
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-10-18 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–14.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.00 
 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V), vice 
ordförande, deltar ej §§ 145-147 
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 
Axel Landström, ekonomichef, § 
136 
Helen Isaksson Spik, skolchef, § 
137 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
deltar på distans §§ 137-142 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
142 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 148  
 

 
 
 

Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 20 oktober 2021 
 
Paragrafer: 134-153 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

ANSLAG / BEVIS,  
 

Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-10-18 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-10-21  nedtagande:  2021-11-12 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 134 
Val av justerare 
 
§ 135 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 136  Dnr 2021:567 
Tertialrapport 2 för 2021 
  
§ 137  Dnr 2021:986 
Investeringar för förändrad skolstruktur 
 
§ 138  Dnr 2020:479 
Upplåtelse av mark på Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 1:2 för 
Midnattssolens Trädgård 
 
§ 139  Dnr 2021:837 
Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
§ 140  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
 
§ 141  Dnr 2016:505 
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om markområde för 
golfbana i Jokkmokk 
 
§ 142  Dnr 2021:1048 
Förslag till fastighetsförsäljning av del av Jokkmokk 9:47, Kallaxflyg AB 
 
§ 143  Dnr 2021:760 
Förslag till minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 
§ 144  Dnr 2021:760 
Utredning om förändrad politisk organisation 

 
§ 145  Dnr 2021:990 
Ansökan om bygdemedel för projektet ”Kommunicera mera” 2022-2023 

 
§ 146  Dnr 2021:991 
Förslag till riktlinjer internkontrollplan för nämnderna i Jokkmokks kommun 

 
§ 147  Dnr 2021:992 
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
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§ 148  Dnr 2021:1037 
Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i Porjus och Vuollerim 

 
§ 149  Dnr 2021:670 
Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 
§ 150  Dnr 2020:936 
Motionssvar- Utveckla företagandet i kommunen- minska kommunens 
egen kostym 

 
§ 151   

  Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 152   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 153   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 134 
 

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 
onsdagen den 20 oktober 2021. 

. 
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§ 135 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ____________ 

  
Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
-Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i Porjus och 
Vuollerim (§ 148). 
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 § 136 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 2 för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att uppmärksamma kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser 
kommande utmaningar inom kompetensförsörjningen  

 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  

 
att i övrigt lägga tertialrapporten med beaktande 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 40: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 
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§ 136- fortsättning 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett negativt resultat uppgående till 
cirka 936 tkr per den 31 december 2021. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 1 984 tkr. Bokslutsresultatet (+20 186) ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. 

 
För nämnderna ser resultatet ut som följande: 
 
Kommunstyrelsen 3 322 000 kr 
Barn- och utbildningsnämnden  - 686 000 kr 
Socialnämnden                                -12 018 000 kr 
Samhällsbyggarnämnden     201 000 kr 
Kultur- och fritidsnämnden     513 000 kr 
 
Finansieringen visar ett prognostiserat överskott om 6 684 tkr. 
Kommunskatten (+6 436 tkr) kommer in över förväntan medan 
utjämningsdelen minskar (-4 689tkr). Kostnaden för pensioner 
prognostiseras att minska under 2021. Dock råder en viss osäkerhet vid 
kommande års beräkning då kommunen byter pensionsadministratör från 
KPA till Skandia under pågående år. 

  
I den senaste skatte- och bidragsprognoserna från SKR 200826 har 
skatteunderlagets utveckling reviderats upp jämfört med prognosen i april, 
vilket betyder att minskningstakten inte väntas bli så snabb som befarat. 
Den snabbare ökningen för 2021 innebär dock att förändringen 2022 blir 
svagare. 

 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppmärksammar 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser kommande utmaningar inom 
kompetensförsörjningen, samt att i övrigt lägga tertialrapporten med 
beaktande till handlingarna. 
 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 2 för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 170. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 137 Dnr 2021:986  
    
Investeringar för förändrad skolstruktur 
 

 Kommunstyrelsen beslutar   
 
 att inleda projektering i dialog med skolan, samt  
  
att fortsätta dialogerna kring utemiljön på Östra och Västra skolan. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
 Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 5, i investeringsbudgeten för 
2021 att avsätta fyra miljoner för anpassning av Östra Skolan för 
anpassning av lokaler och utemiljö med anledning av att årskurs fyra och 
fem från Västra Skolan samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och 
med hösten 2022. 
 
De skisser som skolan, fastighetskontoret och avtalade arkitekter arbetat 
fram beräknas kunna verkställas till en kostnad motsvarande: 
 
Östra skolan 
7 628 800kr 
 
Västra skolan 
859 560kr 
 
Summa 8 588 360 kr 
 
På Östra skolan så innebär det att ytor som värms upp i dag men ej nyttjas 
kommer att kunna fungera som verksamhetsytor efter anpassningen. 
Satsningen kommer i kombination med aulan att bidra till en attraktiv 
arbetsplats och skola. 
 
En mer exakt summa erhålls vid färdig projektering. Det är också svårt att 
beräkna utfallet vid upphandling. Detta innebär att priserna kan variera. 
 
För Västra skolan så innebär anpassningen på sikt att samtliga 
avdelningar kan förläggas på södra sidan om så beslutas. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att inleda projektering i dialog med skolan.  
  
Att fortsätta dialogerna kring utemiljön på Östra och Västra skolan. 
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§ 137- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
172, att besöka Östra- och Västra skolan vid tillfälle för att på plats kunna 
bilda sig en uppfattning om hur ombyggnationerna kommer att bli. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 172. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-10-02. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 138  Dnr 2020:479 
  

Upplåtelse av mark på Jokkmokk 10:40, 10:43 och 
Kyrkostaden 1:2 för Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år, 
samt 
 
att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård önskar få markupplåtelse 
eller arrende för det område som berörs av planbeskedet för 
midnattssolens trädgård. 
 
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. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på 5 ha 
på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk person 
som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen vinner 
laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 

 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 173. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 

 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 139 Dnr 2021:873   
 

Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning för Kvikkjokk 3:42. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram 
en detaljplan. Förslaget innebär en variation av boendeformer såsom mer 
exklusiva stugor, enklare småstugor, husvagns- och husbilsplatser, 
tältplatser samt bastu/spa. 
 
Berört område är beläget vid Kvikkjokksdeltat vid infarten till byn Kvikkjokk 
och omfattar fastigheten Kvikkjokk 3:42. I gällande byggnadsplan är 
fastigheten utpekad för husvagnsuppställningsplats, för utveckling av 
området krävs därför ändring av detaljplan. Fastigheten Kvikkjokk 3:42 
omfattar husvagnscamping med servicebyggnader m.m. 
 
I Utvecklingsplan Kvikkjokk (2020) anges att mark för turistiska 
expansioner med besöksanläggningar i Kvikkjokk är begränsade. 
Jokkmokks kommun tillhandahåller kommunalt VA, vilket möjliggör 
hantering av spillvatten i större sammanhang. 
 
Planområdet ligger inom utpekat LIS-område. I Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun anges att området bedöms som lämpligt för 
utveckling av besöksnäring. Vidare anges att vid ny exploatering ska 
området prövas i en planprocess som visar lämplighet, avgränsning, 
bebyggelse, skydd, hänsyn mm. Vid placering av ny bebyggelse behöver 
hänsyn tas till kulturmiljön. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-08-26, § 86, att ställa sig positiv 
till planläggning av Kvikkjokk 3:42 enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande, och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
174, att uppdra till planarkitekterna att till kommunstyrelsens möte se över 
en formulering i planbeskedet där tillgången till boende av tillfällig 
karaktär/korttidsboende med allmän tillgänglighet främjas.  
 
Ett justering har med anledning av det gjorts i planbeskedet. 
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 § 139- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 

 
Förslag till planbesked. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 174. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Sofia 
Silfverbrand daterad 2021-09-10. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-08-26, § 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2019:648    

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

 ___________ 
 

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. 

 
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.  
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 140- fortsättning 
 

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.  

 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 140- fortsättning 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 47: 
 
Att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
Att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 
166: 
 
Att kommunstyrelsens ordförande samt Roland Boman (FJK) tillsammans 
med berörda tjänstemän bjuder in till ett möte med de markägare av 
Kvikkjokk 3:3 som har haft synpunkter på att en del av Kvikkjokk 3:3 är 
med i LIS-planen. 
 
Planhandlingen har kompletterats avseende riktlinjer och 
rekommendationer för handläggning för områden i LIS-planen där 
rennäringen påverkas samt geografisk avgränsning av området Kvikkjokk 
camping. Dialog har hafts med markägarna av Kvikkjokk 3:3. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia Silfverbrand och 
samhällsstrateg Sigrid Segerström föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 175. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia 
Silfverbrand och samhällsstrateg Sigrid Segerström daterad 2021-09-20. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, §166. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
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. 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 140- fortsättning 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 141  Dnr 2016:505  
       

Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om 
markområde för golfbana i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ej upplåta mark till en ny golfbana då det redan finns en i kommunen. 

 ___________ 
 
Reservationer 
 
Sven Holmqvist, Robert Bernhardsson (bägge S) och Viktor Segerström 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
 
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  
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 141- fortsättning 
 
detaljplanen innan andra väsentliga delar klarats ut. Exempel på dessa 
kan vara att föreningen har finansiering för investering och drift, att det  

 
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.  
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett ändamål, preliminärt 
enligt bilaga 3. 
 
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. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 81, 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. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 141- fortsättning 
 
En skrivelse på kommunstyrelsens frågeställning har nu inkommit från 
Porjus Golfklubb 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 176. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb inkommen 2021-08-24. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 81. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-05-08. 
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, med instämmande av Karin Vannar (SV), på 
bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut,. 
 
Ordförande yrkar på att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett 
ändamål, preliminärt enligt bilaga 3. 
 
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. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Varvid 
röstning begärs. 

 
Röstning 

 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med ordförandes förslag röstar nej.  
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 141- fortsättning 
 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 3 nej-röster och 2 som avstår enligt 
särskilt röstningsprotokoll. 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med arbets- och 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Porjus Golfklubb 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 142 Dnr 2021:1048  
    
Förslag till fastighetsförsäljning av del av Jokkmokk 9:47, 
Kallaxflyg AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sälja aktuell del av Jokkmokk 9:47, ca 23 000 m² till Kallaxflyg AB för 
785 000 kr, samt 
 
att säljaren tar kostnaden för avstyckning. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Kallaxflyg har för avsikt att expandera sin verksamhet i Jokkmokk. 
Företaget har i dialog med kommunen tittat på lämplig mark för 
expansionen. Avsikten är att uppföra hangarbyggnad med kontorslokaler 
samt landningsplats.  

 
Kallaxflyg AB, önskar få köpa del av Jokkmokk 9:47, cirka 23 000 m2 inom 
Forsnäs industriområde enligt bifogad karta, för att uppföra industrilokal 
med tillhörande anläggningar.  
 

 Markområdet behöver avstyckas vid försäljning. 
 

Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen och tillväxtchef har berett 
ärendet. I syfte att möjliggöra företagets expansionsplaner föreslår 
undertecknade att kommunstyrelsen beslutar att sälja aktuellt 
markområde. 

 
Expansionen medför ett breddat utbud av tjänster i tätorten. 
 

• Fastighet: Del av Jokkmokk 9:47 
• Yta: ca. 23 000 m2 
• Typ av mark: Industrimark 

 
I köpeavtalet kommer ett villkor att skrivas in som bland annat innebär att 
köparen förbinder sig att från tillträdesdagen på fastigheten uppföra en 
byggnad visst antal kvadratmeter. Inom denna tid får fastigheten, 
obebyggd eller bebyggd, inte heller överlåtas. Om köparen inte uppfyller 
dessa villkor utgår ett vite. 
 
Tomten säljas i befintligt skick. Kostnad för grundläggningsåtgärder, 
vatten-, dagvatten och avlopps-anslutning, uppfyllnad, sprängning, 
bygglovavgift mm tillkommer. 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 142- fortsättning 
 
Taxan för industrimark är 25 kr per m2 för råmark och 100 kr per m2 för 
hårdgjorda ytor. Den totala markytan inom markerat område är 23 000 m2, 
varav 2800 m2 är hårdgjord yta. 
 
Markytans värde enligt kommunala marktaxan är således 505 000 kr plus 
280 000 kr (exkl. moms). 

 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström föreslår 
kommunstyrelsen:  

 
Att sälja del av Jokkmokk 9:47, 23 000 m² till Kallaxflyg AB för 785 000 kr. 
 
Att besluta att säljaren tar kostnaden för avstyckning. 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik 
Fagerström daterad 2021-10-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Köparen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 143 Dnr 2021:760   

Förslag till minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 25 st. till 21 st. till 
den nya mandatperioden med start 2022, samt 
 
att meddela länsstyrelsen beslutet.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 

 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  

- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 

helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 

- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 

En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 
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§ 143- fortsättning 
 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 

LKF 
 

Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 

 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 

 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 

 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  

o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 

LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 

o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 182. 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 143- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 144 Dnr 2021:760   

Utredning om förändrad politisk organisation för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att remittera förslaget på en ny politisk organisation till samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bereda partiernas 
synpunkter och därefter komma med ett förslag till en politisk organisation. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 

 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  

- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 

helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 

- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 

En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 144- fortsättning 
 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 

LKF 
 

Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 

 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 

 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 

 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  

o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 

LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 

o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 182. 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 144- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag 
att bereda partiernas synpunkter och därefter komma med ett förslag till en 
politisk organisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 145 Dnr 2021:990   

Ansökan om bygdemedel för projektet ”Kommunicera 
mera” 2022-2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel om 1 395 000 kr, 75% av totalkostnaden på 
1 860 000 kr, fördelat på 697 500 kr årligen, 2022 samt 2023, samt 
 
att kommunstyrelsen får en återrapportering av projektet efter halva 
projekttiden. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun ser målmedveten kommunikation och marknadsföring 
som en viktig del i arbetet att nå de övergripande mål som kommunen satt 
upp i visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”. 
 
Jokkmokk som namn är vida känt i dag men vi behöver, trots detta, 
fortsätta att utveckla vårt varumärke och våra kommunikationskanaler för 
att kunna möta de utmaningar och möjligheter som kommunen har framför 
sig med fokus på medborgare, kompetensförsörjning, tillväxt, attraktiv 
livsmiljö och ökat antal besökare. Vi ser idag ett medielandskap i ständig 
förändring, utveckling av nya tekniker och verktyg och nya synsätt på 
information och kommunikation. Vi förväntar oss idag som konsumenter 
att den information eller marknadsföring vi nås av, i många fall är person-, 
eller i alla fall, målgruppsspecifik. Vi rör oss allt mer bort från traditionell 
marknadsföring mot en modern digital kommunikation. Nya sociala kanaler 
tar marknadsandelar eller minskar i popularitet i snabb takt. Jokkmokks 
kommun behöver utveckla ökade kunskaper och en aktiv 
omvärldsbevakning kring möjligheterna med digital kommunikation och 
digitala verktyg samt strategier för hur de ska användas. Att ständigt 
vidareutveckla kommunens digitala kanaler och verktyg är en 
nödvändighet för att effektivt kunna kommunicera med omvärlden.  
 
Att framgångsrikt kommunicera och platsmarknadsföra varumärket 
Jokkmokk blir allt viktigare för att vi ska kunna nå de övergripande mål 
som kommunen sätter upp i sitt mål- och visionsarbete. Därför behöver 
varumärkesarbete och platsmarknadsföring vara komplement till 
kommunens ordinarie informationsarbete. 

 
Framtiden består av både möjligheter och utmaningar. Planer på mycket 
stora investeringar har under det senast året presenterats i norra Sverige. 
Megainvesteringar med bland annat grön energiförsörjning, fossilfritt stål 
och batteritillverkning, för att nämna några, i fokus. Investeringarna  
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 145- fortsättning 
 

kommer att överskrida mycket som gjorts i modern historia där hundratals 
miljarder ska  
 
investeras i nya verksamheter som byggs upp från grunden. Effekterna av 
dessa planerade investeringar kommer att medföra utvecklingsmöjligheter 
för samtliga kommuner i länet, inom samtliga områden. Jokkmokks 
kommuns ambition är att vara en del av, samt tillvarata, de möjligheter till 
samhällsutveckling som en ökad arbetsmarknad som förutsätter inflyttning 
till regionen medför. För att på bästa sätt klara utmaningarna kring 
framtida arbetskraftsbehov, kompetensutveckling och attraktiva samhällen 
för inflyttning och företagsetablering har ett antal insatsområden 
identifierats som kräver ett ökat fokus och extra insatser, däribland 
Jokkmokks kommuns varumärke. Att Jokkmokk, bland annat, har ett 
diversifierat näringsliv, goda utbildnings- och fortbildningsmöjligheter samt 
en god, både teknisk och fysisk, infrastruktur är basvärden att 
kommunicera i en vidare bemärkelse än vad vi gör idag. 
 
För att kunna attrahera kompetens, inflyttning och företagsetableringar i 
samband med den förväntade positiva utvecklingen i regionen behöver 
Jokkmokks kommuns varumärke vidareutvecklas och kompletteras utifrån 
regionens och kommunens förändrade förutsättningar och möjligheter.  
 
Planerade insatser: 
 

- Arbeta fram ett uppdaterat och vidareutvecklat platsvarumärke. 
- Arbeta fram en vidareutvecklad kommunikationsstrategi som 

medger målgruppsspecifik kommunikation och en uppdaterad 
grafisk utformning av kommunikationsmaterial.  

- Arbeta målgruppsinriktat med kommunikationskampanjer med 
fokus på Jokkmokk som en attraktiv plats att leva och verka på, en 
attraktiv plats att investera i, en plats som attraherar framtida 
kompetenser och en plats där nya medborgare ser möjligheter till 
försörjning.  

- Fortsatt utvecklingsarbete rörande Jokkmokks kommuns sociala 
kanaler 

 
Jokkmokk som namn är vida känt idag, kanske främst för Jokkmokks 
marknad men även för de tillgångar vi har i form av natur och kultur. 
Jokkmokks Vintermarknad är intimt förknippad med varumärket Jokkmokk 
och agerar som en dragare för kommunen. Det är viktigt att fylla 
besöksvarumärket Jokkmokk med ett säljbart innehåll. Därför är 
marknadsföring av, bland annat, Jokkmokks Vintermarknad viktigt även för 
att sälja Jokkmokk under andra tider av året. Extra resurser behöver 
satsas marknadsföringsmässigt under kommande år för att, efter 
pandemin, återupprätta och stimulera önskan och viljan att besöka 
Jokkmokks marknad fysiskt. Satsningar på vidareutvecklade responsiva  
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 145- fortsättning 
 
sociala kanaler för Jokkmokks marknad är nödvändiga för att skapa 
förbättrade arbetsflöden för såväl marknadsarrangörer, marknadsförsäljare 
som besökare.  

 
Planerade insatser: 

- Kommunikationskampanjer för Jokkmokks marknad 
- Fortsatt utvecklingsarbete kopplat till Jokkmokks marknads sociala 

kanaler. 
 

 Utredare Magdalena Fjellner föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  

Att ansöka om bygdemedel om 1 395 000 kr, 75% av totalkostnaden på 
1 860 000 kr, fördelat på 697 500 kr årligen, 2022 samt 2023.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 183. 
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-09-20. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen får en återrapportering av 
projektet efter halva projekttiden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Utredare Magdalena Fjellner 
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 § 146 Dnr 2021:991   

Förslag till riktlinjer internkontrollplan för nämnderna i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta om att anta riktlinjer för internkontrollplan för nämnderna i 
Jokkmokks kommun.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Styrelser och nämnder har ansvar för sin verksamhet.  
Intern kontroll bidrar till  

• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och 
stabilitet,  

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och 
ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,  

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  
 

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister 
som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt 
sätt. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna 
och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet.  
 
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar 
till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den 
interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.  
 
Internkontroll består av riskanalys – vad kan gå fel, samt åtgärder och 
kontroller – hur säkerställer vi att det inte går fel.  
 
Intern kontroll är alltså ett förlopp eller flöde av strukturer och aktiviteter 
som tillsammans ska leda till det avsedda syftet. Den interna kontrollen 
bidrar också till att skydda organisationen och dess medarbetare från 
risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador. Ett fullständigt 
skydd mot inre och yttre risker är dock inte möjligt att upprätthålla, det går 
inte att fullt ut gardera mot manipulation, dåligt omdöme eller brottsliga 
angrepp. Men en bra intern kontroll kan ge förutsättning för en rimlig 
säkerhet. Det handlar sammantaget om att bygga och stödja trygghet och 
tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling. 

 
Internkontroll syftar till att säkerställa: 
 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 146- fortsättning 
 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta om Riktlinjer för internkontrollplan.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 184. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Personalchef Caroline Johansson 
Bibliotekschef Kristina Holmgren 
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 § 147 Dnr 2021:992   

Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riskanalys inför 2022, 
 
att anta Internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022, samt 
 
att kommunstyrelsen får en återkoppling på de ärenden som ska åtgärdas i 
enlighet med internkontrollplanen 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Riskanalys är genomförd enligt Riktlinjer Internkontrollplan. I riskanalysen 
är 26 risker identifierade. I riskbedömningen har riskerna fått värde mellan 
3 och 12, risker med värde över 4 är upptagna i Internkontrollplanen. 
 
Internkontrollplanen utgår från riskanalys som genomförts av 
funktionschefer i Näringslivs- och samhällsavdelningen tillsammans med 
kommunchef.  
Risker har identifierats och bedömning har gjort av sannolikhet och 
konsekvens. Risker med värdering 6 och över finns upptagna i förslag till 
internkontrollplan med kontrollmetod och ansvarig.  
 
Redovisningen av riskerna och kontrollmetod sker minst en gång per år 
och kan bestå av ekonomiska uppföljningar som tertialrapport och 
årsredovisning, Uppföljning av internkontrollplan samt redovisning av 
verksamhetsrapporter. Risker mellan 4 – 8 redovisas per funktion i 
verksamhetsrapporter, risker över 8 redovisas i Uppföljning av 
internkontrollplan alternativt i Tertial/årsredovisning. Övergripande risker 
redovisas i uppföljning av internkontrollplan även om riskvärdet är lägre än 
8. 

 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta att fastställa riskanalys inför 2022. 
 
Att besluta att anta Internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 185. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
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 § 147- fortsättning 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 148  Dnr 2021:1037 
  

Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i 
Porjus och Vuollerim 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom samhällsbyggarnämndens beslut och ej underteckna 
avtalet, samt 
 
uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag till avtal till Vattenfall 
Vattenkraft AB, samt att utreda åtgärder och konsekvenser utifall att 
kommunen och Vattenfall Vattenkraft AB ej kommer överens om ett nytt 
avtal. 
____________ 

  
Ärendet 

 
Vattenfall Vattenkraft AB har till Jokkmokks kommun inkommit med ett 
avtalsförslag rörande Räddningstjänsten i Porjus och Vuollerim.  
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-10-14, § 123, att utifrån avtalets 
omfattning ställa sig negativ till att kommunstyrelsen tecknar detta avtal 
med Vattenfall Vattenkraft AB. 

 
 Ärendets beredning 
 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-10-14, § 123. 

Skrivelse till Vattenfall AB från kommunstyrelsens ordförande Robert 
Bernhardsson (S), samhällsbyggarnämndens vice ordförande Torbjörn 
Lindgren (S) samt kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-10-12. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
samhällsbyggarnämndens beslut och ej undertecknar avtalet. 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta 
fram ett förslag till avtal till Vattenfall Vattenkraft AB, samt att utreda 
åtgärder och konsekvenser utifall att kommunen och Vattenfall 
Vattenkrafts AB ej kommer överens om ett nytt avtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 148- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
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§ 149 Dnr 2021:670 

 Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad i enlighet med arbetsledarens 
skrivelse. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lättillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik  
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§ 149- fortsättning 
 
ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera och föra 
dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de bäst 
lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun:  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Arbetsledare ÅVC Magnus Vannar har berett motionen. 
 
Återvinning står inför en stor nationell omställning där insamlingen som 
producenterna gör ska bli tillståndspliktig utifrån riktlinjer som ej ännu är 
delgivna. 
 
FTI AB insamlar idag tidningar och förpackningar på återvinningsstationer 
men troligen så blir denna insamling bostadsnära/fastighetsnära i 
framtiden med flerfackskärl.  
 
Erat förslag är bra men insamlingsstrukturen är idag under omvandling så 
vi vet ännu inte hur den kommer att se ut i Jokkmokk.  
 
Vi inväntar de riktlinjer som kommer under hösten för fortsatt samråd med 
insamlare för att finna den ultimata lösningen utifrån våra förutsättningar.  
 
Att propagera för fler återvinningsstationer idag är osäkert. 
Återvinningsstationer sköts även relativt dåligt i inlandet då tömningar 
oftast planerade efter schema och inte faktiskt behov, så vi välkomnar en 
också annan hantering. Bland annat TMR erbjuder nu kostnadsfri 
hämtning av förpackningar vid hemmet.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 186. 
Tjänsteskrivelse från arbetsledare ÅVC Magnus Vannar daterad 2021-
09-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 39. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 150 Dnr 2020:936 

Motionssvar – Utveckla företagandet i kommunen och 
minska den egna kostymen 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning och att motionen i 
övrigt ska anses vara besvarad i enlighet med tillväxtchefens skrivelse 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 

 
Då kommunen ska minska sitt eget ansvarsområde (kommunkostymen) 
så finns det all anledning att fundera på varför kommunen ska äga och 
driva campingen. Det är en otroligt fin service och ren lyx för medborgarna 
att få lov att ha tillgång till gratis bad och en stor lekplats som även jag 
nyttjar med barnen men det frångår inte det faktum att vi är ansvariga för 
att utveckla kommunen. Jokkmokks kommun strävar efter utveckling och 
inflyttning och genom att sälja campingen som går med vinst år efter år 
vore ett suveränt tillfälle för någon privat näringsidkare att dra nytta av just 
det som gör kommunen unik, naturen. Campingen ligger många invånare 
varmt om hjärtat och jag har full förståelse för att detta är ett förslag som 
kan kännas som ett hårt slag för många men jag tror på de privata 
näringsidkarna och den konkurrenssättning det kan medfölja att sälja 
campingen. Kommunen behöver fler företagare, fler arbetsgivare och 
campingen kan utvecklas utan kommunens inblandning. En försäljning 
innebär inte med automatik att den som eventuellt vill köpa också genast 
tänker låsa badet och lekplatsen, det finns säkert fina möjligheter att 
genom samverkan nå goda förutsättningar för fortsatt lyx åt medborgarna i 
kommunen men tilltron till företagarna måste finnas för att utveckling skall 
ske.  
 
Jag föreslår därför att: 
 
Arctic Camp läggs ut till försäljning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har sedan 1970- talet utvecklat Arctic Camp 
Jokkmokk, tidigare kallad Notuddens camping. En ansenlig summa 
kommunala medel har använts till campingens uppbyggnad och 
utveckling. Motiven för de satsningar som gjorts har bland annat varit att 
öka antalet besökare till Jokkmokk. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för lokalt näringsliv genom  
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§ 150- fortsättning 
 
de köp besökare gör inom en mängd olika branscher. Ett annat motiv har 
varit, precis som motionsställaren beskriver, att erbjuda en attraktiv 
badanläggning för kommunmedborgarna under sommartid istället för att 
satsa på kommunala badplatser. Men också att det funnits ytor för 
kommunmedborgarna och lokalt närings- och föreningsliv att nyttja till olika 
aktiviteter. Ett ytterligare motiv har varit att kommunen genom sitt ägande 
av anläggningen haft rådighet över campingens utveckling och fortsatta 
drift  
I nuvarande driftsform levererar verksamheten ett ekonomiskt överskott 
som kan nyttjas i kommunens övergripande resultat.  
Undertecknad kan vidare konstatera att i kommunallagens Lag (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter, står följande: 
 
4 kap. Turism 
Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar 
1 §   Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av 
turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja 
turistväsendet inom kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Arctic Camp Jokkmokk har under årtionden varit kommunmedborgarnas 
anläggning. Campingen är ett mycket populärt besöksmål för både 
kommunmedborgare och besökare. Om det är en rimlig ambition att 
erbjuda den servicen till kommunmedborgare och besökare samt huruvida 
campingen ska vara i kommunal eller privat ägo är ett politiskt 
ställningstagande. 
 
Utredaren konstaterar dock att Arctic Camp Jokkmokk har en mycket god 
ekonomisk utveckling som genererar intäkter istället för kostnader för 
kommunen. Vidare har anläggningen i nuvarande driftsform bidragit till att 
öka anläggningens attraktivitet samt ökat antal gästnätter. Detta samtidigt 
som de kommunala kostnaderna minskat. Ovanstående i kombination 
med rådigheten att säkerställa en stadigvarande drift av campingen som 
bidrar till omfattande intäkter i lokalt näringsliv leder till att utredaren därför 
föreslår: 
 
Att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning.  

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 187. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-09-16. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 79. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-10-28. 
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§ 150- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
2.11  Remissinstans för lönekartläggning och jämställdhetsarbete 
 
Beslut 2021-10-04, § 180, Utvärdering av feriearbeten (dnr 2021:414) 
 
2.12  Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning 
och andra förmåner 

 
Beslut 2021-10-04, § 179, Löneutrymme och löneökningar för 2022 (dnr 2021:988) 

 
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 2021-10-04, § 188, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling 
avfallsförbränning (dnr 2021:440) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 
 
3.14 Övriga bidrag till föreningar och organisationer från kommunstyrelsens 
ansvarsområde upp till 20 000 kr 
 
Skrivelse angående bidragsansökan från Bris Nord (Dnr 2021:924) 

 
Personalchef Caroline Johansson 

 
2.13 Förhandla på kommunens vägnar i tvisteförhandlingar och centrala förhandlingar 
(MBL § 10 och § 14) 
 
Tvisteförhandling med Svenska kommunalarbetarförbundet (Dnr 2021:879) 
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 § 152 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

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

- Remiss angående undersökningstillstånd för området Ågåsjiegge 
nr 3 i Jokkmokks kommun 

 
2.   Från SGU 

- Meddelande om remiss på ansökan om upplåtelse för bergtäkt 
enligt 32 § rennäringslagen inom fastigheten Pärlan 2:1 

 
3.      Från Mark- och miljödomstolen 

- Beslut att avskriva målet gällande överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47, Plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 

 
4.     Från Filmpool Nord AB 
      -  Halvårsrapport för 2021 
 
5.     Från IT Norrbotten AB 
      -  Tertialrapport jan-aug 2021 

 
6.     Från Porjus PRO 
      -  Skrivelse gällande lampor vid återvinningen i Porjus 

 
 7.    Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  

- Beslut 2021-10-04, § 169, att punkten ”Åtgärder och information 
gällande kommunens arbete mot Covid-19” utgår som eget 
ärende och att informationen gällande Covid-19 istället tas under 
den stående punkten ”kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen informerar”. 

 
 8.    Från kommunchef Monica Lundkvist  

- Skrivelse till Samernas Utbildningscentrum gällande 
verksamhetsbidrag för 2022 
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§ 153 

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. 

 
 

 

KS protokoll 20211018
(Signerat, SHA-256 7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76)

Sida 46 av 47



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Marcus SjaggoNamn: 
2021-10-20 21:01Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76

HENRIK BLINDNamn: 
2021-10-20 22:27Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76

EVA NÄSLUNDNamn: 
2021-10-20 21:08Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76

ROBERT BERNHARDSSONNamn: 
2021-10-20 21:01Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76

KS protokoll 20211018
(Signerat, SHA-256 7229EAAEF040D82DB3ECA082C08C14B383BD26B2804962CD5B78584AA7F86A76)

Sida 47 av 47



 
Omröstningsprotokoll 

 
 

 
 

Kommunstyrelsen 2021-10-18 
 

 
 
 

Tjänstgörande ledamöter i egenskap av § 141- Yttrande 
gällande skrivelse från 
Porjus Golfklubb om 
markområde för 
golfbana i Jokkmokk 

Parti Ordinarie Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

S 
 
Sven Holmqvist    X  

S Marina Eriksson   X   

S Eva Näslund   X   

V Viktor Segerström    X  

Fjk Roland Boman     X 

Fjk 
 
Tommy Isaksson 
Rensfeldt 

  X   

Mp Henrik Blind     X 

Sv Karin Vannar   X   

S Robert Bernhardsson    X  

  Summa 4    3 2 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–14.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.00 
 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V), vice 
ordförande, deltar ej §§ 145-147 
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 
Axel Landström, ekonomichef, § 
136 
Helen Isaksson Spik, skolchef, § 
137 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
deltar på distans §§ 137-142 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
142 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 148  
 


 
 
 


Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 20 oktober 2021 
 
Paragrafer: 134-153 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
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Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-10-21  nedtagande:  2021-11-12 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-10-18  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 134 
Val av justerare 
 
§ 135 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 136  Dnr 2021:567 
Tertialrapport 2 för 2021 
  
§ 137  Dnr 2021:986 
Investeringar för förändrad skolstruktur 
 
§ 138  Dnr 2020:479 
Upplåtelse av mark på Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 1:2 för 
Midnattssolens Trädgård 
 
§ 139  Dnr 2021:837 
Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
§ 140  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
 
§ 141  Dnr 2016:505 
Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om markområde för 
golfbana i Jokkmokk 
 
§ 142  Dnr 2021:1048 
Förslag till fastighetsförsäljning av del av Jokkmokk 9:47, Kallaxflyg AB 
 
§ 143  Dnr 2021:760 
Förslag till minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 
§ 144  Dnr 2021:760 
Utredning om förändrad politisk organisation 


 
§ 145  Dnr 2021:990 
Ansökan om bygdemedel för projektet ”Kommunicera mera” 2022-2023 


 
§ 146  Dnr 2021:991 
Förslag till riktlinjer internkontrollplan för nämnderna i Jokkmokks kommun 


 
§ 147  Dnr 2021:992 
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
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§ 148  Dnr 2021:1037 
Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i Porjus och Vuollerim 


 
§ 149  Dnr 2021:670 
Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 
§ 150  Dnr 2020:936 
Motionssvar- Utveckla företagandet i kommunen- minska kommunens 
egen kostym 


 
§ 151   


  Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 152   


  Övriga anmälningsärenden 
 


§ 153   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 134 
 


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 
onsdagen den 20 oktober 2021. 


. 
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§ 135 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ____________ 


  
Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
-Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i Porjus och 
Vuollerim (§ 148). 
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 § 136 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 2 för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att uppmärksamma kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser 
kommande utmaningar inom kompetensförsörjningen  


 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  


 
att i övrigt lägga tertialrapporten med beaktande 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 40: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 
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§ 136- fortsättning 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett negativt resultat uppgående till 
cirka 936 tkr per den 31 december 2021. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 1 984 tkr. Bokslutsresultatet (+20 186) ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. 


 
För nämnderna ser resultatet ut som följande: 
 
Kommunstyrelsen 3 322 000 kr 
Barn- och utbildningsnämnden  - 686 000 kr 
Socialnämnden                                -12 018 000 kr 
Samhällsbyggarnämnden     201 000 kr 
Kultur- och fritidsnämnden     513 000 kr 
 
Finansieringen visar ett prognostiserat överskott om 6 684 tkr. 
Kommunskatten (+6 436 tkr) kommer in över förväntan medan 
utjämningsdelen minskar (-4 689tkr). Kostnaden för pensioner 
prognostiseras att minska under 2021. Dock råder en viss osäkerhet vid 
kommande års beräkning då kommunen byter pensionsadministratör från 
KPA till Skandia under pågående år. 


  
I den senaste skatte- och bidragsprognoserna från SKR 200826 har 
skatteunderlagets utveckling reviderats upp jämfört med prognosen i april, 
vilket betyder att minskningstakten inte väntas bli så snabb som befarat. 
Den snabbare ökningen för 2021 innebär dock att förändringen 2022 blir 
svagare. 


 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppmärksammar 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser kommande utmaningar inom 
kompetensförsörjningen, samt att i övrigt lägga tertialrapporten med 
beaktande till handlingarna. 
 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 2 för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 170. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 137 Dnr 2021:986  
    
Investeringar för förändrad skolstruktur 
 


 Kommunstyrelsen beslutar   
 
 att inleda projektering i dialog med skolan, samt  
  
att fortsätta dialogerna kring utemiljön på Östra och Västra skolan. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
 Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 5, i investeringsbudgeten för 
2021 att avsätta fyra miljoner för anpassning av Östra Skolan för 
anpassning av lokaler och utemiljö med anledning av att årskurs fyra och 
fem från Västra Skolan samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och 
med hösten 2022. 
 
De skisser som skolan, fastighetskontoret och avtalade arkitekter arbetat 
fram beräknas kunna verkställas till en kostnad motsvarande: 
 
Östra skolan 
7 628 800kr 
 
Västra skolan 
859 560kr 
 
Summa 8 588 360 kr 
 
På Östra skolan så innebär det att ytor som värms upp i dag men ej nyttjas 
kommer att kunna fungera som verksamhetsytor efter anpassningen. 
Satsningen kommer i kombination med aulan att bidra till en attraktiv 
arbetsplats och skola. 
 
En mer exakt summa erhålls vid färdig projektering. Det är också svårt att 
beräkna utfallet vid upphandling. Detta innebär att priserna kan variera. 
 
För Västra skolan så innebär anpassningen på sikt att samtliga 
avdelningar kan förläggas på södra sidan om så beslutas. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att inleda projektering i dialog med skolan.  
  
Att fortsätta dialogerna kring utemiljön på Östra och Västra skolan. 
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§ 137- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
172, att besöka Östra- och Västra skolan vid tillfälle för att på plats kunna 
bilda sig en uppfattning om hur ombyggnationerna kommer att bli. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 172. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-10-02. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5. 
 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 138  Dnr 2020:479 
  


Upplåtelse av mark på Jokkmokk 10:40, 10:43 och 
Kyrkostaden 1:2 för Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år, 
samt 
 
att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård önskar få markupplåtelse 
eller arrende för det område som berörs av planbeskedet för 
midnattssolens trädgård. 
 
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. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på 5 ha 
på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk person 
som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen vinner 
laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 173. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 


 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-10-18  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 139 Dnr 2021:873   
 


Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning för Kvikkjokk 3:42. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram 
en detaljplan. Förslaget innebär en variation av boendeformer såsom mer 
exklusiva stugor, enklare småstugor, husvagns- och husbilsplatser, 
tältplatser samt bastu/spa. 
 
Berört område är beläget vid Kvikkjokksdeltat vid infarten till byn Kvikkjokk 
och omfattar fastigheten Kvikkjokk 3:42. I gällande byggnadsplan är 
fastigheten utpekad för husvagnsuppställningsplats, för utveckling av 
området krävs därför ändring av detaljplan. Fastigheten Kvikkjokk 3:42 
omfattar husvagnscamping med servicebyggnader m.m. 
 
I Utvecklingsplan Kvikkjokk (2020) anges att mark för turistiska 
expansioner med besöksanläggningar i Kvikkjokk är begränsade. 
Jokkmokks kommun tillhandahåller kommunalt VA, vilket möjliggör 
hantering av spillvatten i större sammanhang. 
 
Planområdet ligger inom utpekat LIS-område. I Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun anges att området bedöms som lämpligt för 
utveckling av besöksnäring. Vidare anges att vid ny exploatering ska 
området prövas i en planprocess som visar lämplighet, avgränsning, 
bebyggelse, skydd, hänsyn mm. Vid placering av ny bebyggelse behöver 
hänsyn tas till kulturmiljön. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-08-26, § 86, att ställa sig positiv 
till planläggning av Kvikkjokk 3:42 enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande, och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
174, att uppdra till planarkitekterna att till kommunstyrelsens möte se över 
en formulering i planbeskedet där tillgången till boende av tillfällig 
karaktär/korttidsboende med allmän tillgänglighet främjas.  
 
Ett justering har med anledning av det gjorts i planbeskedet. 
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 § 139- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 


 
Förslag till planbesked. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 174. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Sofia 
Silfverbrand daterad 2021-09-10. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-08-26, § 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-10-18  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 140 Dnr 2019:648    


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


 ___________ 
 


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. 


 
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.  
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§ 140- fortsättning 
 


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.  


 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
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§ 140- fortsättning 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 47: 
 
Att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
Att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 
166: 
 
Att kommunstyrelsens ordförande samt Roland Boman (FJK) tillsammans 
med berörda tjänstemän bjuder in till ett möte med de markägare av 
Kvikkjokk 3:3 som har haft synpunkter på att en del av Kvikkjokk 3:3 är 
med i LIS-planen. 
 
Planhandlingen har kompletterats avseende riktlinjer och 
rekommendationer för handläggning för områden i LIS-planen där 
rennäringen påverkas samt geografisk avgränsning av området Kvikkjokk 
camping. Dialog har hafts med markägarna av Kvikkjokk 3:3. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia Silfverbrand och 
samhällsstrateg Sigrid Segerström föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 175. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia 
Silfverbrand och samhällsstrateg Sigrid Segerström daterad 2021-09-20. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, §166. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
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. 
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§ 140- fortsättning 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 141  Dnr 2016:505  
       


Yttrande gällande skrivelse från Porjus Golfklubb om 
markområde för golfbana i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ej upplåta mark till en ny golfbana då det redan finns en i kommunen. 


 ___________ 
 
Reservationer 
 
Sven Holmqvist, Robert Bernhardsson (bägge S) och Viktor Segerström 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
 
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  
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§ 141- fortsättning 
 
detaljplanen innan andra väsentliga delar klarats ut. Exempel på dessa 
kan vara att föreningen har finansiering för investering och drift, att det  


 
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.  
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett ändamål, preliminärt 
enligt bilaga 3. 
 
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. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 81, 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. 
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§ 141- fortsättning 
 
En skrivelse på kommunstyrelsens frågeställning har nu inkommit från 
Porjus Golfklubb 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 176. 
Skrivelse från Porjus Golfklubb inkommen 2021-08-24. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 81. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-05-08. 
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, med instämmande av Karin Vannar (SV), på 
bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut,. 
 
Ordförande yrkar på att ställa sig positiv till markupplåtelse för avsett 
ändamål, preliminärt enligt bilaga 3. 
 
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. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Varvid 
röstning begärs. 


 
Röstning 


 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med ordförandes förslag röstar nej.  
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§ 141- fortsättning 
 
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 3 nej-röster och 2 som avstår enligt 
särskilt röstningsprotokoll. 


 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med arbets- och 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Porjus Golfklubb 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 142 Dnr 2021:1048  
    
Förslag till fastighetsförsäljning av del av Jokkmokk 9:47, 
Kallaxflyg AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sälja aktuell del av Jokkmokk 9:47, ca 23 000 m² till Kallaxflyg AB för 
785 000 kr, samt 
 
att säljaren tar kostnaden för avstyckning. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Kallaxflyg har för avsikt att expandera sin verksamhet i Jokkmokk. 
Företaget har i dialog med kommunen tittat på lämplig mark för 
expansionen. Avsikten är att uppföra hangarbyggnad med kontorslokaler 
samt landningsplats.  


 
Kallaxflyg AB, önskar få köpa del av Jokkmokk 9:47, cirka 23 000 m2 inom 
Forsnäs industriområde enligt bifogad karta, för att uppföra industrilokal 
med tillhörande anläggningar.  
 


 Markområdet behöver avstyckas vid försäljning. 
 


Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen och tillväxtchef har berett 
ärendet. I syfte att möjliggöra företagets expansionsplaner föreslår 
undertecknade att kommunstyrelsen beslutar att sälja aktuellt 
markområde. 


 
Expansionen medför ett breddat utbud av tjänster i tätorten. 
 


• Fastighet: Del av Jokkmokk 9:47 
• Yta: ca. 23 000 m2 
• Typ av mark: Industrimark 


 
I köpeavtalet kommer ett villkor att skrivas in som bland annat innebär att 
köparen förbinder sig att från tillträdesdagen på fastigheten uppföra en 
byggnad visst antal kvadratmeter. Inom denna tid får fastigheten, 
obebyggd eller bebyggd, inte heller överlåtas. Om köparen inte uppfyller 
dessa villkor utgår ett vite. 
 
Tomten säljas i befintligt skick. Kostnad för grundläggningsåtgärder, 
vatten-, dagvatten och avlopps-anslutning, uppfyllnad, sprängning, 
bygglovavgift mm tillkommer. 
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§ 142- fortsättning 
 
Taxan för industrimark är 25 kr per m2 för råmark och 100 kr per m2 för 
hårdgjorda ytor. Den totala markytan inom markerat område är 23 000 m2, 
varav 2800 m2 är hårdgjord yta. 
 
Markytans värde enligt kommunala marktaxan är således 505 000 kr plus 
280 000 kr (exkl. moms). 


 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström föreslår 
kommunstyrelsen:  


 
Att sälja del av Jokkmokk 9:47, 23 000 m² till Kallaxflyg AB för 785 000 kr. 
 
Att besluta att säljaren tar kostnaden för avstyckning. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik 
Fagerström daterad 2021-10-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Köparen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 143 Dnr 2021:760   


Förslag till minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 25 st. till 21 st. till 
den nya mandatperioden med start 2022, samt 
 
att meddela länsstyrelsen beslutet.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 


 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  


- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 


helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 


- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 


En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 
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§ 143- fortsättning 
 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 


LKF 
 


Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 


 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 


 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 


 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 


 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  


o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 


LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 


o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 182. 
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§ 143- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 144 Dnr 2021:760   


Utredning om förändrad politisk organisation för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att remittera förslaget på en ny politisk organisation till samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bereda partiernas 
synpunkter och därefter komma med ett förslag till en politisk organisation. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 


 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  


- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 


helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 


- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 


En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 
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§ 144- fortsättning 
 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 


LKF 
 


Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 


 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 


 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 


 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 


 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  


o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 


LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 


o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 182. 
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§ 144- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag 
att bereda partiernas synpunkter och därefter komma med ett förslag till en 
politisk organisation. 
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 145 Dnr 2021:990   


Ansökan om bygdemedel för projektet ”Kommunicera 
mera” 2022-2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel om 1 395 000 kr, 75% av totalkostnaden på 
1 860 000 kr, fördelat på 697 500 kr årligen, 2022 samt 2023, samt 
 
att kommunstyrelsen får en återrapportering av projektet efter halva 
projekttiden. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun ser målmedveten kommunikation och marknadsföring 
som en viktig del i arbetet att nå de övergripande mål som kommunen satt 
upp i visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”. 
 
Jokkmokk som namn är vida känt i dag men vi behöver, trots detta, 
fortsätta att utveckla vårt varumärke och våra kommunikationskanaler för 
att kunna möta de utmaningar och möjligheter som kommunen har framför 
sig med fokus på medborgare, kompetensförsörjning, tillväxt, attraktiv 
livsmiljö och ökat antal besökare. Vi ser idag ett medielandskap i ständig 
förändring, utveckling av nya tekniker och verktyg och nya synsätt på 
information och kommunikation. Vi förväntar oss idag som konsumenter 
att den information eller marknadsföring vi nås av, i många fall är person-, 
eller i alla fall, målgruppsspecifik. Vi rör oss allt mer bort från traditionell 
marknadsföring mot en modern digital kommunikation. Nya sociala kanaler 
tar marknadsandelar eller minskar i popularitet i snabb takt. Jokkmokks 
kommun behöver utveckla ökade kunskaper och en aktiv 
omvärldsbevakning kring möjligheterna med digital kommunikation och 
digitala verktyg samt strategier för hur de ska användas. Att ständigt 
vidareutveckla kommunens digitala kanaler och verktyg är en 
nödvändighet för att effektivt kunna kommunicera med omvärlden.  
 
Att framgångsrikt kommunicera och platsmarknadsföra varumärket 
Jokkmokk blir allt viktigare för att vi ska kunna nå de övergripande mål 
som kommunen sätter upp i sitt mål- och visionsarbete. Därför behöver 
varumärkesarbete och platsmarknadsföring vara komplement till 
kommunens ordinarie informationsarbete. 


 
Framtiden består av både möjligheter och utmaningar. Planer på mycket 
stora investeringar har under det senast året presenterats i norra Sverige. 
Megainvesteringar med bland annat grön energiförsörjning, fossilfritt stål 
och batteritillverkning, för att nämna några, i fokus. Investeringarna  
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§ 145- fortsättning 
 


kommer att överskrida mycket som gjorts i modern historia där hundratals 
miljarder ska  
 
investeras i nya verksamheter som byggs upp från grunden. Effekterna av 
dessa planerade investeringar kommer att medföra utvecklingsmöjligheter 
för samtliga kommuner i länet, inom samtliga områden. Jokkmokks 
kommuns ambition är att vara en del av, samt tillvarata, de möjligheter till 
samhällsutveckling som en ökad arbetsmarknad som förutsätter inflyttning 
till regionen medför. För att på bästa sätt klara utmaningarna kring 
framtida arbetskraftsbehov, kompetensutveckling och attraktiva samhällen 
för inflyttning och företagsetablering har ett antal insatsområden 
identifierats som kräver ett ökat fokus och extra insatser, däribland 
Jokkmokks kommuns varumärke. Att Jokkmokk, bland annat, har ett 
diversifierat näringsliv, goda utbildnings- och fortbildningsmöjligheter samt 
en god, både teknisk och fysisk, infrastruktur är basvärden att 
kommunicera i en vidare bemärkelse än vad vi gör idag. 
 
För att kunna attrahera kompetens, inflyttning och företagsetableringar i 
samband med den förväntade positiva utvecklingen i regionen behöver 
Jokkmokks kommuns varumärke vidareutvecklas och kompletteras utifrån 
regionens och kommunens förändrade förutsättningar och möjligheter.  
 
Planerade insatser: 
 


- Arbeta fram ett uppdaterat och vidareutvecklat platsvarumärke. 
- Arbeta fram en vidareutvecklad kommunikationsstrategi som 


medger målgruppsspecifik kommunikation och en uppdaterad 
grafisk utformning av kommunikationsmaterial.  


- Arbeta målgruppsinriktat med kommunikationskampanjer med 
fokus på Jokkmokk som en attraktiv plats att leva och verka på, en 
attraktiv plats att investera i, en plats som attraherar framtida 
kompetenser och en plats där nya medborgare ser möjligheter till 
försörjning.  


- Fortsatt utvecklingsarbete rörande Jokkmokks kommuns sociala 
kanaler 


 
Jokkmokk som namn är vida känt idag, kanske främst för Jokkmokks 
marknad men även för de tillgångar vi har i form av natur och kultur. 
Jokkmokks Vintermarknad är intimt förknippad med varumärket Jokkmokk 
och agerar som en dragare för kommunen. Det är viktigt att fylla 
besöksvarumärket Jokkmokk med ett säljbart innehåll. Därför är 
marknadsföring av, bland annat, Jokkmokks Vintermarknad viktigt även för 
att sälja Jokkmokk under andra tider av året. Extra resurser behöver 
satsas marknadsföringsmässigt under kommande år för att, efter 
pandemin, återupprätta och stimulera önskan och viljan att besöka 
Jokkmokks marknad fysiskt. Satsningar på vidareutvecklade responsiva  
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§ 145- fortsättning 
 
sociala kanaler för Jokkmokks marknad är nödvändiga för att skapa 
förbättrade arbetsflöden för såväl marknadsarrangörer, marknadsförsäljare 
som besökare.  


 
Planerade insatser: 


- Kommunikationskampanjer för Jokkmokks marknad 
- Fortsatt utvecklingsarbete kopplat till Jokkmokks marknads sociala 


kanaler. 
 


 Utredare Magdalena Fjellner föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  


Att ansöka om bygdemedel om 1 395 000 kr, 75% av totalkostnaden på 
1 860 000 kr, fördelat på 697 500 kr årligen, 2022 samt 2023.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 183. 
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-09-20. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen får en återrapportering av 
projektet efter halva projekttiden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Utredare Magdalena Fjellner 
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 § 146 Dnr 2021:991   


Förslag till riktlinjer internkontrollplan för nämnderna i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta om att anta riktlinjer för internkontrollplan för nämnderna i 
Jokkmokks kommun.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Styrelser och nämnder har ansvar för sin verksamhet.  
Intern kontroll bidrar till  


• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och 
stabilitet,  


• att informationen och rapporteringen om verksamheten och 
ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,  


• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  
 


En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister 
som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt 
sätt. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna 
och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet.  
 
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar 
till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den 
interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.  
 
Internkontroll består av riskanalys – vad kan gå fel, samt åtgärder och 
kontroller – hur säkerställer vi att det inte går fel.  
 
Intern kontroll är alltså ett förlopp eller flöde av strukturer och aktiviteter 
som tillsammans ska leda till det avsedda syftet. Den interna kontrollen 
bidrar också till att skydda organisationen och dess medarbetare från 
risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador. Ett fullständigt 
skydd mot inre och yttre risker är dock inte möjligt att upprätthålla, det går 
inte att fullt ut gardera mot manipulation, dåligt omdöme eller brottsliga 
angrepp. Men en bra intern kontroll kan ge förutsättning för en rimlig 
säkerhet. Det handlar sammantaget om att bygga och stödja trygghet och 
tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling. 


 
Internkontroll syftar till att säkerställa: 
 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
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§ 146- fortsättning 
 


- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta om Riktlinjer för internkontrollplan.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 184. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Personalchef Caroline Johansson 
Bibliotekschef Kristina Holmgren 
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 § 147 Dnr 2021:992   


Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riskanalys inför 2022, 
 
att anta Internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022, samt 
 
att kommunstyrelsen får en återkoppling på de ärenden som ska åtgärdas i 
enlighet med internkontrollplanen 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Riskanalys är genomförd enligt Riktlinjer Internkontrollplan. I riskanalysen 
är 26 risker identifierade. I riskbedömningen har riskerna fått värde mellan 
3 och 12, risker med värde över 4 är upptagna i Internkontrollplanen. 
 
Internkontrollplanen utgår från riskanalys som genomförts av 
funktionschefer i Näringslivs- och samhällsavdelningen tillsammans med 
kommunchef.  
Risker har identifierats och bedömning har gjort av sannolikhet och 
konsekvens. Risker med värdering 6 och över finns upptagna i förslag till 
internkontrollplan med kontrollmetod och ansvarig.  
 
Redovisningen av riskerna och kontrollmetod sker minst en gång per år 
och kan bestå av ekonomiska uppföljningar som tertialrapport och 
årsredovisning, Uppföljning av internkontrollplan samt redovisning av 
verksamhetsrapporter. Risker mellan 4 – 8 redovisas per funktion i 
verksamhetsrapporter, risker över 8 redovisas i Uppföljning av 
internkontrollplan alternativt i Tertial/årsredovisning. Övergripande risker 
redovisas i uppföljning av internkontrollplan även om riskvärdet är lägre än 
8. 


 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta att fastställa riskanalys inför 2022. 
 
Att besluta att anta Internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 185. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
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 § 147- fortsättning 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 148  Dnr 2021:1037 
  


Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i 
Porjus och Vuollerim 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom samhällsbyggarnämndens beslut och ej underteckna 
avtalet, samt 
 
uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag till avtal till Vattenfall 
Vattenkraft AB, samt att utreda åtgärder och konsekvenser utifall att 
kommunen och Vattenfall Vattenkraft AB ej kommer överens om ett nytt 
avtal. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Vattenfall Vattenkraft AB har till Jokkmokks kommun inkommit med ett 
avtalsförslag rörande Räddningstjänsten i Porjus och Vuollerim.  
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-10-14, § 123, att utifrån avtalets 
omfattning ställa sig negativ till att kommunstyrelsen tecknar detta avtal 
med Vattenfall Vattenkraft AB. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-10-14, § 123. 


Skrivelse till Vattenfall AB från kommunstyrelsens ordförande Robert 
Bernhardsson (S), samhällsbyggarnämndens vice ordförande Torbjörn 
Lindgren (S) samt kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-10-12. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
samhällsbyggarnämndens beslut och ej undertecknar avtalet. 


 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta 
fram ett förslag till avtal till Vattenfall Vattenkraft AB, samt att utreda 
åtgärder och konsekvenser utifall att kommunen och Vattenfall 
Vattenkrafts AB ej kommer överens om ett nytt avtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
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§ 148- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
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§ 149 Dnr 2021:670 


 Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad i enlighet med arbetsledarens 
skrivelse. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lättillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik  
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§ 149- fortsättning 
 
ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera och föra 
dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de bäst 
lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun:  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Arbetsledare ÅVC Magnus Vannar har berett motionen. 
 
Återvinning står inför en stor nationell omställning där insamlingen som 
producenterna gör ska bli tillståndspliktig utifrån riktlinjer som ej ännu är 
delgivna. 
 
FTI AB insamlar idag tidningar och förpackningar på återvinningsstationer 
men troligen så blir denna insamling bostadsnära/fastighetsnära i 
framtiden med flerfackskärl.  
 
Erat förslag är bra men insamlingsstrukturen är idag under omvandling så 
vi vet ännu inte hur den kommer att se ut i Jokkmokk.  
 
Vi inväntar de riktlinjer som kommer under hösten för fortsatt samråd med 
insamlare för att finna den ultimata lösningen utifrån våra förutsättningar.  
 
Att propagera för fler återvinningsstationer idag är osäkert. 
Återvinningsstationer sköts även relativt dåligt i inlandet då tömningar 
oftast planerade efter schema och inte faktiskt behov, så vi välkomnar en 
också annan hantering. Bland annat TMR erbjuder nu kostnadsfri 
hämtning av förpackningar vid hemmet.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 186. 
Tjänsteskrivelse från arbetsledare ÅVC Magnus Vannar daterad 2021-
09-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 39. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 150 Dnr 2020:936 


Motionssvar – Utveckla företagandet i kommunen och 
minska den egna kostymen 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning och att motionen i 
övrigt ska anses vara besvarad i enlighet med tillväxtchefens skrivelse 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 


 
Då kommunen ska minska sitt eget ansvarsområde (kommunkostymen) 
så finns det all anledning att fundera på varför kommunen ska äga och 
driva campingen. Det är en otroligt fin service och ren lyx för medborgarna 
att få lov att ha tillgång till gratis bad och en stor lekplats som även jag 
nyttjar med barnen men det frångår inte det faktum att vi är ansvariga för 
att utveckla kommunen. Jokkmokks kommun strävar efter utveckling och 
inflyttning och genom att sälja campingen som går med vinst år efter år 
vore ett suveränt tillfälle för någon privat näringsidkare att dra nytta av just 
det som gör kommunen unik, naturen. Campingen ligger många invånare 
varmt om hjärtat och jag har full förståelse för att detta är ett förslag som 
kan kännas som ett hårt slag för många men jag tror på de privata 
näringsidkarna och den konkurrenssättning det kan medfölja att sälja 
campingen. Kommunen behöver fler företagare, fler arbetsgivare och 
campingen kan utvecklas utan kommunens inblandning. En försäljning 
innebär inte med automatik att den som eventuellt vill köpa också genast 
tänker låsa badet och lekplatsen, det finns säkert fina möjligheter att 
genom samverkan nå goda förutsättningar för fortsatt lyx åt medborgarna i 
kommunen men tilltron till företagarna måste finnas för att utveckling skall 
ske.  
 
Jag föreslår därför att: 
 
Arctic Camp läggs ut till försäljning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har sedan 1970- talet utvecklat Arctic Camp 
Jokkmokk, tidigare kallad Notuddens camping. En ansenlig summa 
kommunala medel har använts till campingens uppbyggnad och 
utveckling. Motiven för de satsningar som gjorts har bland annat varit att 
öka antalet besökare till Jokkmokk. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för lokalt näringsliv genom  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-10-18  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 150- fortsättning 
 
de köp besökare gör inom en mängd olika branscher. Ett annat motiv har 
varit, precis som motionsställaren beskriver, att erbjuda en attraktiv 
badanläggning för kommunmedborgarna under sommartid istället för att 
satsa på kommunala badplatser. Men också att det funnits ytor för 
kommunmedborgarna och lokalt närings- och föreningsliv att nyttja till olika 
aktiviteter. Ett ytterligare motiv har varit att kommunen genom sitt ägande 
av anläggningen haft rådighet över campingens utveckling och fortsatta 
drift  
I nuvarande driftsform levererar verksamheten ett ekonomiskt överskott 
som kan nyttjas i kommunens övergripande resultat.  
Undertecknad kan vidare konstatera att i kommunallagens Lag (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter, står följande: 
 
4 kap. Turism 
Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar 
1 §   Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av 
turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja 
turistväsendet inom kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Arctic Camp Jokkmokk har under årtionden varit kommunmedborgarnas 
anläggning. Campingen är ett mycket populärt besöksmål för både 
kommunmedborgare och besökare. Om det är en rimlig ambition att 
erbjuda den servicen till kommunmedborgare och besökare samt huruvida 
campingen ska vara i kommunal eller privat ägo är ett politiskt 
ställningstagande. 
 
Utredaren konstaterar dock att Arctic Camp Jokkmokk har en mycket god 
ekonomisk utveckling som genererar intäkter istället för kostnader för 
kommunen. Vidare har anläggningen i nuvarande driftsform bidragit till att 
öka anläggningens attraktivitet samt ökat antal gästnätter. Detta samtidigt 
som de kommunala kostnaderna minskat. Ovanstående i kombination 
med rådigheten att säkerställa en stadigvarande drift av campingen som 
bidrar till omfattande intäkter i lokalt näringsliv leder till att utredaren därför 
föreslår: 
 
Att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning.  


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 187. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-09-16. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 79. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-10-28. 
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§ 150- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
2.11  Remissinstans för lönekartläggning och jämställdhetsarbete 
 
Beslut 2021-10-04, § 180, Utvärdering av feriearbeten (dnr 2021:414) 
 
2.12  Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning 
och andra förmåner 


 
Beslut 2021-10-04, § 179, Löneutrymme och löneökningar för 2022 (dnr 2021:988) 


 
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 2021-10-04, § 188, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling 
avfallsförbränning (dnr 2021:440) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 
 
3.14 Övriga bidrag till föreningar och organisationer från kommunstyrelsens 
ansvarsområde upp till 20 000 kr 
 
Skrivelse angående bidragsansökan från Bris Nord (Dnr 2021:924) 


 
Personalchef Caroline Johansson 


 
2.13 Förhandla på kommunens vägnar i tvisteförhandlingar och centrala förhandlingar 
(MBL § 10 och § 14) 
 
Tvisteförhandling med Svenska kommunalarbetarförbundet (Dnr 2021:879) 
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 § 152 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


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


- Remiss angående undersökningstillstånd för området Ågåsjiegge 
nr 3 i Jokkmokks kommun 


 
2.   Från SGU 


- Meddelande om remiss på ansökan om upplåtelse för bergtäkt 
enligt 32 § rennäringslagen inom fastigheten Pärlan 2:1 


 
3.      Från Mark- och miljödomstolen 


- Beslut att avskriva målet gällande överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47, Plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 


 
4.     Från Filmpool Nord AB 
      -  Halvårsrapport för 2021 
 
5.     Från IT Norrbotten AB 
      -  Tertialrapport jan-aug 2021 


 
6.     Från Porjus PRO 
      -  Skrivelse gällande lampor vid återvinningen i Porjus 


 
 7.    Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  


- Beslut 2021-10-04, § 169, att punkten ”Åtgärder och information 
gällande kommunens arbete mot Covid-19” utgår som eget 
ärende och att informationen gällande Covid-19 istället tas under 
den stående punkten ”kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen informerar”. 


 
 8.    Från kommunchef Monica Lundkvist  


- Skrivelse till Samernas Utbildningscentrum gällande 
verksamhetsbidrag för 2022 
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§ 153 


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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