-
02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus 
då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att enbart 
kunna fattas av socialnämnden själv, 


 
att nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus ej ska 
genomföras, 


 
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt  


 
att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Ordförande och Claes Markusson (bägge S) anmäler skriftlig reservation mot 
beslutet och Johannes Nilsson Saulo (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
Socialnämnden beslutade 2021-04-20, § 49: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslutet från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 då socialnämnden anser att frågan om nedläggning är av för 
stor principiell betydelse för att enbart kunna fattas av socialnämnden själv. 
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge socialnämnden i 
uppdrag att arbeta vidare för en stängning av sju vård- och 
omsorgsboendeplatser lokaliserade på boendet Pionjären.  
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge socialnämnden i 
uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av behovet av vård-och 
omsorgsboendeplatser, samt 
 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
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§ 74- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson har berett ärendet. 
 
Under ärendets beredning konstateras att Socialnämnden 2020 och 2021 
stängt 14 platser (två avdelningar) på Kaitumgårdens omsorgsboende. Det 
visar att socialnämnden agerar inkonsekvent i förhållande till sitt uppdrag 
enligt socialnämndens reglemente som har antagits av kommunfullmäktige. 
Vidare konstateras att socialtjänsten har presenterat förslag till 
verksamhetsanpassningar för socialnämnden i syfte att följa  
kommunfullmäktiges beslutade budgetram samt att kvalitetssäkra SÄBO 
utifrån ökade krav. Socialnämnden har ignorerat socialtjänstens förslag, 
kommunledningens ekonomiska uppföljning samt T2 2020.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att socialnämnden inte fullföljt sitt ansvar att 
besluta om budget i enlighet med vad som krävs för att respektera 
kommunfullmäktiges beslut och kommunens ekonomi. Vidare saknas beslut 
från socialnämnden hur nämnden ska hantera upplupna kostnader under 
innevarande budgetår. Det är en konsekvens av att man inte agerat i enlighet 
med sitt uppdrag och därmed utsätter kommunen för ökad ekonomisk risk. 
Socialnämnden ska i likhet med övrig kommunal verksamhet respektera de 
ekonomiska förutsättningar som Jokkmokks kommun har.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 95, 
föreslå kommunstyrelsen: 
 
Att socialnämndens budgetarbete ska granskas av kommunrevisionen, 
 
att beslut om antal SÄBO platser och dess placering ligger inom 
socialnämndens och socialtjänstens ansvarsområde i enlighet med 
reglementet för socialnämnden, samt  
 
att socialnämnden ska agera i enlighet med budgetramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 95. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson. 
Socialnämndens beslut 2021-04-20, § 49. 
Socialnämndens beslut 2021-02-16 § 22. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Tommy Isaksson- 
Rensfeldt, Roland Boman (bägge FJK) och Marina Eriksson (S), 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige: 
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§ 74- fortsättning 
 


Att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i 
Porjus då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att 
enbart kunna fattas av socialnämnden själv.  


 
Att nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende i Porjus ej ska 
genomföras. 


 
Att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt  


 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot Blinds 
(MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbets- 
och tillväxtutskottets förslag till beslut. Varvid röstning begärs. 


 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med Blinds (MP) förslag röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 5 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 75 Dnr 2021:570   


Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 
och Vuollerim 3:118 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att besluta om att ansöka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av 
byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 
1:101 och Vuollerim 3:118 
 
  -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att genomföra satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 
miljoner kr, varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret, genomförde år 2012 en ombyggnation av Porjus 
matsalsbyggnad i syfte att inrymma all skolverksamhet i mindre lokaler samt 
att frångå kostsam eluppvärmning. Den gamla huvudbyggnaden hade ett 
kraftigt eftersatt underhåll och badhuset hade inte varit i drift på många år. 
Under en medborgardialog så förmedlades ambitionen om att riva badhuset 
och den gamla huvudbyggnaden.  
 
Efter genomförandet i Porjus påbörjades flera förstudier för att komma fram 
till en mer långsiktig lösning för skollokalerna i Vuollerim. I samband med 
arbetet med kostnadsminskningar år 2020 beslutades om att en ny lokal, 
byggd vid Nygårdens förskola ska stå klar under 2023. Satsningen kommer 
att innebära mer ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i lokalerna, 
minskat underhållsbehov, minskade energikostnader, minskade kostnader för 
lokalvård och ett effektivt mottagningskök i stället för två. Investeringen 
kommer att innebära att kostnadsminskningen är större än de 
kapitalkostnader som tillkommer för nybyggnationen. Genom en rivning av de 
gamla byggnaderna tillgängliggörs stora markytor för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. 
 
I syfte att utveckla trivsamma och attraktiva miljöer så förbereds underlag för 
en rivning av:   
• Porjus skolas gamla huvudbyggnad 
• Porjus skolas sim- och sporthall 
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 § 75- fortsättning 
 
• Vuollerim skolas teknikbyggnad (option) 
• Vuollerim skolas sim- och sporthall 
 
Rivningen av byggnaderna kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms vara i linje med 
kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs inom befintliga 
infrastrukturområden. 
 
Satsningen är i linje med det övergripande målet i visionsdokumentet om 
ökad attraktionskraft. Satsningen knyter också an mot insatsområdena 
infrastruktur. I syfte att stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med 
avseende på att leva och bo i kommunen är väl anpassad och väl skött 
infrastruktur i form av fysiska miljöer och anläggningar viktigt. Det offentliga 
rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn till tillgänglighet och 
attraktivitet.  
 
En fortsatt utveckling av de offentliga miljöerna är en kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel.  
 
Entreprenaden förväntas kosta ca 2154 kr per m2 BTA. 
 
• Porjus huvudbyggnad 3,77 miljoner kr 
• Porjus bad 1,60 miljoner kr 
• Vuollerim Bad 3.03 miljoner kr 
• Vuollerim teknik som option 1,61 miljoner kr 
 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström: 
 
Att besluta om att söka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av 
byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 
1:101, Vuollerim 3:118.  
 
Att besluta om att föreslå fullmäktige att genomföra satsningen 
iordningställande av byggbar mark till en kostnad av 2,5 miljoner kr i befintlig 
budget, samt för de 7,5 miljoner kr sökta bygdemedel. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 96. 
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§ 75- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 76 Dnr 2021:571  
  


Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, 
anpassning av industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 


 
 att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel för investeringen 
 
  -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
 att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 ___________ 


 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret har i dialog med hyresintressent inlett en dialog om 
genomförande av etapp två i anpassning av industrilokal på fastigheten 
Jokkmokk 9:28, i enighet med tidigare ärende. Lokalen ska hyras ut för 
byggföretaget Jokkmokksbyggarn AB.  
 
Sedan årsskiftet 2016/2017 har bland annat Vattenfall och Jokkmokks Log 
AB etablerat sig i området, vilket bidragit till att påbörja en uppfräschning av 
området. Detta projekt ska leda till en fortsatt utveckling av området och ett 
led i att fler verksamheter etablerar sig inom planlagt industriområde. Utöver 
detta projekt så finns möjlighet att vattenfall utökar sin verksamhet på 
området, inom ramen för projektet för samlokalisering av Vattenfalls 
verksamheter i Jokkmokks centralort. 
 
Lokalen som den är idag är anpassad i enighet med beslutet om 
genomförande av etapp ett.  I etapp ett gjordes iordningställande av 
personalutrymmen och isoleringsarbeten, inom befintlig byggnad. Byte av 
portar och borttagande av överflödig port. 
 
Projektet innebar att på sikt kunna genomföras i två delar i syfte att tillskapa 
mer ytor om behov uppstår. Detta ärende behandlar enbart etapp två.  
 
Etapp två (framtida möjlighet: 
 
Invändig rivning av gamla pannor och anpassning av verkstadslokal med ny 
port mot söder, samt utvändig rivning av nödvattentank och oljecistern. 
Denna del bereder plats för planerad lackeringsverksamhet. Projektet utförs  
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§ 76- fortsättning 
 
på totalentreprenad. Rivningen av gamla vattencisternen beräknas kosta 
cirka 200 000 kr och ingår ej i hyressättningen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 


 Att besluta om att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 Att besluta att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel. 
 


Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 97. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-04-08. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Kommunfullmäktige 
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 § 77 Dnr 2021:572   


Investering i utrustning för stadsnätet 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa medel med 600 000 kr från det egna kapitalet för investeringen. 
___________ 
 
Ärendet 
 
På grund av ett missförstånd så blev detta projekt och finansiering ej 
överflyttad från 2020 till 2021. Anledningen till att IT ej hunnit med att byta ut 
utrustningen enligt den tidplan vi satt för oss är att projektet varit mer 
tidskrävande än IT först trodde och att den pågående Covid-19 pandemin har 
gjort att IT har varit tvungna att prioritera mer brådskande projekt med de 
personalresurser som har varit tillgängliga. Det är begärt en förlängning av 
redovisningstid projektet ”Upprustning av stadsnät” till 2021-06-30, denna 
måste också förlängas ytterligare året ut.  
 
Detta medför nu att IT äskar 600 000 kr såvida bygdemedlen fortfarande kan 
användas. I annat fall äskas 1 200 000 kr för att kunna färdigställa projektet. 
 
Lite bakgrund till projektet. 
 
Fler aktiva kunder och den samtidiga ökningen av användande av 
streamingtjänster har gjort att utrustningen är högt belastad. För att kunna 
bibehålla en stabil tjänsteleverans i stadsnätet behöver utrustningen bytas ut. 
Vi får då även möjlighet att leverera snabbare bredband och tjänster som 
t.ex. IP-tv. Dessutom ökar driftsäkerheten i nätet 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottet beslut 2021-05-17, § 98. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 78 Dnr 2019:648  
        


Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - 
Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 


 ___________ 
 
Reservationer 
 
Henrik Blind (MP) och Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska instrument för att 
redovisa sina avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och 
landsbygden på lång sikt skall ske. I denna mening är ÖP ett styr- och 
effektiviseringsinstrument för annan planering. Intresset för investeringar ökar 
vilket ger möjligheter för arbetstillfällen och tillväxt som på sikt kan gynna 
utvecklingen i Jokkmokks kommun. Området mellan Kåbdalis - Murjek - 
Jokkmokk är en resurs som kan utvecklas i takt med att befintliga och nya 
entreprenörer etablerar verksamhet i skogslandet sydöst. I detta område finns 
(beroende av säsong) tre järnvägsstationer som spås en allt mer positiv 
utveckling i takt med ökat resande till Jokkmokksregionen. Den planerade 
investeringen i inlandsbanan medför framtida möjligheter som bör beaktas i 
en översyn av ÖP.  
 
Pågående och planerade investeringar inom industriverksamhet finns i 
huvudsak på två platser. Den omfattande malmfyndigheten i Kallak samt 
vindkraftspark i Suorva är områden som sedan tidigare präglas av industriell 
verksamhet och har ett intresse för investerare och entreprenörer. LiS-
områden har i begränsad omfattning tillgängliggjort områden i strandnära 
lägen vilket kan föranleda behov av ett omtag för att identifiera fler LiS-
områden. Andra områden som bör omfattas är Kåbdalis och Kvikkjokk. För 
att uppfylla ambitionen med investeringsfrämjande insatser samt att vara en 
vägledning för olika beslut om hur mark- och vattenanvändning, byggande 
mm bör utvecklas finns det behov av översyn av ÖP. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 36, att anta ett tillägg till 
översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 79, att genomföra en översyn av 
översiktsplanen för Jokkmokks kommun. 
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  § 78- fortsättning 
 
Arbetsgruppen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, processat arbetet med uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun för Strandskydd och landsbygdsutveckling.  


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 114: 
 
Att föreslaget LiS-område, Karats- Bujmesuoloj/Storholmen (område 21), ej 
utses som LiS område. 
 
Att i övrigt uppdra till arbetsgruppen att färdigställa förslag till plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i enlighet med följande föreslagna 
LIS-områden: Stor-skabram, Mattisudden södra, Järta, Sör-Kiertatj, Kåbdalis 
Gurtek , Kronogård södra, Porsi, Porsiedet , Linjeudden, Ålloluokta södra, 
Gallakluokta, Jaurekaska, Kvikkjokk camping, Råvvenjarka, Njavve, Njavve 
södra, Njavve norra, Tjåmotis södra, Tjåmotis norra , Sågudden, Granudden, 
Piertinjaure, Låissa, Tiellejaur, Lill-Varjisträsk. 
 
Att till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott skyndsamt återkomma 
med förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har fortsatt arbetet. 
 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell 
översiktsplan där bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) framgår.  
 
Jokkmokks kommun har valt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i ett särskilt tematiskt tillägg till den kommunala 
översiktsplanen. 
 
En arbetsgrupp har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, arbetat med en uppdatering av det tematiska tillägget som antogs 2014. I 
den tidigare antagna planen fanns 31 antagna områden, i denna uppdatering 
har 22 nya områden föreslagits som komplettering. Samtliga tidigare antagna 
områden behålls. 
Syftet med det tematiska tillägget till översiktsplanen är peka ut områden där 
det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Jokkmokks 
kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart skydd 
av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  
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§ 78- fortsättning 
 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och 
ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna intressen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för 
Jokkmokks kommun. 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 99. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar, med instämmande av Karin Vannar (SV), på att 
objekt 3, 8, 14-19 och 25 tas bort från LIS-planen med tanke de synpunkter 
för renskötseln som samebyarna har framfört gällande de objekten. 
 
Ordförande prövar Blinds (MP) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2017:71 
    
Detaljplan för del av för Kvikkjokk 3:2 m.fl. 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl.  


 ___________ 
 
Ärendet  
 
Planområdet är beläget i Kvikkjokks södra del vid infarten till byn, öster om 
väg 805. Planområdet omfattar del av fastigheten Kvikkjokk 3:2 samt 
fastigheterna Kvikkjokk 3:21, 3:30 och 3:68. Planområdets areal är cirka 34 
000 m2. 
 
Förslaget möjliggör etablering av maximalt 15 fritidshus/bostäder utöver 
befintliga fastigheter inom planområdet. 
 
Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 38, att ställa sig positiv till en 
planläggning. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-08-24, § 64, att ställa sig positiv till 
i detaljplanen föreslagen exploatering samt ställningstagande till 
Länsstyrelsens m.fl. yttranden avseende naturvärden. 
 
Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar och 
kompletteringar gjorts: 
 
• Justering av allmän platsmark [GATA] för sträckan söder om fastigheten 


Kvikkjokk 3:21.  
 


• Justering av kvartersmark [B] som följd av ändrad gatusträckning samt 
med hänsyn till sankmark.  


 
• Planbestämmelse avseende markreservat för allmännyttiga underjordiska 


ledningar [u] har införts på kvartersmark för befintliga vatten- och 
avloppsledningar.  


 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår kommunfullmäktige: 
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§ 79- fortsättning 
 
 Att anta detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl., inom Jokkmokks kommun.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 100. 
Tjänsteskrivelse från Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Förslag till detaljplan. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2017-03-16, § 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-24, § 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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§ 80 Dnr 2012:528   


Instruktioner till stämmoombudet samt prövning av det 
kommunala ändamålet i de kommunala bolagen för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till stämmoombudet att bevaka att det kommunala ändamålen i 
bolagen efterlevs, samt 
 
att uppdra till stämmoombudet att bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelserna 
i bolagen för år 2020. 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Enligt Kommunallagens 6 kap. 1 a §, så ska kommunstyrelsen pröva att den 
verksamhet, i aktiebolag där kommunen innehar alla aktier direkt eller 
indirekt, som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte är fallet så ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta utgör en del av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen.  
 
Kommunstyrelsen har också att ge instruktioner till stämmoombudet inför 
bolagsstämmorna senare i vår.  
 
Bifogat finns årsredovisningarna för 2020 samt bolagsordningarna och 
ägardirektiven för bolagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28, § 84: 
 
Att det ska framgå vad ersättningarna är för VD och styrelse i 
årsredovisningarna till kommande år. 
 
Att kommunstyrelsen vill veta hur de kommunala bolagen avser att arbeta 
gentemot målen i visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”, samt 
 
Att kommunstyrelsen vill uppmärksamma bolagen inom kommunkoncernen 
att kommunchefen ansvarar för samordning och samråd mellan kommunen 
och de bolagen för att uppnå största möjliga koncernnytta och den 
fortlöpande lönerevisionen inom kommunkoncernen så att ett 
helhetsperspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk 
tillhörighet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03, § 50: 
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 § 80- fortsättning 
 
Att även fortsättningsvis årligen begära in redovisningar för ersättningarna till 
VD respektive styrelsen, samt att bolagen ska följa de ägardirektiv och 
bolagsordningar som finns. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen ger stämmoombudet de instruktioner som 
kommunstyrelsen finner lämpligt. 
 


 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 111. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-07. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen  
 
Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till stämmoombudet att bevaka att det kommunala ändamålen i 
bolagen efterlevs. 
 
Att uppdra till stämmoombudet att bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelserna 
i bolagen för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Stämmoombud Tord Larsson (S) 
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§ 81  Dnr 2016:505  
       
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om 
markområde för golfbana i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att inhämta mer information från Porjus Golfklubb 
om vad de har tänkt med sin verksamhet i Porjus samt förtydliga i sin plan 
vad gäller renskötselns behov i det tilltänka området i Jokkmokk. 


 ___________ 
 
Ärendet 


 
En skrivelse har inkommit från Porjus Golfklubb. Klubben anhåller att 
Jokkmokks kommun ändrar detaljplanen i området mot Lilla Luleälv i 
anslutning till befintlig fotbollsplan/islada inom Kyrkostaden 1:2 och Jokkmokk 
11:10 till ett markområde för en ny golfbana. 


 
Golfklubben arrenderar för nuvarande mark av Vattenfall i Porjus till en 9-håls 
golfbana och Vattenfall planerar nu en utbyggnad av ett nytt ställverk där 
golfbanan i Porjus är belägen. Denna utbyggnad innebär att Jokkmokks 
kommun och Porjus Golfklubb kommer att sakna handicapgrundande 
golfbana inom en snar framtid. 
 
Porjus Golfklubb finner det värdefullt om Jokkmokks kommun så snart som 
möjligt kan besluta att det av golfklubben utpekade området inom Jokkmokks 
tätort kan nyttjas för byggande av en ny golfbana. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30, § 69, att uppdra till 
samhällsbyggarnämnden att tillsammans med samhälls- och  
infrastrukturfunktionen göra en översyn angående lämpligheten av att ändra 
detaljplanen för nedan angivet markområde. 
 
Porjus Golfklubb har 2020-06-12 förnyat sin anhållan. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 113, att 
remittera ärendet till tillväxtfunktionen och kultur- och fritidsavdelningen för 
beredning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
I dialog med föreningens ordförande har ärendets inriktning ändrats då det 
blir en ologisk gång i ärendehanteringen att börja med en ändring av 
detaljplanen innan andra väsentliga delar klarats ut. Exempel på dessa kan 
vara att föreningen har finansiering för investering och drift, att det  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 81- fortsättning 
 
finns beslut om tillgång till mark, vem som står för kostnaderna för 
upprättande av planhandlingar etc.  
 
I dialogen med ordföranden framkom att ärendet istället ska handla om 
kommunens ställningstagande gällande upplåtelse av föreslagen mark.  
 
Vid ett bifall på den frågan kan föreningen arbeta vidare med 
finansieringslösningar, projektering, ändring av detaljplan m.m. 
 
Då de tidigare föreslagna områdena låg inom detaljplanerat industriområde 
har vi i dialog fortsatt undersöka lämplig yta för golfbanan som inte tar redan 
planlagd industrimark i anspråk. 
 
Att ta detaljplanerad industrimark i anspråk skulle påverka möjligheten till 
framtida företagsexpansioner eller företagsetableringar negativt. Det skulle 
även kunna innebära en kostnad för kommunen om ny mark för 
industriverksamhet behöver anskaffas och planläggas. 
 
I bilaga 3 presenteras ett ungefärligt område som kan vara lämpligt utan 
påverkan på framtida expansioner /etableringar.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 102, 
föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett ändamål, preliminärt enligt 
förslaget. 
 
att, vid ett bifall på förfrågan om markupplåtelse, fatta beslut om 
tidsbegränsning för beslutets giltighet kopplat till när föreningen senast ska 
kunna presentera ett fullt finansierat investeringsprojekt, förslagsvis tre (3) år. 
 
att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på hur upplåtelsen ska regleras 
i avtal, exempelvis genom fastighetsförvärv, nyttjanderättsavtal, markarrende 
etc.,  
 
att uppdra till kommunchef att ta fram formuleringar i avtalet som säkerställer 
att framtida etableringar i det närliggande industriområdet  inte försvåras på 
grund av golfbanans tillkomst, samt 
 
att uppmärksamma Porjus Golfklubb på att renskötsel bedrivs i området. 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 102. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-05-08. 
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§ 81- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 113. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb inkommen 2020-06-12. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 69. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på återremiss av ärendet för att inhämta mer 
information från Porjus Golfklubb om vad de har tänkt med sin verksamhet i 
Porjus samt, med instämmande av Henrik Blind (MP) och Karin Vannar (SV), 
förtydliga i sin plan vad gäller renskötselns behov i det tilltänka området i 
Jokkmokk.  
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- 
och tillväxtutskottets förslag till beslut eller återremittera ärendet i enlighet 
med Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta att 
återremittera ärendet i enlighet med Erikssons (S) förslag röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 3 ja-röster, 6 nej-röster enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Porjus Golfklubb 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 82 Dnr 2020:479 


Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del 
av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 
och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2. 


 __________ 
  


Ärendet 
 


Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en 
besöksträdgård med tillhörande verksamheter såsom café, restaurang, 
trädgårdsrum och växthus. 
 
Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram en 
detaljplan.  
 
Tilltänkta planområde är beläget öster om Talvatissjön, i Jokkmokks kommun, 
och omfattar delar av fastigheterna Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 
1:2 med en areal på ca 5 hektar. Nuvarande fjällträdgården kommer att ingå 
som en del. Området ligger till största delen på en gammal tallhed. 
Markområdet utgörs i huvudsak av tallskog med vissa inslag av lövskog och 
granskog. Marken är i kommunal ägo.  
 
Anläggningen planeras vara öppen året runt och bygga på årstidernas 
kontraster och kommer att erbjuda bland annat café och restaurang, butik, 
konferenser, visningar, pedagogisk verksamhet, evenemang, 
kursverksamhet, utbildningar och forskning. 
 
Besöksträdgården planeras att bestå av följande verksamhetsområden: 
 


• Besökscenter med reception, butik, utställnings- och 
undervisningslokaler, café och restaurang. 


• Köksträdgården med växthus för odling av köksväxter. Köksträdgården 
kommer också att innehålla trädgårdsland.  


• Trädgården omfattar ett antal permanenta trädgårdsrum men även 
tillfälliga inslag. I trädgården kommer också olika trädgårdsrum att 
skapas för mindre evenemang. 


• Lekområdet – avsikten är att skapa en plats som tillåter många olika 
typer av lek med tydlig koppling till samisk kultur, historia och natur. 
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 § 82- fortsättning 
 


• Deltat kommer genom sina spänger att vara tillgängligt året runt vilket 
ger en möjlighet att uppleva årstidernas växlingar.  


 
• Fjällträdgården – den nuvarande fjällträdgården ska i sin helhet 


utvecklas och förnyas. 
 


Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 82, att i enlighet med alternativ 
två besluta utreda vad som ingår i uppdraget att vara byggherre för projekt 
Midnattssolens Trädgård, 


 
att organisationsform är en fråga för kommande verksamhetsägare, 
 
att kommunen inte ska åsamkas kostnader vid ett genomförande av projektet, 
 
att kommunens representanter i styrgruppen för Midnattssolens Trädgård 
agerar för externt finansierad investering som innebär att kommunen inte 
åsamkas kostnader eller ekonomisk risk, 
 
att kommunen ser positivt på projektets fortsatta arbete under förutsättning att 
styrgruppen adjungerar person med affärsmässig kompetens, samt 
 
att Jokkmokks kommun är positiv till att erbjuda mark i enlighet med visionen 
Midnattssolens Trädgård. 


 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-06-16, § 50, att nämnden ställer 
sig positiv till planbesked för Midnattssolens trädgård, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökande förfarande, men då beslutet är av principiell 
betydelse så översänds ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-02, § 94, att återremittera ärendet för 
att utreda om det kan tillkomma kostnader för kommunen som inte var kända 
vid kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har beslutat att ställa sig positiv till att erbjuda mark i 
enlighet med visionen Midnattssolens Trädgård. Jokkmokks kommun har i 
tidigare beslut tydliggjort att Jokkmokks kommun ej ska bära några kostnader 
för projektets genomförande. Kommunstyrelsen 2020-06-01 § 87. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 94 att uppdra åt kommunchefen 
att säkerställa att de kommunala deltagarna i styrgruppen arbetar i enlighet 
med Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01. 
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 § 82- fortsättning 
 
Kommunchef och Kommunstyrelsens ordförande har haft möte med de 
kommunala deltagarna i styrgruppen, mötet fokuserade på de politiska beslut 
som berör Midnattssolens Trädgård samt beslutet att Jokkmokks kommun 
inte ska finansiera projektets genomförande. 
 
I arbetet med att förverkliga Midnattssolens Trädgård har en 
Insamlingsstiftelse startat som ska samla in finansiering för genomförande av 
projektet. Insamlingsstiftelsen drivs av Linnesamfundet som har ansökt om 
bygdemedel för kostnader för detaljplan samt projektledning i 
insamlingsstiftelsen. 
 
Ett planbesked för Midnattssolens Trädgård krävs för att projektet ska kunna 
drivas vidare. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 


 Att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård. 
 


Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 103. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterat 2021-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 117. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-06-16, § 50. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt 
Sofia Silfverbrand daterad 2020-06-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 83 Dnr 2021:566  
    
Inbjudan till utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att anmäla Jokkmokks kommun till projektet, 
samt 
 
att anvisa 60 000 kr för deltagande i projektet från kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt åren 
2021-2022 där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av SKR och 
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) ökar sin kompetens och 
påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten. Kostnaden för 
deltagande i projektet är 60 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 91. 
Projektplan från SKR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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§ 84 Dnr 2021:385  


Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, förbättringar av 
Polcirkelhallen 


 
 Kommunstyrelsen beslutar 


 
att tillstyrka 130 000 kr i bygdemedel. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 130 000 kr har inkommit från 
Polcirkelgymnasterna. Ansökan avser förbättringar av Polcirkelhallen där 
verksamheten är och inköp av redskap. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 36, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 130 000 kr i bygdemedel. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 107. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 36. 
Bygdemedelsansökan från Polcirkelgymnasterna inkommen 2021-03-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 85 Dnr 2021:311  


Bygdemedelsansökan- Vaisa Sameförening, restaurering av 
Vaisaluoktas gamla kyrkkåta 
 


 Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka 170 000 kr i bygdemedel. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 170 000 kr har inkommit från Vaisa 
Sameförening. Ansökan avser en upprustning och restaurering av 
Vaisaluoktas gamla kyrkkåta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 38, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 170 000 kr i bygdemedel. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 108. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 38. 
Bygdemedelsansökan från Vaisa Sameförening inkommen 2021-03-15. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar på bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 86  Dnr 2021:388  


Bygdemedelsansökan- Linnésamfundet Polcirkeln, utveckla 
Midnattssolens Trädgård 
 


 Kommunstyrelsen beslutar 
 


att avstyrka ansökan med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-06-
01, § 82, och 2020-09-14, § 117, då inga drifts, investerings eller övriga 
kostnader ska åsamkas kommunen. 


 ____________ 
  


Reservationer 
 
Henrik Blind (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En ansökan om bygdemedel på 977 550 kr har inkommit från 
Linnésamfundet Polcirkeln. Ansökan avser en fortsatt utveckling av 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 39, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 500 000 kr i bygdemedel. 
 
Tillväxtfunktionen har berett ärendet. 
 
Leader Polaris har beviljat finansiering för projektet för perioden 2018-2021. 
Finansiering av projektledare är således klar fram till 2021-12-31. De medel 
som bygdemedelsansökan gäller är för projektledning för perioden 2022-01-
01- - 2022-03-31 och ett administrativt stöd för perioden 2021-05-02 - - 2022-
04-01. Det administrativa stödet är tänkt att användas för att bistå 
projektledaren med att skriva ansökningar för den kommande investeringen.  
 
Projektets mål är att: 
- Finansiera en detaljplan 
- Ansöka om medel för själva investeringen 
- Att arbeta vidare med kommunikation och marknadsföring för att skapa ett 


intresse för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att man ställer sig positiv till ett 
planbesked men att Jokkmokks kommun ej ska åsamkas några övriga  
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§ 86- fortsättning 
 
kostnader för projektet (kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82 samt 
2020-09-14, § 117). 
 
Utredare Anna Hövenmark föreslår: 
 
Att avslå ansökan med hänsyn till tidigare beslut av kommunstyrelsen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 109. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 38. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 39. 
Bygdemedelsansökan från Linnésamfundet Polcirkeln inkommen 2021-03-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
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 § 87 Dnr 2021:356  


Bygdemedelsansökan- Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, 
renovering och utställning i Tjåggnårisstugan i 
Fjällträdgården 


 
 Kommunstyrelsen beslutar 


 
att tillstyrka 400 000 kr i bygdemedel och uppmana Ájtte att söka andra 
finansiärer för resterande kostnader. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 940 000 kr har inkommit från Ájtte, svenskt 
fjäll- och samemuseum. Ansökan avser en renovering och utställning i 
Tjåggnårisstugan i Fjällträdgården i Jokkmokk. Stugan som byggdes av Axel 
Hamberg år 1913 inne i Sarek men flyttades till Jokkmokk år 1967 och 
uppfördes i Fjällträdgården år 1995. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-20,§ 37, att föreslå 
kommunstyrelsen att bevilja 400 000 kr i bygdemedel och uppmana Ájtte att 
söka andra finansiärer. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 110. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 37. 
Bygdemedelsansökan från Ájtte inkommen 2021-03-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 88   Dnr 2021:192  


Revisionsrapport – Styrelsens- och nämndernas 
ansvarsutövande 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana övriga nämnder att ta fram internkontrollplaner i enlighet med 
revisorernas påpekande, samt 
 
att i övrigt lägga revisionsrapporten med beaktande till handlingarna. 


 _________ 
 


 Ärendet 
  


För 2020 års verksamhet har revisionen genomfört den årliga granskningen 
med inriktning på om styrelsen och nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för 
att styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är 
översiktlig till sin karaktär och fokuserar på styrelsens och nämndernas 
styrning och kontroll av verksamheten och ekonomi på ett övergripande plan. 
 
Årets granskning tyder överlag på att såväl styrelsen som nämnderna 
bedriver en ekonomisk tillfredställande verksamhet. Undantaget är 
socialnämnden som redovisar ett större underskott. Åtgärder har dock 
vidtagits för att hitta eventuella besparingsmöjligheter. Nämnderna bedriver i 
varierande grad sina verksamheter på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vidare framkommer ett fortsatt behov att såväl nämnderna som styrelsen 
stärker sitt internkontrollarbete. 
 
Revisorerna rekommenderar nämnder och styrelser att under 2021 utveckla 
sitt internkontrollarbete och skapa en tydligt struktur för detta, förslagsvis med 
nämndvisa internkontrollplaner och riskanalys som grund. 


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 112. 


 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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 § 89  Dnr 2021:336  


Revisionsrapport – Hantering av Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att en utvärdering av arbetet med Covid -19 pandemin görs för tidsperioden 
2020-01-01 – 2021-06-30 och att utvärderingen startar augusti 2021 och 
redovisas till kommunstyrelsen senast december 2021. Utvärderingen ska ta 
fasta på de iakttagelser som revisorerna gjort samt i form av en enkät till 30-
chefs gruppen om upplevelsen av kommunens stöd inför och under 
pandemin. Har kommunen stöttat verksamheterna i arbetet med att hantera 
pandemin? 
 
att uppdra till säkerhetschefen att föreslå ansvarsfördelning mellan 
kommunstyrelse och nämnder, att föreslå formuleringar i reglementen som 
överensstämmer med den föreslagna ansvarsfördelningen samt att 
säkerställa och vid behov föreslå förändringar så att kommunens 
handlingsplaner för krisberedskap är förenliga med MSB:s anvisningar. 
Uppdragen ska vara slutförda december 2021, samt 
 
att uppdra till säkerhetschefen att utbilda och samordna avdelningschefer i 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området samt att uppdra till avdelningschefer att upprätta 
avdelningsspecifika riskanalyser senast december 2021. 


 __________ 
 
Ärendet 
 
Revisionen har granskat om kommunstyrelsens och nämndernas beredskap 
inför och hantering av pågående Covid-19 pandemin har bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att: 
 
-Kommunstyrelsens och nämndernas beredskap inför Covid-19 pandemin har 
delvis skötts på ett ändamålsenligt sätt. 
 
-Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av pågående Covid-19 
pandemin har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. 
 
Med anledning av de iakttagelser som redovisas lämnas följande 
rekommendationer: 


 
-Kommunstyrelsen prövar formerna för hur kommunens pandemiarbete ska 
utvärderas. 
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§ 89- fortsättning 
 


-Kommunstyrelsen säkerställer att ansvarsfördelning avseende krisberedskap 
tydliggörs i reglementet för kommunstyrelse och nämnder. 
 
-Kommunstyrelsen ser till att kommunens handlingsplaner för krisberedskap 
är förenliga med MSB:s anvisningar. 
 
-Kommunstyrelse och nämnder verkar för att det upprättas 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området. 


 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår som åtgärder: 
 
En utvärdering av arbetet med Covid -19 pandemin görs för tidsperioden 
2020-01-01 – 2021-06-30 och att utvärderingen startar augusti 2021 och 
redovisas till Kommunstyrelsen senast december 2021. Utvärderingen ska ta 
fasta på de iakttagelser som revisorerna gjort samt i form av en enkät till 30-
chefs gruppen om upplevelsen av kommunens stöd inför och under 
pandemin. Har kommunen stöttat verksamheterna i arbetet med att hantera 
pandemin? 
 
Säkerhetschefen uppdras att föreslå ansvarsfördelning mellan 
kommunstyrelse och nämnder, att föreslå formuleringar i reglementen som 
överensstämmer med den föreslagna ansvarsfördelningen samt att 
säkerställa och vid behov föreslå förändringar så att kommunens 
handlingsplaner för krisberedskap är förenliga med MSB:s anvisningar. 
Uppdragen ska vara slutförda december 2021. 
 
Uppdra till säkerhetschefen att utbilda och samordna avdelningschefer i 
avdelningsspecifika riskanalyser i enlighet med kommunfullmäktiges 
instruktion inom området samt att uppdra till avdelningschefer att upprätta 
avdelningsspecifika riskanalyser senast december 2021. 


 
Ärendets beredning 


  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 113. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-03. 
 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström  
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§ 90   Dnr 2021:335  


Revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
socialnämnden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
att uppdra till socialnämnden: 
 
-Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet. 


 
-Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att nå en 
budget i balans för år 2021 och kommande år. 


  
-Att socialnämnden rapporterar sin analys av ekonomi och verksamhet samt 
vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.  


 __________ 
 


 Ärendet 
  


Revisionen har gjort en fördjupad granskning av socialnämnden samt den 
uppsynsplikt som kommunstyrelsen bedriver över socialnämnden. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har 
säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande under 2020. Vidare har 
granskningen syftat till att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt är 
ändamålsenlig och tillräcklig. 


 
Arbetar socialnämnden tillfredsställande med såväl verksamhetsmässiga som 
ekonomiska mål och uppdrag? 
 
Arbetar socialnämnden tillfredsställande med uppföljning, återrapportering 
och analys av såväl ekonomi som verksamhet? 
 
Har socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 
utmaningar i styrning och kontroll av ekonomi och verksamhet som fanns 
under 2019? 
 
Har socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i 
balans för år 2020? 


 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för ett aktivt uppsiktsansvar avseende 
socialnämnden? 
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 § 90- fortsättning 
 
Är den faktiska uppsikt som kommunstyrelsen bedriver gentemot 
socialnämnden tillräcklig? 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att: 


• Socialnämnden inte helt har säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande 
år 2020. Framförallt baserar vi vår bedömning på att det ekonomiska 
underskottet har ökat under året, samt jämfört med 2019, och att de 
besparingsåtgärder som nämnden beslutat om inte har varit tillräckliga 
för att komma tillrätta med de utmaningar nämnden haft avseende 
budgetföljsamhet. 


• Kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att uppsikten över 
socialnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig. Vi vill dock lyfta fram 
att uppsiktsplikten över socialnämnden har stärkts under året. 
Samtidigt är uppsiktsplikten generellt ett utvecklingsområde för 
kommunstyrelsen. Särskilt vill vi betona att det är hela 
kommunstyrelsens uppgift att utöva uppsikt över nämnder och bolag. 
 


Med anledning av detta och de iakttagelser som redovisas i bifogad 
revisionsrapport lämnas följande rekommendationer: 


- Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet 


- Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att 
nå en budget i balans för år 2021 och kommande år 


- Att kommunstyrelsen utvecklar strukturerna för sin uppsiktsplikt och 
tydliggör vad styrelsen anser är en del av sin uppsikt över nämnden 
samt när denna uppsikt utövas. Exempelvis kan detta tydliggöras i 
styrdokument och/eller genom särskilt beslut i kommunstyrelsen.”  


 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet och har tagit fram förslag 
till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsikt av nämndernas verksamhet. 
 
Kommunchefen föreslår: 
 
Anta förslag till Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Att uppdra till socialnämnden: 
 
-Att socialnämnden aktivt arbetar med analys av erhållen rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet. 


 
-Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas i syfte att nå en 
budget i balans för år 2021 och kommande år. 
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 § 90- fortsättning 
 


-Att socialnämnden rapporterar sin analys av ekonomi och verksamhet samt 
vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.  


 
Ärendets beredning 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 114. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-03. 
 Revisionsrapport daterad 2021-03-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Socialnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Ekonomichef Axel Landström 
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 § 91  Dnr 2021:575 
 


Taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan, samt 
 
att debitering sker först efter genomförd aktivitet. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 
 Räddningscheferna i Norrbotten föreslår en enhetlig taxa, lika över hela länet. 


Räddningscheferna anser också att intäkterna behöver täcka en väsentlig 
större del av kostnaderna än som nu är fallet. 


 
 Räddningscheferna anser också att intäkterna behöver täcka en väsentligt 
större del av kostnaderna än vad nu är fallet. 


 
Kommunen ska, enligt LSO, kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd2. Enligt LBE 
ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om 
tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara. 


 
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift skall betalas 
för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 
27 får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning. 


 
Räddningscheferna i Norrbotten uppmärksammade under 2016 ett behov av 
en gemensam syn och nivå på de taxor och avgifter som tas ut i det 
förebyggande arbetet. Problemen var dels olika hantering i kommunerna, 
dels svårigheter i taxans konstruktion, dels en mycket låg 
kostnadstäckningsgrad. Tillsyns‐ och tillståndsverksamheten täcks bara i 
mycket liten grad av taxeintäkter. 


 
Därför har en översyn av taxesystemet genomförts under 2019. Det har 
konstaterats att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar 
kostnader i för stor grad och framförallt är verksamheten för tillsyn och 
tillstånd starkt underfinansierad. Endast ca 10‐11% av kostnaderna för 
verksamheten täcks av taxeintäkterna. 
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§ 91- fortsättning 
 
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats, med 
stöd av en vägledning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Denna 
modell utgör ett strukturerat sätt att beräkna kostnader för verksamheten inkl. 
overheadkostnader, så även politiska kostnader.  


 
Liknande modeller från SKL finns även för taxor inom annan lagstiftning och 
följer samma struktur avseende overheadkostnader. 


 
Denna framräknade timkostnad har sedan viktats med avseende på 
invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och 
ett enhetligt förslag lämnas. Förslaget innebär att timkostnaden för att utföra 
handläggning inom lag om skydd mot olyckor eller lag om brandfarliga och 
explosiva varor uppgår till 1057 kr/tim. 


 
Taxan föreslås indexregleras med SKLs prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 


 
Den tid varje typ av ärende beräknas ta i anspråk, beräknad med hjälp av 
SKL:s modell blir, tillsammans med timkostnaden, grundläggande för avgiften 
för respektive objekt/verksamhet.  
 
Ett par exempel som jämförelse mellan nu gällande avgift och förslag till ny 
avgift ger följande. 


 
Verksamhet/objekt Nuvarande Nytt förslag 
Förskola 1664 kr 3435 kr 
Särskilt boende 1664 kr 7135 kr 
Mindre industri 3328 kr 5549 kr 
Gemensamhetsboenden  3328 kr 7663 kr 
Hotell 3328 kr 8720 kr 
Samlingslokal mindre 3328 kr 5549 kr 
Samlingslokal större 3328 kr 7663 kr 
Förvaring explosiv vara 4675 kr 7663 kr 
Bensinstation 18 700 kr 11891 kr 


 
Tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång 
tillsynen på objektet orsakar. De tillsynsobjekt som är omfattande och 
komplexa, där tillsyn tar mycket tid ska också betala för sina mer komplexa 
tjänster samtidigt som den lilla okomplicerade verksamheten inte ska drabbas 
lika hårt. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2019-12-12, § 97, föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser 
enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. 
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§ 91- fortsättning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-01-27, § 18, att 
remittera ärendet till kommunchefen för översyn enligt Tillväxt Tillsyn 
Jokkmokk. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Taxor som kommunen fastställer och som i detta fall ger en enhetlig taxenivå 
med merparten av Norrbottens kommuner ger en transparens och likvärdig 
kostnadsnivå för utövarna/näringslivet och bedrivs verksamhet i en annan 
kommun i Norrbotten så gör detta att man känner igen nivån på avgiften.  
 
Då majoriteten av Norrbottens kommuner har antagit taxorna så anser jag att 
detta faller in enligt Tillväxt och Tillsyn Jokkmokk. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
 Att fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser enligt lag om skydd 
mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.  


 
Ärendets beredning 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 118. 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-01-27, § 18. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2019-12-12, § 97. 
Förslag till taxa enligt lag om skydd och olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 92  Dnr 2021:428 
 


Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan, samt 
 
att den nya taxan ska uppräknas årligen baserat på prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 
 Räddningstjänsten har upprättat förslag till följande taxa för extern service 


inom räddningstjänstens verksamhetsområde: 
 


Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service. 
Tidigare taxa är från 2019 men denna uppräknas inte vilket innebär att 
räddningstjänsten inte får täckning för ökade kostnader för utförda tjänster. 


 
Förslaget innebär också att den nya taxan ska uppräknas årligen baserat på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Taxa för Räddningstjänstens externa tekniska service 
Till nedanstående priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt 25 % 


 
 PERSONAL  År 2021 
 Minimidebitering - påbörjad timme räknas som    
hel timme 


Per tim 370 kr 


FORDON   


Höjdfordon, exkl.förare o fordonsersättning Per tim 1031 kr 
Tankbil/Släckbil, exkl.förare o 
fordonsersättning 


Per tim 928 kr 


Övriga fordon, exkl.förare o fordonsersättning Per tim 619 kr 
Fordonsersättning per kilometer Per km 12:24 kr 


PUMPAR   


Klass 1 Dygn 714 kr 
Klass 2 Dygn 1159 kr 
Klass 3 Dygn 1692 kr 
Dränkbar pump Dygn 505 kr 
Vattendammsugare Dygn 505 kr 
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§ 92- fortsättning 
 


SLANG 


  


Smal 38/42 mm Vecka 811 kr 
Smal 38/42 mm Dygn 210 kr 
Grov 63/76 mm Vecka 1210 kr 
Grov 63/76 mm Dygn 294 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm (per st) Dygn 115 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) Vecka 409 kr 


SLANGSERVICE   


Tvättning, provtryckning, torkning St 305 kr 
Lagning St 109 kr 
Omkoppling exkl.hylsa St 212 kr 
Byte av packning exkl.material St 115 kr 
Tillkommande material  Dagspris 


TRYCKLUFTSAPPARAT   


Fyllning av luftflaskor St 183 kr 


AUTOMATLARM   


Okynnes/felaktigt larm 
Vid motbud innan framkomst debiteras halv 
taxa. 
Vid motbud innan utryckning sker ingen 
debitering. 


St 5028 kr 


ÖVNINGS OCH KURSVERKSAMHET   


Instruktör Per tim 600 kr 
Sammanträdesrum Per tim 125 kr 
Lektionssal inkl. utrustning Per tim 150 kr 
Motionshall inkl. omklädningsrum, bastu Per tim 175 kr 
Personlig skyddsutrustning (overall, hjälm, 
stövlar, handskar) 


St 125 kr 


 
 ÖVRIGT 


  


Debiteras enligt separata avtal, ex Statlig                  
räddningstjänst, extern utbildning m.m 


  


 


Förbrukad, förekommen eller förstörd materiel debiteras efter 
gällande dagsprislista för nytt material. 


 
 Priserna uppräknas i enlighet efter PKV index. 
 


Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 119. 
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§ 92- fortsättning 


Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-05-06, § 39. 
Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 93 Dnr 2007:421 


Revidering av reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden gällande nämndsammanträden på 
distans 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade reglemente för barn och utbildningsnämnden.  


  ___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 8, att uppmana barn- och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och valnämnden att 
snarast ta fram förslag på reviderade reglementen gällande 
sammanträden på distans.  


 
Förslag till revidering gäller avsnitt Tidpunkt § 11 med tillägget Barn- och 
utbildningsnämnden kan sammanträda på distans om Barn- och 
utbildningsnämnden så vill. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-29, § 26, föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn och 
utbildningsnämnden   


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 116. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelse från nämnsekreterare Thereze Gustafsson, daterad 2021-
03-29. 
Förslag till reviderat reglemente. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 94  Dnr 2021:574 
 
Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta riktlinjerna för hemsändningsbidrag. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 29, om att anta en reviderad 
varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 48 
att uppdra kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggningen 
av hemsändningsbidraget. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har tagit fram förslag på riktlinjer för 
hemsändningsbidrag. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 117. 
Förslag till riktlinjer för hemsändningsbidraget. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 29. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 48. 
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Handläggare Susanne Zakrisson 
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  § 95 Dnr 2017:936 
 


Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 


Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Internkontrollplan för kommunstyrelsen antogs 2018-10-15, § 124.  
 
Med utgångspunkt från beslutad Internkontrollplan föreslås en tidsplan för 
redovisning av Internkontrollplanen på kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanen har identifierat ett antal risker, vissa risker ska 
redovisas till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och vissa risker 
ska redovisas till kommunchefen. Risker som ska redovisas till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fördelats så att 
redovisningarna sker vid varje sammanträde.  
 
Risker som ska redovisas till kommunchef föreslås i huvudsak ske via 
verksamhetsberättelser för respektive avdelningen eller funktion i 
Samhälls- och näringslivsavdelningen. 
 
Redovisningar innehållande mätetal ska redovisas med ett treårsresultat, 
skillnader mellan åren analyseras och förslag på aktiviteter för att höja 
kvaliteten/minska risken läggs fram. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30, § 55, att fastställa redovisning 
av internkontrollplan, samt att i redovisningen för 2020 redovisas 
kontrollmomenten för sammanträde ett på sammanträde två. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 87, att uppdra till 
kommunchefen att arbeta vidare med internkontrollplanen, samt att i övrigt 
lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 24, att i februari varje år 
fastställa en årlig internkontrollplan, samt att i övrigt lägga redovisningen 
till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30 om en tidsplan för redovisning av 
internkontrollplan, för sammanträde 2 under året är det följande moment 
som ska redovisas. Redovisning av budget och likvida medel kommer att 
ske i Årsredovisning 2020 samt muntligt vid sammanträdet. 
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§ 95- fortsättning 
 


Vid detta sammanträde ska följande kontrollmoment redovisas: 
 
-Sjukfrånvaro 
- Arbetstillfredsställelse/arbetsmiljö 
-Nämndsadministration  
-Internkontrollplan 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna. 


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 120. 
Redovisning av internkontrollplan daterad 2021-05-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 52. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-02-26. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 24. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 165. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 152. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-09-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 124. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 121. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-08-13. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-05-18, § 82. 
Redovisning av internkontrollplanen. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 87. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 55. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-03-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-15, § 124. 
Förslag till internkontrollplan. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2018-10-01, § 113. 
Tjänsteskrivelse Annika Almqvist, daterad 2018-09-24. 
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§ 96  Dnr 2021:576 
 
Förslag till åtgärder med anledning av barnkonventionen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att arbeta i enlighet med de föreslagna åtgärderna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Barnkonventionen blev lag 1 juli 2020, två medarbetare Therese 
Gustafsson och Maria Eriksson har utbildats om Barnkonventionen. Deras 
slutsatser är att det idag saknas tydliga målformuleringar i övergripande 
styrdokument, t ex Vision 2030, om Barnkonventionen. Samt att det idag 
saknas övergripande arbetssätt, rutiner och beskrivning vid 
beslutsfattande hur beslutet påverkar barnet/ungdomen i 
konsekvensbedömning, en så kallad Barnkonsekvensanalys. Inom några 
verksamheter finns vissa rutiner för detta.  
 
De har identifierade följande utvecklingsområden: 
 
-Öka kunskaperna om Barnkonventionen hos politiker, chefer och 
medarbetare. 
 
-Tydliggöra och skapa målbilder för Jokkmokks kommun angående hur 
Barnkonventionen genomsyrar kommunens styrning och verksamheter. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 121. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
IFO-chef Maria Eriksson 
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


63  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 97  Dnr 2021:577 
 
Förslag till handlingsplan för ökad jämställdhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att arbeta i enlighet med förslaget till handlingsplan. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Jokkmokk deltar i Norrbottens kommuners projekt ”På väg mot jämställda 
och attraktiva kommuner”. På väg mot jämställda och attraktiva kommuner 
är ett utvecklingsarbete som pågår mellan 2018-2021 med fem deltagande 
kommuner i Norrbotten; Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och 
Gällivare. Det övergripande syftet är att erbjuda kommunerna ett 
processtöd och kunskapsstöd i arbetet med att implementera den 
europeiska deklarationen för jämställdhet. 
 
I Jokkmokk påbörjades två delprojekt, ett på Östra skolan och ett på 
fritidshem Västra skolan. För att projektets resultat skulle bli övergripande 
för hela kommunen involverades även kommunledningen i ett delprojekt 
där kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen 
(tjänstepersoner) bjöds in som deltagare. 
 
Delprojekten har på olika sätt ökat kunskapen om jämställd och om olika 
arbetssätt och strategier för att öka jämställdheten i organisationen och för 
medborgarna. En långsiktig strategi är att efterfråga och analysera 
könsuppdelad statistik vid verksamhetsuppföljningar och att 
beslutsunderlag har analyserat vilken påverkan beslutet har för kvinnor 
och män, flickor och pojkar. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat 2021-03-29 § 51 om att anta riktlinjer för 
verksamhetsmål 2022 - 2023. Riktlinjerna innebär att varje nämnd i 
Jokkmokks kommun beslutar om 3 – 4 verksamhetsmål för perioden 2022 
– 2023. Verksamhetsmålen ska ha Vision 2030 som utgångspunkt; mål, 
insatsområden och effekt av uppdrag. De tre grundläggande 
värderingarna Mångfald, Jämlikhet och Jämställdhet ska genomsyra 
verksamhetsmålen. 
 
Verksamheterna utarbetar aktiviteter med mätetal, aktiviteterna ska 
utformas med sikte på verksamhetsmål. Verksamheterna utformar, 
genomför och följer upp aktiviteterna samt redovisar analyserat resultat till 
nämnden i årsredovisningar samt bedömning av måluppfyllelse på helår i 
Tertialrapport 1 och Tertialrapport 2. 
 
Analyserna ska innefatta:  
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§ 97- fortsättning 
 
- hur genomförda aktiviteter har nått mätetal   
- hur aktiviteter har bidragit till uppfyllelse av verksamhetsmål 
- hur verksamhetsmål har bidragit till uppfyllelse av visionsdokumentets 


övergripande mål och effekt av uppdrag. 
-  
Jämställdhet är en av de tre grundläggande värderingar som ska 
genomsyra verksamhetsmålen. För att ytterligare stärka arbetet med 
jämställdhet bör ett långsiktigt mål vara att alla mätetal där det är möjligt 
ska innehålla könsuppdelad statistik samt att alla beslutsunderlag där det 
är relevant bör vara analyserade utifrån vilken påverkan beslutet har för 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 
 
Mål 2024: att mätetal för verksamhetsmål/aktiviteter ska innehålla 
könsuppdelad statistik som analyseras där det är möjligt samt att alla 
beslutsunderlag bör vara analyserade utifrån vilken påverkan beslutet har 
för kvinnor och män, flickor och pojkar. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 122. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-07. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Personalchef Caroline Johansson 
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§ 98  Dnr 2020:601 
 


Svar på medborgarförslag – Arbetsvillkor för anställda 
inom Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget vara besvarat i enlighet med personalchefens 
skrivelse. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Johansson. 
 
Rent allmänt i dessa Covid-19/coronatider så kan var och gemen ta till sig 
informationen av på vilket sätt anställda inom vård, omsorg och deras 
situation. Situationen i sig är inte mer akut på grund av corona avseende 
anställningsvillkor för kommunalt utan oberoende pandemin gällt tillbaka i 
tiden som pandemin avseende arbetsvillkor. 
 
Men här är vi nu 2020 då Jokkmokks kommun nyttjar likt sämsta tänkbara 
kapitalistiska företag bete sig på samma sätt. Bilden densamma som finns 
att åse i landet som världsvitt i jämförelse. Anställda som aldrig och sällan 
ges fastanställning utan från dag till dag rings in och specifikt via dagens 
teknik inte är säker eller vet om arbete finns dagen efter eller framför allt 
kan planera utifrån att ha ett arbete eller inte. 
 
Vad detta medborgarförslag har i grunden för avsikt att göra är att föreslå 
en total granskning av villkoren avseende kommunala anställningar. 
 
Chefer, mellanchefer i olika tjänsteställningar har anammat av att fungera 
som sämsta tänkbara kapitalister i en religiös tro av att bespara 
kommunen utgifter och därjämte utnyttja anställda inom kommunal 
verksamhet. Inga fasta anställningar och rings in varefter i verksamheten. 
Beklagligt är ju förvisso att inte fackförbundet Kommunal torgför 
frågeställningen men än mer beklaglig så är det också att en politisk regim 
i kommunen av (S) och (V) inte tar upp denna frågeställning samt skapar 
icke humana villkor avseende kommunalt anställda. 
 
Det är dags 2020 för Jokkmokks kommun att syna som att granska 
anställningsvillkor för många kommunalt anställda att justera densamma 
humana villkor. 
 
Personalchef Caroline Johansson har berett medborgarförslaget. 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-05-31  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


66  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 98- fortsättning 
 
Den svenska modellen innebär att förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter, arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer, regleras av 
ett flertal lagar. Utöver gällande lagstiftning kan arbetsmarknadens parter i 
stor utsträckning göra avsteg genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett 
skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation och 
en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan 
arbetsgivare och anställda. Så länge kollektivavtal finns mellan parterna 
råder fredsplikt, vilket innebär att arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer ej får vidta stridsåtgärder i syfte att åstadkomma 
förändringar i gällande avtal. 
 
Vidare innebär den svenska modellen att det är arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna som gemensamt förhandlar om vad som 
gäller kring lön. 
 
I november 2020 träffade Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Svenska kommunalarbetarförbundet en huvudöverenskommelse, giltigt 
2020-11-01 – 2024-03-31.  
 
Det är av största vikt att Jokkmokks kommun värnar den svenska 
arbetsmarknadsmodellen genom att följa de kollektivavtal som centrala 
parter träffar. Detta följs årligen upp, med goda resultat, med samtliga 
arbetstagarorganisationer. Utöver det finns inga pågående tvister med 
någon arbetstagarorganisation som handlar om anställningsvillkor eller 
lön, vilket torde innebära att Jokkmokks kommun förhåller sig väl till 
gällande lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 123. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-04-
21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 73. 
Medborgarförslag från Thomas Johansson inkommen 2020-06-24. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 99  Dnr 2020:554 


Svar på medborgarförslag – Behovet av en tredje ljuspunkt 
på gångvägen mellan Västergatan och Akkatsgatan 


 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget vara besvarat i enlighet med gatuchefens 
skrivelse. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från AnnaLisa Nyberg. 
 
Jag vill åter igen framföra mitt tack för bifallet till ett av mina 
medborgarförslag som jag insände 25 april 2018 och som beslutades i 
våras. 
 
Förslaget gällde belysning gångvägen mellan nordöstra hörnet 
Västergatan mot Akkatsgatan där beslutet blev 2 ljuspunkter. 
 
Att ljuspunkterna dessvärre placerades där de har minst nytta, var en 
besvikelse för mig. När jag påtalade detta för ansvarig tjänsteman på 
kommunens gatukontor så fick jag via hand underordnade höra att man 
följt Trafikverkets rekommendationer vid utplaceringen av dessa 
ljuspunkter. 
 
Detta medför behovet av en tredje ljuspunkt mitt mellan dessa två redan 
monterade stolpar där skogen är som mörkast och ljuspunkten behövs. 
 
Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget. 
 
När vi har placerat och beslutat antal belysningspunkter har vi utgått från 
Trafikverkets handbok för vägbelysning.  
 
Belysningen på den aktuella sträckan är likvärdig med belysning av på 
andra liknande sträckor i kommunen och den uppfyller dom krav vi har 
ställt på belysningen. 
 
Gatuchef Conny Öhman föreslår att medborgarförslaget anses vara 
besvarat. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 124. 
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2021-03-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 49. 
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§ 99- fortsättning 
 
Medborgarförslag från AnnaLisa Nyberg inkommen 2020-06-04. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 100 Dnr 2021:524 


Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 


 
Ärendets beredning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
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§ 100- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 125. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 101 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinje för lönesättning och 
andra förmåner 


 
Beslut 2021-05-17, § 105, Att revidera riktlinjerna för löneökning +66 


 
 


Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 
 
4.16 Beslut om tidsbegränsat förbud mot framförande av snöskoter i fjällområden. 


 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för Kablaområdet våren 2021 (dnr 2021:418) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för Ulldevis, Njunjes och Vaisaområdet våren 2021 (dnr 
2021:473) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud Tsähkokområdet våren 2021 (dnr 2021:472) 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud för del av Ulldevis (dnr 2021:381) 
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 § 102 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1. Från Bergsstaten 


- Remiss av undersökningstillstånd för Parkijaure nr 7 
 


2. Från Förvaltningsrätten 
- Beslut att avisa överklaganden av kommunstyrelsens beslut 2021-


03-29, § 40      
-  Beslut att avslå överklagan gällande beslut om 


hemsändningsbidrag till Kvikkjokk 
-  


3.     Från länsstyrelsen i Norrbotten  
- Beslut om bygdemedel med totalt 2 000 000 kr för 


energieffektiviseringar i Tranans livsmedelshus 
- Beslut om bygdemedel med 650 000 kr för upprustning av Östra 


skolans aula 
- Beslut om bygdemedel med 2 500 000 kr för 


energieffektiviseringar i industrihuset Swebor 
 


 4.     Från SKR 
- Cirkulär 21:16- Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 


Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
-  


  5.     Från Lapplands Kommunalförbund, LKF 
- Direktionsprotokoll daterat 2020-12-09 


 
6.     Från Arvidsjaurs kommun 
      -  Ny översikts- och tillväxtplan från Arvidsjaurs kommun 


 
7.     Från Luleälvens Vattenråd 
         -  Meddelande om bildandet av Luleälvens Vattenråd 


 
8.     Från Bodens kommun 
         -  Placeringsstrategi för Bodens kommun 


 
 9.     Från BD Pop AB  


- Årsredovisning för 2020 
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- Protokoll från årsstämman daterad 2021-04-16 
 


 10.    Från Inlandsbanan AB  
 -  Lekmannarevisorns rapport  för 2020 samt styrelsens svar                                                                


 
  11.    Från Kommunassurans Syd AB                                                       


- Årsredovisning för 2020 
 
  12.    Från privatperson i Vuollerim                                                       


- Skrivelser angående sophämtningens kostnader i Kåikul 
 
  13.    Från barn- och utbildningsnämnden  


- Årsredovisning och bokslut för 2020 
 


 14.    Från vattenpolitiker Roland Boman (FJK)  
- Skrivelse till Vattenmyndigheten gällande samrådsförfarande från 


myndighetens sida 
 


  15.    Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  
- Beslut 2021-05-17, § 101, att avvakta med en försäljning av G:A 


Engelmark, Kyrkostaden 1:227, tills marknaden har blivit mer 
normaliserad 


 
 16.    Från kommunchef Monica Lundkvist  


- Inkommen skrivelse gällande upphandling av konsulter inom 
samhälls- och infrastrukturfunktionen 
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§ 103 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 


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