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2021-09-27 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.00–10.00 

Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP) 

Övriga närvarande: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Sven Holmqvist (S) 
Lars Ivan Tuolja (SV) 
Eva Näslund (S) 

Thomas Bäckman, sekreterare 
Monica Lundkvist, kommunchef  
Maria Larsson Socialchef
Erica Larsson, 
Verksamhetschef Hälso 
Sjukvård

Tid och plats för 
justering: 

Paragrafer: 

Protokollet justeras omedelbart

Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
Thomas Bäckman 

Ordförande............................................................................................ 
Robert Bernhardsson (S)    

Justerande............................................................................................ 
 Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 

_________________________________________________________________________

ANSLAG / BEVIS, 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-09-27 
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Datum för anslags Datum för anslags 
uppsättande: 2021-09-27 nedtagande:  2021-10-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 

Underskrift: ....................................................................................................................... 
Thomas Bäckman 
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§ 131
Val av justerare

§ 132
Godkännande av föredragningslistan

§ 133  Dnr 2021:975
Avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal angående
hjälpmedelsverksamheten och visst medicinsk förbrukningsmaterial



JOKKMOKKS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
_______________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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§ 131

Val av justerare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till justerare utse Henrik Blind (MP) och Eva Näslund (S). 
____________  

Ärendet 

Justering av protokollet från dagens sammanträde äger omedelbart

. 



JOKKMOKKS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
_______________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

§ 132

Godkännande av föredragningslistan 

 Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista 
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§ 133 Dnr 2020:975 

Avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal 
angående hjälpmedelsverksamheten och visst medicinsk 
förbrukningsmaterial

Kommunstyrelsen beslutar 

att Jokkmokks kommun beslutar ingå avsiktsförklaring gällande 
interimistiskt samverkansavtal angående hjälpmedelsverksamhet och 
visst medicinskt förbrukningsmaterial 

att omedelbar justering tillämpas

att justerat protokoll inklusive undertecknad avsiktsförklaring skickas till 
Norrbottens kommuner samt Region Norrbotten 2021-09-27

Ärendet 

Avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal angående 
hjälpmedelsverksamheten och visst medicinsk förbrukningsmaterial i 
Norrbotten.

Ärendets beredning

Bifogad skrivelse avsiktförklaring med förslag till beslut 

Norrbottens kommuner styrelse 2121-09-10
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13 
_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–15.00 
 Ajournering: 12.00-13.00 
 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V), vice 
ordförande 
Sven Holmqvist (S) 
Marina Eriksson (S) 
Eva Näslund (S) 


Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
 


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker 
Birgit Meier-Thunborg (M), 
insynspolitiker 
Gunnar Lundkvist, 
säkerhetssamordnare, § 106 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
107 och § 130 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
deltar på distans §§ 108-112 
Conny Öhman, gatuchef, § 108 
Magnus Vannar, arbetsledare 
ÅVC, § 108 


 
 
 
 
 
 
 
 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt fredagen 17 september 2021 
 
Paragrafer: 104-130 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


 ANSLAG / BEVIS,  
 


Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-09-13 
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Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-09-17  nedtagande:  2021-10-11 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 104 
Val av justerare 
 
§ 105 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 106  Dnr 2020:308 


  Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
  
§ 107   
Information om Jokkmokks vintermarknad 2022 
 
§ 108  Dnr 2021:870 
Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun 
 
§ 109  Dnr 2021:871 


  VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 


§ 110  Dnr 2021:196 
Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden gällande framtagande av en 
kostnadskalkyl för en modul till Porjus förskola 
 
§ 111  Dnr 2020:589 
Förfrågan om fastighetsköp av Björksta 1:13 
 
§ 112  Dnr 2021:755 
Omprioritering av investeringsbudgeten- Färdigställande av 
Sprängargatan 
 
§ 113  Dnr 2021:567 
Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunchefen 
angående IFO:s verksamhet  


  
§ 114  Dnr 2021:789 
Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
§ 115  Dnr 2021:319 
Förslag till verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2022-2023 
 
§ 116  Dnr 2021:761 


  Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 
§ 117  Dnr 2021:697 
Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 
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§ 118  Dnr 2021:872 
Årsredovisningen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2020 
 
§ 119  Dnr 2021:873 
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 


 
§ 120  Dnr 2020:1006 
Svar på medborgarförslag- Klippning av väl valda ytor i centrala Jokkmokk 


 
§ 121  Dnr 2020:657 
Svar på medborgarförslag- Gräsklippning av på kommunala ytor i 
Vuollerim 
 
§ 122  Dnr 2020:559 
Svar på medborgarförslag- Allmänna öppna toaletter 
 


 § 123 Dnr 2019:1089 
Svar på medborgarförslag- Förslag till att skapa trygghet och förebygga 
eventuella olägenheter i bostadsområden 


 
 § 124 Dnr 2020:1089 
  Svar på medborgarförslag- Aktivitetsområde/skatepark i Jokkmokk 
  
 § 125 Dnr 2020:1089 
  Motionssvar- Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 
 § 126 Dnr 2020:1085 
  Motionssvar- Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 
 § 127 Dnr 2021:947 


Upphävande av gamla och ej verkställda beslut om fastighetsförsäljningar 
för bostadsändamål 


 
§ 128   


  Anmälan av delegationsbeslut 
 
  § 129   
  Övriga anmälningsärenden 
  


§ 130   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 104 
 


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 
fredagen den 17 september 2021. 


. 
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§ 105 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ____________ 


  
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
- Upphävande av gamla och ej verkställda beslut om 
fastighetsförsäljningar för bostadsändamål (§ 127). 
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§ 106 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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 § 106- 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. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson presenterade dessa åtgärder för arbets- och 
tillväxtutskottet 2021-07-01. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-30, § 144. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 130. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 70. 
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. 
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§ 106- fortsättning 
 
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. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar att smittläget i 
kommunen och länet är lågt. Dock så går det vanliga förkylningar. 
Kommunens CKL-grupp sammanträder nu bara om behov skulle uppstå. 
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 § 107   
    
Information om Jokkmokks vintermarknad 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
____________ 


 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson informerar att vintermarknaden 2022 
planeras att genomföras som vanligt nu när restriktionerna avvecklas.  
 


  


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
  
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 108 Dnr 2021:870   
 


Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxan. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets 
verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns 
gällande bestämmelser om avfallshantering.  
 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall. Detta gäller främst de större storlekarna av kärl.  
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 


• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 


• ordna så att taxorna för olika abonnemang har samma konstruktion 
och därmed är jämförbara, samt att 


 
Under senaste året har KPI stigit. Under samma period har transportindex 
T16SÅE3md (med diesel) fallit med ett par procent. Gällande 
transportkostnaderna så var det vara en tillfällig effekt kopplat till Covid 
och bränslepriser. 


 
Korrigeringen av taxan inför 2022 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten, en fördelning av faktisk 
kostnad för omhändertagande av hushållsavfall per kg, skatter, samt 
utvecklingen av transportkostnaderna. Kostnadstäckningen för de större 
kärlen är lägre än mindre kärl vilket gör att priset för stora kärl kommer att 
stiga kraftigare de närmaste åren. Årets föreslagna höjning är i linje med 
den process som inleddes med taxearbetet inför år 2020. I och med taxa 
2022 så kommer samtliga abonnemang beakta full kärlstorlek och en 
likartad behandlingsavgift per liter. Kundens vinning i att ha ett stort kärl  
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§ 108- fortsättning 
 
blir därmed att välja ett abonnemang i stället för flera små tunnor, vilket 
också minskar antalet tömningar för sopbilen. 


 
Något som varit anmärkningsvärt är att Jokkmokks kommun har haft en 
lägre prisbild för ”nilsholgerssonshuset” än de kommuner som själva eldar 
avfall, trots att Jokkmokk har mycket långa transportavstånd. Detta är 
också något som visar sig i kostnadstäckningen. Detta taxeförslag utgår 
från faktiska kostnader samtidigt som en omvärldsbevakning sker via 
statistiska underlag som en jämförelse. 


 
Inför taxa 2022 så infogas taxan för slamtömning i renhållningstaxan, 
eftersom det innefattas av samma kommunala ansvar. Inga ändringar görs 
av slamtaxan, i avvaktan på ett flerårigt ekonomiskt underlag. 
 
Vid framtagandet av nya avfallstaxan för år 2022 så jämfördes Jokkmokks 
kommuns priser jämförts med närliggande kommuner och med 
riksgenomsnittet. I jämförelsen så är andra taxor år 2021. 
 
Ett inledande arbete med översyn av taxor inleddes år 2015. Avfallstaxan 
som den såg ut, och till viss del ser ut idag innebär en allt för låg 
täckningsgrad för kommunens kostnader för renhållningen. Dåvarande 
Teknik och Service inledde därför ett arbete med en översyn av 
avfallstaxan och dess konstruktion, vilket ledde till den nya 
taxeutformningen för 2016, som beslutades 2015.  
 
Intentionen med detta arbete var att: 


• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
renhållningen, 


• ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
fritidshus m.fl.) har samma konstruktion och därmed är jämförbara 
samt att på sikt ordna så att avgiften per tömning för fritidshus 
likställs med kostnaden för villaägare. 
 


Möjligheten för privatpersoner att ”kostnadsfritt” lämna avfall på ÅVC kan 
missbrukas. För att hålla en kontroll över inkomna mängder från 
privatpersoner införs ett klippkort för privatpersoner år 2022, i syfte att 
begränsa avfallsmängderna som ska rymmas inom grundavgiften. I nya 
taxan ingår 12 fria besök för boende i villa och 6 besök för boende i 
lägenhet och fritidshus. Arbetet med inpasseringsbegränsningar 
presenteras separat. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår: 
 
-att besluta att anta renhållningstaxa 2022 enligt förslag bifogat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 148: 
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 § 108- fortsättning 
 
Att uppdra till fastighetschefen att ta fram ett utredningsförslag för 
framtidens renhållningstaxa. 
 
Att få en genomgång av hur slamtömningsverksamheten fungerar på nästa 
arbets- och tillväxtutskott. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-08-31, § 148. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-07-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 109 Dnr 2021:871   
 


VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta VA-taxan. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 
 
Taxeförslaget för år 2022 bygger på den genomsnittliga nationella 
trenden, VA-bokslut 2020 samt jämförelse med jämförbara kommuner 
med likvärdig utveckling. Genom en fördubbling av reinvesteringar i 
ledningsnätet så erhålls också en ökad kostnadseffektiv upprustning av 
gator och vägar i de fall att ledningen går i en gata. Skicket på våra gator 
och vägar är också en av de punkter i medborgarenkäten med lägst betyg. 
Genom detta upplägg förväntas en kostnadseffektiv infrastrukturförbättring 
inom två viktiga framtidsfrågor. 
 
I september presenterades KPI, vilket motsvarar den höjning som krävs 
för att bibehålla kostnadstäckning med nuvarande kapitalkostnader och 
utan ökat underhåll. En utgångspunkt i taxearbetet för år 2022 är 
kommunens VA bokslut 2020, vilket visar att verksamheten redovisar ett 
bättre resultat än tidigare år. VA-verksamheten får ej gå med vinst över tid 
även om enstaka år kan tillåtas göra så. Alla positiva resultat ska kunna 
kopplas till ett behov i den långsiktiga planeringen. En stor bidragande 
orsak till det positiva resultatet för 2020 var de historiskt låga elavgifterna i 
samband med Covid 19.  
 
Elavgifterna var 510 000 kr lägre 2020. Övriga poster kan härröras till 
inverkan på underhåll i med Covid. 
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2022 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar. Jämförelse av 
kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner.  
 
Brukningsavgifterna föreslås att höjas med 4% för en villa och med 1,5 % 
för ”nilsholgerssonshuset”. 
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 § 109- fortsättning 
 
I taxa 2016 så fastställdes ett arbete med taxan fram till och med år 2020. 
Kommunen inledde enligt beslut ett arbete med en översyn av Va-taxan 
och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete var att: 
 
 öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva den 


allmänna Va-anläggningen, 
 ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 


annan fastighet m.fl.) har samma konstruktion och därmed är 
jämförbara, samt att 


 senast år 2020 ha infört separata anläggnings- och brukningsavgifter 
för dag- och dränvatten från fastigheter och allmänna anläggningar. 


 
Målet med detta arbete var uppnått med taxa 2021. I taxa 2022 så är 
utgångspunkten att bevara kostnadstäckning samt att skapa 
förutsättningar för att klara det ökade underhållsbehovet som 
skonstaterats i landets alla kommuner. Likt beskrivningen i inledningen 
och bakgrunden så skulle det möjliggöras genom en ökningstakt på 
ungefär 4% utöver inflationen.   
 
Förutsatt att inga riktade statliga stöd ges så skulle finansieringsbehoven 
av de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla det 
genomsnittliga värdet av taxorna i fast penningvärde under en 20-
årsperiod, sett över hela landet.  
 
Justeringen av brukningsavgifterna beaktar det underskott som redovisas i 
VA-bokslutet för år 2020, prognos 2021, i kombination med KPI och 
genomförda investeringar i verksamheten 2021. Justeringen väntas 
innebära fortsatt kostnadstäckning år 2022, förutsatt att inga större 
oförutsedda händelser inträffar. VA-verksamheten väntas därmed kunna 
uppfylla målet i planen om bibehållen kostnadstäckning år 2022. Den 
genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är 3,6%. 
 
Anslutningsavgifterna föreslås att höjas med 3% för en villa och med 1,0 
% för ”nilsholgerssonshuset”. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunfullmäktige att anta VA-
taxan för 2022. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-08-31, § 149. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-09. 
 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 110 Dnr 2021:196 
 
Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden gällande 
framtagande av en kostnadskalkyl för en modul till Porjus 
förskola 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att inte utreda frågan vidare då det enligt barn- och utbildningsnämndens 
riktlinjer ej finns behov av modul. 


 ___________ 
 
Ärendet 
 
Ledamot Asbjörn Thunborg (M) har lyft ärendet En förskola i Porjus som 
ger utrymme för alla – NU och i framtiden, ett förslag daterad 2021-02-15.  
 
Förskolan i Porjus har sedan omstruktureringen haft väldigt begränsade 
utrymmen till sitt förfogande. Med flexibilitet och infallsrikedom har 
personalen gjort sitt bästa för att gestalta och förvalta platsbristen på ett 
föredömligt sätt. Moderaterna anser att personalens uthållighet inte ska 
leda till att ställda löften om förbättringar faller även i fortsättningen i 
glömska. Den ansträngda arbetsmiljön som platsbristen innebär för 
personal och barn måste åtgärdas skyndsamt.  
 
Enligt Skolverkets rekommendationer skall antalet barn i grupperna 
minskas och det är även ett antaget mål för Jokkmokks kommun. För 
tillfället är 14 barn inskrivna i Porjus. Det finns i dagsläget ett 
inriktningsbeslut som innebär att skolklasser flyttas från byggnaden. Även 
om denna flytt genomförs berör det inte förskolans förutsättningar. 
Förskolebarnen med personal kommer att ha en oförändrat svår 
arbetsmiljö.  
 
Platsbristen kan inte åtgärdas på ett annat sätt än att uppföra en modul i 
Porjus. Därmed skulle det för länge sedan givna löftet äntligen infrias. 
 
Moderaterna i Jokkmokk yrkar i sitt nämndinitiativ att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för det för det redan 
pågående ärendet skolomstruktureringen i Jokkmokks kommun  
 
att ge fastighetsavdelningen uppdraget att inkomma med en 
kostnadskalkyl för att uppföra en modul för användning av förskolan i 
Porjus till nästa BUN-arbetsutskottsmöte. 


 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-15, § 15: 
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§ 110- fortsättning 
 


Att förslaget ska behandlas inom ramen för det för det redan pågående 
ärendet skolomstruktureringen i Jokkmokks kommun. 
 
Att ge kommunstyrelsen uppdraget att inkomma med en kostnadskalkyl för 
att uppföra en modul för användning av förskolan i Porjus till nästa BUN-
arbetsutskottsmöte. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 41, 
att uppdra till kommunchefen att utreda frågan. 
 
Kommunchef Monica Lundqvist har utrett ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-29, § 29, om ” Riktlinjer 
gällande Förskolan och skolans lokaler och miljöer”. 
  
Riktlinjerna anger bland annat att lokal arean (LOA) per barn/elev ska vara 
10 m2.  
 
Lokalarea (LOA) anger den totala lokalytan av de rum och utrymmen som 
krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva verksamheten. I LOA 
ingår till exempel pedagogiska ytor för förskola, klassrum, grupprum, 
specialsalar, bibliotek, arbetsrum, pausrum, toaletter, matsal, storkök, 
förråd, personalutrymmen och kommunikationsytor. De ytor som inte ingår 
i LOA är teknikutrymmen.   
 
Förväntat antal barn och elever i Porjus 2022 och 2023 enligt Barn- och 
utbildningsavdelningen 
 Hösten 2022 Hösten 2023 Hösten 2024 
Antal barn förskola 12 9 - 
Elever F – 3 9 14 12 


 
Lokalarea m2 förskola och skola i Porjus 
 
Förskola  162 
Skola inkl. matsal  229 
 
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer gällande förskolan och skolans 
lokaler säger att lokalarean ska vara 10 m2 per barn eller elev i förskola 
och skola. Det innebär att på förskolan kan det vara 16 barn och på skolan 
22 barn.  


 
Det beräknade behovet av barn/elever för 2022 – 2024 är som högst 12 
barn på förskolan (16 ryms enligt riktlinjen) och 14 barn på skolan (22 
ryms enligt riktlinjen).  
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§ 110- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta att 
inte utreda frågan vidare då det enligt barn- och utbildningsnämndens 
riktlinjer ej finns behov av modul. 


 
 Ärendets beredning 


 
  Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 150. 
  Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-10. 
  Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-29, § 29. 
  Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 41. 
  Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-15, § 15. 
  Skrivelse från Moderaterna daterad 2021-02-15. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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 § 111 Dnr 2020:589  
    
Förfrågan om fastighetsköp av Björksta 1:13 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sälja Björksta 1:13 till FMGAB, Fredrik Matsson Gräv AB till en summa 
av 68 870 kr med yta för servitut borträknat. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


FMGAB önskar förvärva fastighet Björksta 1:13, areal 3043 m2, priset för 
icke iordningställd industrimark är 25 kr/kvm. Det finns ett servitut på 290 
kvm (markvärde 7250 kr med ett pris på 25kr/kvm) som belastar 
fastigheten. 


 
FMGAB äger kringliggande fastighet 1:102 samt 9:53 och ambitionen med 
förvärv av Björksta 1:13 är att iordningsställa området för att möta 
företagets behov av större sammanhållen areal. Området kommer att 
stängslas in och marken kommer att beredas för en förvaringshall avsedd 
för i första hand tunga maskiner. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-06-26, § 
101, att meddela FMGAB att priset på fastigheten är 68 870 kr med 
servitutet borträknat. 
 
FMGAB har nu meddelat att de vill köpa fastigheten. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att sälja Björksta 1:13 till FMGAB, Fredrik Matsson Gräv AB till en summa 
av 68 870 kr med yta för servitut borträknat. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-18. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-06-26, § 101. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström. 
 
Kopia 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 112 Dnr 2021:755  
    
Omprioritering av investeringsbudgeten- Färdigställande 
av Sprängargatan 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja 900 000 kr för grävning av VA efter Sprängargatan mellan 
Stockgatan och Stengatan under hösten 2021, 
 
att besluta att omprioritera medel inom befintlig investeringsbudget, samt 
 
att besluta att belägga vägen 2022. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Inom området finns ett markanvisningsavtal, daterat 2017-09-15, mellan 
kommunen och Nilsons mining AB. Avtalet grundas i att möta efterfrågan 
på bostäder genom att möjliggöra bildning av nio fastigheter varav flera 
redan är avstyckade och minst två byggnationer är planerade under detta 
år.  
 
Markanvisningsavtalet har inneburit en nybyggnation i centralorten och en 
utveckling av Nyborg som bostadsområde. Byggnationerna medför 
nyanslutningar till vatten och avloppsnätet i form av förtätning. 
 
Byggnationerna kommer fortgå en tid framöver och avtalet med Nilson 
Mining har medfört att privata investeringar sker i området. För att höja 
områdets attraktivitet så är det angeläget att färdigställa den kommunala 
infrastrukturen i form av vatten, avlopp och väg. Den berörda sträckan är 
180 meter av sprängargatan, mellan Stockgatan och Stengatan. 
 
Två fastigheter efter sträckan är redan anslutna och två kommer att 
anslutas under hösten, vilket innebär att de två resterande fastigheterna 
kommer att anslutas i ett senare skede om ett helhetsgrepp inte tas under 
hösten. Om ett helhetsgrepp inte tas skulle det medföra att de boende 
efter vägen kan få vänta ytterligare ett par år med att få en färdigställd 
infrastruktur i området, samt en sämre fungerande väg. 
 
De kapitalkostnader som uppstår i samband med VA-grävningen 
finansieras av fonderade medel från anslutningsavgifterna under 
avskrivningstiden.  
 
Genomförande: 
 
Hösten 2021, sommar 2022 
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 § 112- fortsättning 
 
Budget: 
 
VA-ledning     600 000 kr 
Bärlager     100 000 kr 
Justering och asfaltering   200 000 kr 
SUMMA     900 000 kr 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och gatuchef Conny Öhman föreslår: 
 
Att bevilja 900 000 kr för grävning av VA efter sprängargatan, mellan 
Stockgatan och Stengatan under hösten 2021. 
 
Att besluta att omprioritera medel inom befintlig investeringsbudget. 
 
Att besluta att belägga vägen 2022. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 132. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och gatuchef Conny 
Öhman daterad 2021-06-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
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 § 113 Dnr 2021:567  
    
Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunchefen angående IFO:s verksamhet  


 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att lägga informationen till handlingarna. 
 ____________ 
 
 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). 


 
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. 
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§ 113- fortsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 40, att kommunchefen, med 
ekonomichefen som ersättare, ska ta alla ekonomiska beslut inom IFO:s 
verksamhet med anledning av att socialnämnden överskridit sin budget 
där. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 146. 
Kommunfullmäktiges 2021-06-14, § 40. 
Tertialrapport 1 för 2021. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


 Kommunchef Monica Lundkvist informerar om arbets- och tillväxtutskottet: 
 


Förslag till Arbetsplan för uppdraget från kommunfullmäktige till 
kommunchefen angående IFO:s ekonomi och verksamhet:  
 
1. Dialogmöten med Socialchef och IFO-chef om upplägg 
2. Genomgång av nuvarande placeringar samt långsiktig plan med varje 


placering 
3. Beslut om nya placeringar, konsultköp, anställningar och inköp över 


10 000 kr ska förankras med kommunchef/ekonomichef 
4. Kontinuerliga uppföljningsmöten mellan kommunchef/ekonomichef, 


socialchef och IFO-chef 
5. Den pågående utredningen om IFO:s kostnader och verksamhet 


kompletteras med 
a. Utveckling av bemanning, kostnader och volymer av ärenden 


2016 – 2020 samt jämförs med andra kommuner, Kolada 
b. Beskrivning av IFO:s organisation samt utveckling av denna 


sedan 2018 
c. Processbeskrivning av handläggning vid placering samt 


beskrivning av de ekonomiska överväganden som görs i 
processen 


d. Långsiktig statistik över placeringar 
6. En beskrivning av det förebyggande arbetet samt hur det kan utvecklas 
7. Hur kan/ska samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- 


och fritidsnämnden utvecklas 
 
Tidsplan är att utredningspunkter ska vara klara till arbets- och 
tillväxtutskottet den 15 november. 
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 § 114 Dnr 2021:789   


Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning av att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2021-09-01 till 2023-06-30.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Destination Jokkmokk ekonomiska förening ansöker om medfinansiering 
för projektet Fu:turism med 100 000 kr, projektet ska pågå september 
2021 – juni 2023. Vid kontakt uppger ansökande att starttiden för projektet 
kan komma att senareläggas. 
 
Projektet totala budget    2 704 357 
 
Sökt finansiering, kr 
Sparbanken Nord     200 000 
Jokkmokks kommun     100 000 
Region Norrbotten     300 000 
Leader Polaris     821 743 
Egen finansiering       50 000 
Jordbruksverket   1 232 614 
Totalt    2 704 357 


 
Destination Jokkmokk ekonomiska förening bedriver projektet Business 
Capacity Development in Swedish Lapland 2021 – 2022 med stöd av 
Jokkmokks kommun med 500 000 kr/år. 
 
I Vision 2030 finns Insatsområden Nya affärer som syftar till att utveckla 
ett i högre grad diversifierat och nyskapande näringsliv. Insatser är  


- Kreativa näringar med affärsmässig potential ska stöttas och 
uppmuntras 


- Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential ska 
stöttas och uppmuntras 


- Investeringar ska stöttas genom strategiskt och proaktivt 
försäljningsarbete. 


 
I de övergripande målen för Jokkmokks kommun finns målet fler besökare. 


 
Utifrån dessa beslutade mål är det viktigt att Smart specialisering inom 
besöksnäringen kan utvecklas tillsammans med satsningar inom Nya 
näringar med affärsmässig och värdeskapande potential. 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 114- fortsättning 
 
 Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 


Att under förutsättning av att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2021-09-01 till 2023-06-30.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 153. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Destination Jokkmokk Ekonomisk förening 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 115 Dnr 2021:319   


Verksamhetsmål för Jokkmokks kommun 2022-2023 utifrån 
visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030” 


 
Kommunstyrelsen beslutar 


 
 att fastställa verksamhetsmålen för 2022-2023: 
 


 Ett attraktivt Jokkmokk för flickor och pojkar, kvinnor och män och icke-
binära personer * 


 Proaktivt arbete i alla verksamheter – utifrån dagens och 
morgondagens behov 


 Ökad samverkan för tillväxt och utveckling  
 Kommunens ekonomi är i balans 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vision 2030 är utgångspunkten för Jokkmokks kommuns arbete med 
verksamhetsmål. Idag finns olika upplägg hos avdelningarna kring 
arbetssätt och uppföljning av verksamhetsmål. För att få enhetlighet och 
en röd tråd för hela kommunens organisation har ledningsgruppen tagit 
fram ett förslag till arbetssätt som presenterades på den strategiska 
budgetberedningsdagen 8 mars.  
 
Förslaget 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  
-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. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-03-29, § 51: 


 
Att anta Riktlinjer för verksamhetsmål, samt 
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§ 115- fortsättning 
 
Att uppdra till kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag till verksamhetsmål 2022 - 2023, verksamhetsmålen ska utgå från 
de utmaningar funktionerna presenterade på den strategiska 
beredningsdagen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Att fastställa verksamhetsmålen för 2022 – 2023: 
 
 Ett attraktivt Jokkmokk för flickor och pojkar, kvinnor och män och icke-


binära personer * 
 Proaktivt arbete i alla verksamheter – utifrån dagens och 


morgondagens behov 
 Ökad samverkan för tillväxt och utveckling  
 Kommunens ekonomi är i balans 


 
*Kommunstyrelsen har beslutat att kvalitetsarbetet ska ha ett 
jämställdhetsfokus med könsuppdelad statistik. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 154. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-08-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 116 Dnr 2021:761   


Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Den nu gällande fördelningsnyckeln för Lapplands Gymnasium är 
framtagen inför bildandet av förbundet år 2010. Nyckeln har upplevts som 
krånglig och inte tillräckligt transparent. Dessutom har det upplevts att 
fördelningen mellan kommunerna blivit mer och mer snedfördelad.  
 
Det ledde till att ett arbete med att ta fram en ny fördelningsnyckel 
påbörjades för några år sedan. Olika förslag har genom åren arbetats fram 
men inget som samtliga fyra medlemskommuner kunnat enas om. En 
extern part, Public Partner, anlitades för att jobba med frågan. De 
presenterade under år 2019 ett förslag där fördelningen skulle baseras på 
ungdomsantal (folkbokförda) och där strategiska utbildningar skulle 
plockas bort från den gemensamma budgeten (ex längd, alpin, snowboard 
och freeski gymnasium).  
Beslut om det förslaget klubbades av förbundsdirektionen (2019-06-14) 
men togs inte i sin helhet i samtliga kommuners fullmäktige, dvs inget 
konsensus beslut som förändring av förbundsordningen kräver. Det förslag 
som Public partner presenterade upplevdes bland annat från någon 
kommun som orättvis då den exempelvis inte tog hänsyn till 
stordriftsfördelar.  
 
Sedan dess har en tillfällig fördelningsnyckel tillämpats för budgetåret 
2020 samt 2021. Även budgetförslaget för budgetår 2022, är baserad på 
den tillfälliga nyckeln. Både politiker och tjänstemän inom Lapplands 
kommunalförbund ser en ny fördelningsnyckel för Lapplands gymnasium 
som ett mycket prioriterat område, både ur ett långsiktigt 
planeringsperspektiv för förbundet såväl som för medlemskommunerna, 
men också utifrån att fördelningsnyckeln de senaste åren blivit något av 
en bromskloss i arbetet med att jobba med andra viktiga frågor som 
exempelvis fria nyttigheter. 
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§ 116- fortsättning 
 
Ett nytt förslag på fördelningsnyckel är framtagen som baserar sig på 
kommunernas prislappar för ungdomar mellan 16 -18 år (den totala  
 
kostnaden som kommunen beräknas ha för en ungdom mellan 16 – 18 år 
inklusive gymnasieskolan). 
 
Direktionen för Lapplands kommunalförbund beslutade 21-06-16, § 42: 
 


- Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 


- Att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna 
för erforderliga beslut. 


-  
Det innebär att beslut om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
måste tas av Kommunfullmäktige i Jokkmokk, Kiruna, Gällivare och Pajala 
med likalydande beslut för att gälla. 
 
Sammanfattningsvis så är kostnaden per gymnasieelev högre för 
Jokkmokk än för de övriga kommunerna beroende på att prislappen för 
vad en ungdom 16 – 18 år bör kosta enligt kostnadsutjämningen är högre i 
Jokkmokk (stordriftsfördelar). 
 
Den totala kostnaden för Jokkmokk varje år avgörs av den totala 
kostnaden för Lapplands Gymnasium, antalet ungdomar i gymnasieåldern 
samt Jokkmokks ”prislapp per elev”. År 2023 har Jokkmokk en större 
andel av ungdomarna är 2024. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 
 


 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 142. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist  daterad 2021-06-24. 
Direktionen för Lapplands Kommunalförbunds beslut 2021-06-16, § 42. 


 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 117  Dnr 2021:697 


Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 
  
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att anta Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 
(Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot 
nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i 
verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare. Ett 
förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande 
politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har 
målbilden vidareutvecklats. 
 
Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och 
omsorg ur ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra 
arbetssätt och skapa nya tjänster som svarar mot varje persons behov och 
förutsättningar. 
 
Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27. Nu väntar besluts 
process av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess. 


 
Socialchef Maria Larsson föreslår att den gemensamma målbilden antas 
för Nära vård och omsorg i Norrbotten. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 158. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Larsson daterad 2021-08-16. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 118  Dnr 2021:872 


Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 


  
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att godkänna årsredovisningen för 2020. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är 
kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2020 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på 1,1 miljoner kr. Under året har Bussgods i Norrbotten AB 
fusionerats in i Länstrafiken och verksamheten övergått till det delägda 
bolaget Bussgods i Norr AB från och med 1 april 2020, vilket bidragit till att 
resultatet för 2020 är bättre än 2019. 
 
Med anledning av att pandemin påverkat biljettintäkterna totalt för 
Länstrafiken i Norrbotten med 37,7 miljoner kr har flertalet åtgärder satts in 
för att förbättra resultatet under året. Personalkostnader har setts över och 
minskats där det varit möjligt, resor har minimerats med anledning av 
Covid-19 pandemin, en poolbil har avvecklats, konsultkostnader minskats 
då externa tjänster genomförs i högre del av egen personal, diverse 
kostnader har setts över och abonnemang, licenser m.m. har sagts upp 
där det är möjligt. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 155. 
Årsredovisning 2020 för RKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 119 Dnr 2021:873 
 


Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2020 


 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma för 2020. 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen endast delvis utfört verksamheten på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har 
förbundets medlemmar tvingats tillskjuta extra ekonomiska resurser för 
den samlade verksamheten (myndighet+bolag) ska redovisa en ekonomi i 
balans. 
 
Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort sett har varit tillräcklig. Vår 
bild är att direktionen under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfört med 
föregående år. 
 
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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§ 119- fortsättning 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de 
verksamhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern 
kontroll av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag 
med väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 


 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 156. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2021-05-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 120  Dnr 2020:1006 
 


Svar på medborgarförslag – Klippning av väl utvalda 
gräsytor i centrala Jokkmokk 


 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 


att uppdra till fastighetschefen att utreda om det i samråd med andra 
större aktörer går att spara väl valda ytor som ej klipps för att bevara den 
biologiska mångfalden, samt 


 
att i övrigt fortsätta grönyteskötsel enligt nuvarande upplägg. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Segerström. 
 
Jag föreslår att kommunen avstår från att klippa vissa, väl utvalda, 
gräsytor i centrala Jokkmokk sommartid till förmån för bin och andra 
insekter. Jokkmokk har på några år förvandlats till ett fantastiskt välvårdat 
samhälle, enligt mig, med fina träd, gräsytor och vackra rabatter. Kanske 
skulle vi kunna göra utemiljön mer hållbar också? Jag såg ett tv-program 
om parkskötsel där de hade ordnat en blomsteräng centralt i en stad. Det 
såg väldigt trevligt ut, med tydliga markeringar så att folk förstod att det var 
avsiktligt och inte slarv. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
Det kan konstateras att medborgarna har skilda uppfattningar vad det 
gäller utemiljön och att det är utmanande att tillgodose alla önskemål. 
Medborgarförslag finns också om ett ej lämna gräsytor oklippta.  
 
I Jokkmokk finns redan idag ytor som enbart slås vid behov, i syfte att de 
inte ska växa igen med av sly. Dessa ytor klipps uteslutande under hösten. 
 
De oklippta ytorna finns inom området Nyborg och som ett försök vid 
Talvatisgården, mot hembygdsgården. Utöver detta så klipps ej vägslänter 
in mot gårdar. I dessa fall så är det angränsande fastighetsägare som 
klipper vid behov eller efter eget tycke. Inom bostadsområdet Nyborg har 
det framkommit flera klagomål angående skadedjur från de oklippta 
ytorna. 
 
En ökning av oklippta, eller mer sällan klippta ytor skulle spara pengar 
samtidigt som det är i linje med förslaget. För att en oklippt yta ska göra 
verkan så bör det vara en gräsyta med förekomst av blommor och helst 
inte i närhet av en högt trafikerad väg. 
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§ 120- fortsättning 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att besluta att fortsätta grönyteskötsel enligt nuvarande upplägg. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 157. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14. 
Medborgarförslag från Malin Segerström inkommen 2020-11-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 121  Dnr 2020:657 
 


Svar på medborgarförslag – Gräsklippning på kommunala 
ytor i Vuollerim 


 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 


att uppdra till fastighetschefen att utreda samverkan med andra aktörer i 
Vuollerim gällande skötsel av grönytor men beakta att det finns ett ökat 
intresse för att spara vissa grönytor för att bevara den biologiska 
mångfalden. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Anders Viklund, Therese 
Gustafsson och Mikael Holmgren. 
 
I Vuollerim har vi sett en mycket stor försämring när det gäller 
gräsklippning på de kommunalägda ytorna i byn. 
 
Enligt underlaget som vi tagit del av från gatukontoret så klipps en del ytor 
inte alls på hela sommaren, en del ytor 2 gånger per år. Det betyder att 
gräset är ca 35 cm högt när det klipps. De ytor som återstår klipps 1 gång i 
veckan. 
 
För att kalla det gräsmatta i Vuollerim behövs det klippas minst 1 gång i 
veckan. 
 
Under försommaren klipper vi våra egna tomter 2 gånger i veckan. 
 
En förståelse finns att man ska ta det billigaste anbudet i en 
anbudsförfrågan. Men vi vill att ni tänker på kvalité och ekonomi i ett steg 
längre. Billigast är inte alltid bra. 
 
Då det även inkom anbud från lokal entreprenör, som inte fick jobbet så 
tycker vi att ni handlat fel. 
 
1. Att nyttja en lokal entreprenör skulle betyda ett mycket bättre resultat 


på klippningen. 
2. Ett par sommaranställda ungdomar hade kunnat få sig sommarjobb. 
3. Det skulle även betyda att skattepengar stannade i kommunen. Idag 


kommer firman som klipper från Gällivare. Inte bra. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-09-13  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 121- fortsättning 
 
En kommun och offentlig förvaltning måste upphandla tjänster enligt lagen 
om offentlig upphandling. Detta innebär till exempel att beställaren ej kan 
exkludera företag beroende på dess placeringsort. 
 
Nuvarande entreprenör följer avtalet och uppställda kriterier. Nuvarande 
avtal är ett treårigt avtal med option på två års förlängning. Ett beslut om 
förlängning ska tas år 2021.  
 
Detta innebär att en förändring av kriterier för klippning kan göras i det fall 
att så beslutas. Detta skulle innebära att optionen ej avropas och att 
upphandlingen läggs ut på nytt med förändrade kriterier. 
 
Ett alternativ är ett utförande i egen regi. Detta skulle möjliggöras genom 
att kommunen anställer en arbetsledare och sommaranställda i Vuollerim, 
i det fall att de funktioner och avdelningar som redan har bemanning på 
plats i Vuollerim inte skulle kunna åta sig arbetsledaruppdraget i 
samverkan med samhälls- och infrastrukturfunktionen. För att möjliggöra 
detta alternativ så krävs inköp av minst två stora gräsklippare. Kostnaden 
per gräsklippare är cirka 200 000 kr. 
 
Kommunen klipper redan idag vissa ytor runt Kyrktjärn, som inte ägs av 
kommunen. Detta görs i syfte att skapa trivsel. 
 
Vissa gräsytor i Vuollerim klipps endast två gånger per år. Detta gäller ytor 
mellan fastigheter och obebyggda tomter, i syfte att de inte ska växa igen. 
Inte heller i Jokkmokk klipps obebyggda tomter. I Jokkmokk så klipps vissa 
obebyggda tomter en gång per år med traktoraggregat. 
 
En ökning av frekvensen för klippning i Vuollerim skulle bidra till en ökad 
trivsel och attraktivitet, men innebär mest troligt ökade kostnader då det 
tidigare endast inkom två anbud. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att besluta om möjlighet att tillskjuta medel i syfte att höja kvaliteten för 
grönyteskötsel. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 159. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 74. 
Medborgarförslag från Anders Viklund, Therese Gustafsson och Mikael 
Holmgren inkommen 2020-07-14. 
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§ 121- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställarna 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 122  Dnr 2020:559 
 


Svar på medborgarförslag – Allmänna öppna toaletter 
 
 Kommunstyrelsen beslutar  
  
 att avslå medborgarförslaget på grund av kostnaderna. 
 ____________ 


 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Stina Nordqvist. 
 
Talvatis är ju som känt ett område full av liv och aktiviteter året om; det är 
bad, utegym, skidor, fjällträdgården, fågelmatning, allmänna strövområden 
m.m. 
 
Det jag i många år har saknat där det samlas så många människor är 
någon sorts toalettmöjlighet, exempelvis bajamaja el utedass etc. 
 
Jag tycker att det är ett problem att det inte finns några allmänna toaletter 
som är öppna på samhället, men där det är så mycket aktivitet i synnerhet. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
Inom området kring Talvatis är det extra mycket liv och rörelse i samband 
med sommaren och badsäsongen.  
 
En toalett skulle vara en bra service och skapa ökad tvivel. 
 
Alternativ 1: Inhyrd bajamaja inklusive skötsel. 
 
Kostnaden för en inhyrd bajamaja under tre månader med daglig tömning 
och städning förväntas vara cirka 110 000 kr exklusive kostnader för 
eventuell skadegörelse. 
 
Alternativ 2. Utförande i egen regi . 
 
• Inköp bajamaja ca 50 000 kr 
• Städning vardagar i tre månader 21 000 kr 
• Städning helger i tre månader (en timme beräknas per gång) 41 000 kr. 
• Tömning 2 ggr per vecka under perioden 30 000 kr. 
 
Summa år 1: 142 000 kr 
Summa år 2-: 92 000 kr 
 


  Alternativ 3. Utvändig ingång WC i stensliperiet 
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§ 122- fortsättning 
 
Stensliperiet är angivet i Anticimex rapport som ej lämpligt att bruka utan 
sanering. Tillkommande kostnader är därav sannolikt. 
 
• Ny ingång stensliperiet 11 000 kr 
• Städning vardagar i tre månader 21 000 kr 
• Städning helger i tre månader (en timme beräknas per gång) 41 000 kr. 
• Avgift VA 14 000 kr. 
• Eventuella kostnader för ej fungerande fastighet x tkr 
 
Summa år 1: 87 000 kr exkl. oförutsedda kostnader. 
Summa år 2: 76 000 kr exkl. oförutsedda kostnader. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att avgöra om bajamaja ska hyras in till Talvatisområdet och att i sådana 
fall tillskjuta budgetmedel eller avslå medborgarförslaget 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 161. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 48. 
Medborgarförslag från Stina Nordqvist inkommen 2020-06-08. 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 


Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 123  Dnr 2019:1081 
   


Svar på medborgarförslag- Förslag till att skapa trygghet 
och förebygga eventuella olägenheter i bostadsområden 


 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 


att avslå medborgarförslaget men upplysa förslagsställaren att kommunen 
kontinuerlig har dialoger med entreprenörerna gällande utförandet av 
snöröjningen. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Linda Danielsson. 
 
Jag har ett förslag med syfte att skapa trygghet och förebygga eventuella 
olägenhet i bostadsområden.  
  
Detta då genom förbud att köra ut snön från sin egen fastighet till 
allmänna plaster och behålla den på sin egen tomt. 
 
När det inte finns förbud så ser man ofta stora snövallar som byggs upp i 
bostadsområden.  
 
Detta leder till större risk på vintern för bilförare att se barn och andra som 
är i området som i sin tur kan leda till olägenheter.  


 
Förslaget är: att förtydliga förbudet med att lägga till ”allmänna platser” 
kring bostadsområden.   


 
På hemsidan står det enligt nedan: 
 
Det står att det inte är tillåtet att frakta ut snö på gator eller gångvägar-  
 
Kom ihåg! 
 
Det är inte tillåtet att frakta ut snö på gator eller gångvägar - eventuell 
bortkörning bekostas av fastighetsägaren. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett medborgarförslaget. 
 
Då vissa fastigheter i Jokkmokks kommun exempelvis Talvatisgatan inte 
har möjlighet att lagra snö på egen fastighet, skulle det innebära att  
fastighetsägaren skulle behöva köra all snö ut ur samhället, i det fall att 
fastighetsägare ej kan få tillåtelse att lagra det på kommunal platsmark. 
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§ 123- fortsättning 
 
Det finns redan idag ett förbud att lägga snö på gator och gångbanor. 
Detta för att inte hindra trafik och fotgängare. 
 
Långa transporter är dessutom negativt för miljön. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att avslå medborgarförslaget. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 162. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 93. 
Medborgarförslag från Linda Danielsson inkommen 2019-12-16. 


 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Kopia till 


Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 124  Dnr 2020:1089 
 


Svar på medborgarförslag – Aktivitetsområde/skatepark i 
Jokkmokk 


 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 


att ställa sig positiv till medborgarförslaget och att överlämna förslaget till 
skolkontoret och samhälls- och infrastrukturfunktionen för att i samråd se 
över om det går att genomföra i samband med investeringarna i Östra 
skolans utemiljö. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Leon Rensfeldt och Elias 
Bergqvist. 


 
Intresset för sommaraktiviteter inom kickbike, cykling och skateboard har 
hos ungdomar vuxit under ett antal år. Det finns dock inga anpassade ytor 
för denna typ av aktivitet förutom för cykel. Av den anledningen vill vi 
förmå kommunen att investera i ett område anpassat för kickbike, 
skateboard och BMX. Alltså någon form av skatepark. Detta skulle också 
vara något som är attraktivt för turistande barnfamiljer som besöker 
Jokkmokk under sommarhalvåret. 
 
Fritidschef Ann Enberg har berett medborgarförslaget. 
 
Så roligt att även ungdomar skickar in medborgarförslag. 
 
Östra Hörnet har börjat en renovering av skaterampen tillsammans med 
ungdomar och några äldre skateboardåkare. Rampen har sänkts och 
skivor ska bytas. 
 
Det som behövs i området är en asfalterad yta och nu använder 
ungdomarna den ny asfalterade ytan bakom sporthallen, men den går inte 
använda när parkeringen fylls av bilar. 
 
En asfalterad kvadratmeter kostar ca 400 kronor. 
 
För att investera i en skatepark måste ungdomarna vara med och påverka 
hur anläggningen ska se ut och det kan göras i elevråden och Östra 
Hörnet.  
 
Fritidschef Ann Enberg föreslår: 
 
Att Jokkmokks kommun är positiva till en skatepark, och 
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  § 124- fortsättning 
 
Att Jokkmokks kommun asfalterar en yta till en kostnad av 100 000 kronor 
i närheten av skaterampen och att arbetet med skateparken därefter 
fortsätter i olika ungdomsgrupper, för att senare presentera hur en tänkbar 
skatepark kan utvecklas med olika hopp, rails mm. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 163. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 110. 
Medborgarförslag från Leon Rensfeldt och Elias Bergqvist inkommen 
2020-12-11. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Kopia till 


Förslagsställarna 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 125 Dnr 2020:587 


Motionssvar – Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att ställa sig positiv till en namnändring i enlighet med motionen, samt  
 
att uppdra till utredare Magdalena Fjellner att fortsätta dialogen med 
lantmäteriet och Sametinget om ett namnbyte. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
I år firar vi att det är 20 år sedan som Sverige ratificerade både 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det utmynnade 
till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som började gälla 
från 1 januari 2010 där judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar erkändes som nationella minoriteter. Riksdagen har även 
erkänt samerna som urfolk i särskilt uttalande 1977 samt att det samiska 
folket är omnämnt i regeringsformen efter en grundlagsändring 2011. 
 
De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har under mycket lång 
tid osynliggjorts i det offentliga rummet i Sverige. I nyare tid har företräde 
ofta getts nyare svenska namnformer på geografiska företeelser, där de 
mer ursprungliga namnen varit på ett minoritetsspråk. Först på senare tid 
har de ursprungliga namnen börjat återkomma tillsammans med de 
svenska vid skyltning i den offentliga miljön. Det är viktigt för att 
synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken såväl 
historiskt som i dagens Sverige, och är en tydlig signal till det omgivande 
samhället om att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har en 
tydlig plats i det offentliga rummet i dagens Sverige. 
 
Sedan tio år är Jokkmokks kommun en samisk förvaltningskommun med 
årligt riktat statsbidrag för att kunna leva upp till lagstiftarens syfte med 
minoritetsspråkslagen, däribland att motverka diskriminering och 
utsatthet av de nationella minoriteterna samt stödja att de historiska 
minoritetsspråken hålls levande. Kommunen har bland annat föredömligt 
skyltat offentliga kommunala byggnader på samiska både exteriört och 
interiört, vilket har rönt stort intresse hos andra förvaltningskommuner 
som tagit inspiration av oss.  
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§ 125- fortsättning 
 
Miljöpartiet de gröna tycker att det är dags för Jokkmokks kommun att ta 
nästa steg. Vi anser att kommunen ska föregå med gott exempel och visa 
att man på allvar lever upp till Europarådets och Sveriges riksdags 
målsättningar med minoritetspolitiken. I centralorten Jokkmokk finns i den 
av kommunfullmäktige fastställda detaljplanen ett bostadsområde som  
benämns som ”Lappstaden”. Vi anser att namnet inte faller inom god 
ortsnamnssed enligt den hänsynsparagraf som finns införd i 
kulturmiljölagen eller intentionerna med Europarådets ramkonvention. 
Detsamma gäller Lappstavägen som är en kommunal gata som ansluter 
till området. Ordet ”lapp” finns inte i samiskan utan är en gammeldags 
benämning som kan i vår tid uppfattas nedsättande och är därför 
olämplig att användas i kommunala sammanhang. 
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun 
 
att Lappstaden i centralorten Jokkmokk byter namn till dess ursprungliga 
samiska namn Gielas som ska användas i alla kommunala sammanhang 
såsom detaljplaner och annat, samt 
 
att Lappstavägen i centralorten Jokkmokk byter namn till förslagsvis 
Gielasvägen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner har berett motionen. 
 
Beslut inom ortnamnsområdet ligger inom ramen för Kulturmiljölagen 
1988:950, § 4, om god ortnamnssed vilket bland annat innebär att 
hävdvunna ortnamn inte (ska) ändras utan starka skäl, samt att namn på 
svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används 
samtidigt på kartor samt skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga 
områden. 
 
Beslutanderätten för namn på gator, vägar, torg, parker och andra 
allmänna platser faller under kommunens ansvarsområde.   
 
Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet i Sverige. 
Myndigheten har till uppgift att fastställa ortnamn och ansvara för 
namnsättning i grundläggande geodata. Lantmäteriet kartredovisar bara 
nya namn på sådant sätt som inte strider mot god ortnamnssed. Samsyn 
mellan kommunen och Lantmäteriet i fråga om nya namn och god 
ortnamnssed borgar därmed för att nya namn beslutade av kommunen 
också kartredovisas. 
 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en statlig myndighet vars 
uppgift är att på vetenskaplig grund utöka kunskaper om bland annat 
ortnamn och personnamn samt efter vetenskapliga normer försöka  
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§ 125- fortsättning 
 
levandegöra och sprida kunskaper om bland annat det svenska språket, 
de nationella minoritetsspråken och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
 
Lantmäteriet gör i sitt yttrande bedömningen att 
Lappstaden/Lappstavägen är hävdvunna namn och därmed inte bör 
ändras. Vidare anger de att ett byte till ett namn på samiska skulle kunna 
betraktas som ett starkt skäl om det kan fastställas att namnet är det 
ursprungliga samiska namnet på bebyggelsen som senare har översatts 
till svenska, men som aldrig har gått ur hävd på samiska, utan tvärtom är 
det normala och oftast använda namnet hos namnbrukarkretsen. 
Lantmäteriet uppfattar dock namnet Gielas snarare som ett naturnamn 
som kan ha avsett ett något större område som fanns på den plats där 
senare Lappstan byggdes. 
 
ISOF gör i sitt yttrande bedömningen att namnet Lappstaden inte 
uppfyller kraven på hävd och av den anledningen bör det inte finnas 
några hinder för att det utmönstras. Vidare görs bedömningen att namnet 
Gielas bör vara äldre än det svenska namnet Lappstaden. 
Rekommendationerna från ISOF är att det svenska bebyggelsenamnet 
Lappstaden ersätts med det bebyggelsenamnet Gielas och att det 
svenska gatunamnet Lappstavägen ersätts med det svenska 
Gielasvägen. 
 
ISOF rekommenderar även att den svenska skyltningen kompletteras 
med skyltning av de lulesamiska namnen för Gielas och Gielasvägen. 
ISOF rekommenderar att experter i lulesamiska konsulteras för att ett 
lulesamiskt namn för Gielasvägen samt även Sirkasgatan ska kunna 
rekommenderas och sedan beslutas av kommunen. 
 
Lantmäteriet och ISOFs bedömningar i ärendet skiljer sig därmed ifrån 
varandra.  
 
Yttrande har även inhämtats från Minoritetsspråksgruppen i Jokkmokks 
kommun som ställer sig positiv till ett namnbyte då det skulle synliggöra 
samiskan i kommunen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner föreslår: 
 
Att om ett namnbyte är önskvärt bör vidare dialog med Lantmäteriet ske i 
syfte att nå samsyn om namnförslaget och namnbytet. Detta för att 
säkerställa att det nya namnet kartredovisas och införs i grundläggande 
geodata. 


 
Ärendets beredning 
 


 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-30, § 164. 
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§ 125- fortsättning 
 
 Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-06-14. 


Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 50. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2020-06-15. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar på bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 126 Dnr 2020:1085 
 


Motionssvar – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 


 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt Talvatis 
sjön då kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande, samt 
 
att ej avsätta pengar till att spara snö. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV). 


 
Vårt förslag är att bygga ut en befintlig vattenledningsbana runt sjön 
Talvatis/Dalváddis slingan 3 km. Dels är det närheten till sjön som gör det 
möjligt att tillverka konstsnö. Samt att även införskaffa snötäckdukar som 
Kåbdalis har, för att man ska kunna spara snö. 
 
Eftersom Jokkmokks Skidklubb är landets äldsta klubb borde vi också 
kunna göra en sådan investering för att komma igång tidigare med 
längdskidåkning för våra barn- och ungdomar och seniorer. Men även för 
övriga skidåkare i landet. 
 
Kan Idre, Bruksvallarna och Kåbdalis kan vi också komma igång med 
ännu mer snötillverkning och sparande av snö. 
 
Vi föreslår: 
 
-Att bygga en vattenledningsbana runt sjön Talvatis/Dalváddis, 3 
kilometerslingan för tillverkning av konstsnö. 
-Att införskaffa täckdukar för lagring av snö som körs ut med pistmaskin 
på hösten.  
 
Fritidschef Ann Enberg har berett motionen. 
 
Säsongen 2020 började snötillverkningen tidigt och det sammanföll med 
att kommunens nya pistmaskin levererades.  
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§ 126- fortsättning 
 
Pistmaskinen kördes under perioden med snötillverkning ca 80 timmar, 
förbrukningen av diesel vid körning i konstsnö är ca 25 l/timme, utöver 
det tillkommer kostnader för vaktmästarna. Totalt kostade 
snötillverkningen kultur-fritid 43 000 kr. 
 
Jokkmokks Skidklubb införde spåravgift, det är ett beslut som sektionen 
tog utan att kontakta Jokkmokks kommun, vi får inte glömma att 
anläggningen ägs och sköts av Jokkmokks kommun och anläggningen är 
till i första hand våra medborgare som gratis ska kunna utnyttja 
anläggningen, ska en avgift tas ut bör det beslutet tas av kultur- och 
fritidsnämnden och där efter kommunfullmäktige. 
 
Kontakt har tagits med Luleå Kommun kultur- och fritid som har en 
konstsnötillverkning på Ormberget. När Luleå kommun för 10 år sedan 
gjorde en konstsnöslinga på 2,5 km kostade det 5,8 miljoner, de tar 
vattnet från fjärden nedanför Ormberget där det byggdes ett pumphus, de 
har 3 snökanoner. När snön sedan är gjord har dom traktor som kör ut 
snön efter banan och pistmaskinen planar ut snön så att det blir 20–30 
cm tjocklek. Även brunnar har gjorts för avrinning. För att starta 
tillverkningen ska det under 3 – 4 dagar vara -4 till -5 C. 
 
Kontakt har tagits med gatukontoret i Jokkmokk, ska vattenrör grävas ner 
efter spåret måste även här ett pumphus byggas så att vattnet trycks runt 
ett förslag är att vi kan ha brandposter där snökanonerna kan kopplas på. 
 
Beräknad kostnad 1 500 – 2 000 kr/m totalt 4,5 – 6 miljoner inga 
kostnader för snökanoner inräknad. 
 
Kontakt har tagits även med Kåbdalis Skidliftar ang. täckdukar dessa 
importeras från Italien och enligt Johan Gunnarstedt bör man kontakta 
någon som sparar snö för att få de rätta tipsen för att klara av att spara 
snö. Någonstans måste vi även hitta ytan där vi kan spara snön, helst 
inte på skidstadion. 
 
Fritidschef Ann Enberg föreslår: 
 
Att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt Talvatis 
sjön, kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande. 
 
Att ej avsätta pengar till att spara snö. 
 
Att avsätta 50 000 kronor till att täcka kostnaderna för maskinen och 
vaktmästarna under perioden som konstsnö produceras. 
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§ 126- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-30, § 165. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 112. 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Karin Vannar (SV) yrkar på bifall till motionen. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot 
Vannars (SV) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 127 Dnr 2021:947  
       


Upphävande av gamla och ej verkställda beslut om 
fastighetsförsäljningar för bostadsändamål 
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att besluta att upphäva samtliga beslut om fastighetsförsäljningar av 
kommunal mark för bostadsändamål som ej verkställts och som är äldre 
än år 2018, 
 
att beslutet gäller kommunal mark som är planlagd för bostadsändamål 
och som genom planläggning skulle medföra bostadsändamål, 
 
att i de fall detaljplaneändring måste göras så ska planbesked tas av 
samhällsbyggarnämnden eller kommunfullmäktige senast ett år efter 
beslut om försäljning, 
 
att besluta att de intressenter som fått ett erbjudande att köpa mark för 
bostadsändamål före 2018 och som ej slutfört fastighetsförvärvet får 
återkomma i det fall att de fortfarande är intresserade av fastigheten 
annars kan fastigheten komma att säljas till annan intressent, 
 
att besluta att ge i uppdrag till chef för samhälls- och 
infrastrukturfunktionen att kartlägga statusen på de beslut om 
fastighetsförsäljningar för bostadsändamål som fattats efter från och med 
år 2018, samt 
 
att ett beslut om en försäljning från och med år 2021 gäller under ett års 
tid, en förlängning kan göras om beslut om planbesked har tagits och en 
detaljplan håller på att tas fram. Vinner detaljplanen ej lagakraft så faller 
beslutet om försäljning. 


 ___________ 
 
Ärendet 


 
Under årens lopp har många beslut om fastighetsförsäljningar fattats i 
syfte att bidra till att det uppförs nya bostadshus, komplementbyggnader 
och utökningar av befintliga tomter/fastigheter. Det finns många äldre 
kommunstyrebeslut beslut om försäljningar som aldrig verkställts. Detta 
innebär att fastigheter kan bli låsta i händelse av nya förfrågningar eller att 
det tas flera beslut om försäljning av samma fastighet. 
 
Idag så är det utmanande att ha koll på statusen på äldre beslut i 
samband med nya förfrågningar. Detta får i sin tur en negativ inverkan på 
fastighetsmarknaden och då kommunen vill kunna bidra till ett ökat 
bostadsbyggande.  
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§ 127- fortsättning 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen:  
 
Att besluta att upphäva samtliga beslut om fastighetsförsäljningar av 
kommunal mark för bostadsändamål som ej verkställts och som är äldre 
än år 2018. 
 
Att beslutet gäller kommunal mark som är planlagd för bostadsändamål 
och som genom planläggning skulle medföra bostadsändamål. 
att i de fall detaljplaneändring måste göras så ska planbesked tas av 
samhällsbyggarnämnden eller kommunfullmäktige senast ett år efter 
beslut om försäljning. 
 
Att besluta att de intressenter som fått ett erbjudande att köpa mark för 
bostadsändamål före 2018 och som ej slutfört fastighetsförvärvet får 
återkomma i det fall att de fortfarande är intresserade av fastigheten 
annars kan fastigheten komma att säljas till annan intressent. 
 
Att besluta att ge i uppdrag till chef för samhälls- och 
infrastrukturfunktionen att kartlägga statusen på de beslut om 
fastighetsförsäljningar för bostadsändamål som fattats efter från och med 
år 2018. 
 
Att ett beslut om en försäljning från och med år 2021 gäller under två års 
tid, en förlängning kan göras om beslut om planbesked har tagits och en 
detaljplan håller på att tas fram. Vinner detaljplanen ej lagakraft så faller 
beslutet om försäljning. 
 
Ärendets beredning 
 


 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-10. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) föreslår att ett beslut om 
fastighetsförsäljning från och med 2021 ska gälla under ett års tid. 


 
 Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
  
 
 Kopia till 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 128 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
1.08  Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 


 
Beslut 2021-04-28, § 79, Remissvar på Tillgängliga stränder- ett mer differentierat 
strandskydd, SOU 2020:78 (dnr 2021:610) 
 
Beslut 2021-04-28, § 80, Remissvar på Skogsutredningens betänkande, SOU 2020:73 
(dnr 2021:312) 
 
Beslut 2021-04-28, § 81, Remissvar på Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer (dnr 2021:501) 
 
Beslut 2021-04-28, § 82, Att ej yttra sig på överklagan av kommunstyrelsens beslut 2021-
03-29, § 43, Investering och projektering i Nya Kaitumgården (dnr 2019:490) 
 
Beslut 2021-08-30, § 151, Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Låjssa 
(dnr 2020:156) 
 
Beslut 2021-08-30, § 152, Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet 
Kanibäcken (dnr 2021:744) 
 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget 
 
Beslut 2021-04-28, § 83, Beslut att upphandla avfallsförbränning (dnr 2021:440) 
 
Beslut 2021-04-28, § 84, Beslut att upphandla företagshälsovård inklusive hälsokontroller 
av brandmän (dnr 2021:235) 
 
Beslut 2021-04-28, § 85, Beslut att upphandla ramavtal hantverkstjänster (dnr 2021:442) 
 
Beslut 2021-04-28, § 86, Beslut att upphandla rivningstjänster (dnr 2021:441) 
 
Beslut 2021-04-28, § 87, Beslut att upphandla uppförande av ny kommunkationsnod (dnr 
2021:487) 
 
Beslut 2021-04-28, § 88, Beslut att upphandla byte av styrenhet till hissen i 
kommunhuset (dnr 2021:609) 
 
Beslut 2021-06-14, § 128, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling av ny 
kommunikationsnod (dnr 2021:487) 
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Beslut 2021-07-01, § 134, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling 
företagshälsovård (dnr 2021:235) 
 
Beslut 2021-07-01, § 135, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling 
rivningstjänster (dnr 2021:441) 
 
Beslut 2021-07-01, § 136, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande för upphandling av 
ramavtal hantverkartjänster (dnr 2021:442) 
 
Beslut 2021-07-01, § 137, Beslut att upphandla ramavtal av hjullastare  
 
Beslut 2021-07-01, § 138, Beslut att upphandla ramavtal av grävmaskinsarbeten (dnr 
2021:758) 
 
Beslut 2021-07-01, § 139, Beslut att upphandla ramavtal snöröjning och halkbekämpning 
(dnr 2021:759) 
 
4.05 Uthyrning, upplåtelse och uppsägning av strategiska fastigheter samt nedsättning 
eller anstånd av hyra 
 
Beslut 2021-07-01, § 133, Beslut att teckna ett tilläggsavtal till avtal mellan Jokkmokks 
kommun och Sameslöjdstiftelsen gällande tillfälligt återlämnande av yta (dnr 2021:756) 


 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 


 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Det ska vara enkelt att vara klimatsmart (dnr 2021:670) 
Beslut: Ärendet bereds av gatuchef Conny Öhman 
 
Motion – Medlemskap i FSV (dnr 2021:641) 
Beslut: Ärendet bereds av kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 
Medborgarförslag – E-tjänster (dnr 2021:489) 
Beslut: Ärendet bereds av IT-chef Bertil Nordqvist 
 
Handläggare Susanne Zackrisson 
 
1.23 Beslut om hemsändningsbidrag 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till M-D R (dnr 2021:127) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till E-M E (dnr 2021:139) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till B-I B (dnr 2021:126) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till S H (dnr 2021:261) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till C och G L (dnr 2021:262) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till L K (dnr 2021:404) 
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Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till M E (dnr 2021:496) 
 
Beslut att bevilja hemsändningsbidrag till T H (dnr 2021:765) 
 
Beslut att avslå hemsändningsbidrag till I K (dnr 2021:735) 
 
Beslut att avslå hemsändningsbidrag till B S (dnr 2021:767) 
 
Beslut att avslå hemsändningsbidrag till K A (dnr 2021:780) 
 
Beslut att avslå hemsändningsbidrag till M A (dnr 2021:809) 
 
Beslut att avslå hemsändningsbidrag till B A (dnr 2021:781) 
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 § 129 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


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


- Entledigande av Fredrik Svanberg som ersättare samt 
förordnande av Ingrid Inga som ny ledamot och Mari-Ann Nutti 
som ny ersättare i styrelsen för Ájtte.  


 
2.   Från Säkerhetspolisen 


- Årsberättelse för 2020 
 


3.      Från Mark- och miljödomstolen 
- Överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47, Plan 


för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 


 
4.      Från Förvaltningsrätten 


- Beslut att bifalla överklagan och upphäva kommunstyrelsens 
beslut 2021-03-29, § 43, att pausa boendeförändringar inom 
socialnämnden inklusive Pionjären      
 


5.     Från länsstyrelsen i Norrbotten  
- Beslut om bygdemedel till Ájtte med totalt  400 000 kr för 


renovering och utställning i Tjåggnårisstugan i Fjällträdgården 
- Beslut om bygdemedel med 495 000 kr för utveckling av Forsnäs 


industriområde etapp 2 
- Beslut om bygdemedel till Polcirkelgymnasterna med 130 000 kr 


för förbättringar av Polcirkelhallen 
- Beslut om bygdemedel till Vaisa sameförening med 170 000 kr för 


restaurering av Vaisaluokta gamla kyrkkåta 
- Beslut att avslå ansökan om bygdemedel till fortsatt utveckling av 


Midnattssolens Trädgård 
- Unescos utlåtande angående Laponia 


 
 6.     Från SKR 


- Cirkulär 21:16- Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 


- Sammanträdesplan för 2022 
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- Förbundsavgift för 2022 
 


  7.     Från Lapplands Kommunalförbund, LKF 
- Direktionsprotokoll daterat 2021-06-16 


 
8.     Från Sensus Studieförbund Norrland 
      -  Årsredovisning för 2020 


 
9.     Från Nämnden för prövning av oredligheter i forskning 
         -  Årsrapport 2020 


 
 10.     Från Inlandsbanan AB 


- Kallelse till extra stämma 2021-07-21 
 


 11.    Från Studieförbunden i samverkan 
 -  Skrivelse angående bidragen till studieförbunden 


 
  12.    Från Svenskt Näringsliv                                                       


- Genomgång av lokalt företagsklimat i Jokkmokks kommun 
 
  13.    Från Jokkmokks Värmeverk AB                                                       


- Stämmoprotokoll från 2021-06-04 
- Stämmoprotokoll från Jokkmokks VA och Gata AB från 2021-06-


04 
 


 14.    Från kommunfullmäktige  
- Beslut 2021-04-26, § 23, beslut att bevilja kommunstyrelsen samt 


de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020 
- Beslut 2021-06-14,§ 42, att anta budgetramar och 


budgetprinciperna för 2022-2024 
 


  15.    Från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson  
- Skrivelse till socialnämnden angående vikten av att fastställa en 


internbudget och genomföra kostnadsminskningar för 2022 
 


 16.    Från kommunchef Monica Lundkvist  
- Beslut att hyra Laponianoden i Laponiaporten för 2021 


 
 17.    Från Personalfunktionen  


- Utvärdering av feriearbetena 2021 
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§ 130 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommuntyrelsen 


 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att när det gäller 
investeringarna i den förändrade skolstrukturen så kommer 
ombyggnationerna på Östra skolan att bli dyrare än beräknat men däremot 
så kommer ombyggnationerna på Västra skolan bli billigare än beräknat 
så den totala budgeten beräknas att kunna hållas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) informerar om 
senaste tidens arbete. 
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