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Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V), vice 
ordförande 
Sven Holmqvist (S) 
Marina Eriksson (S), deltar §§ 154-
171 
Eva Näslund (S) 

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

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier Thunborg (M), 
insynspolitiker 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker, deltar § 162 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 156-160 
Maria Larsson, socialchef, § 156 
Maria Eriksson, IFO-chef, § 156 
Erik Fagerström, fastighetschef,  
§ 158 
Conny Öhman, gatuchef, § 158 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, §§ 161-
162 
Thereze Gustafsson, 
kvalitetsutvecklare, §  163 
 

 
 
 
 

Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt torsdagen 2 december 2021 
 
Paragrafer: 154-177 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
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ANSLAG / BEVIS,  
 

Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-11-29 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-12-03  nedtagande:  2021-12-27 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 154 
Val av justerare 
 
§ 155 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 156  Dnr 2021:568 
Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s kostnader 
  
§ 157  Dnr 2021:569 
Kommunstyrelsen interna budgetramar för år 2022 
 
§ 158  Dnr 2021:1096 
Investeringsbudgeten för år 2022 
 
§ 159  Dnr 2021:1097 
Bygdemedelsansökningar för år 2022 
 
§ 160   
Information om arbets- och tillväxtutskottet möten med nämndspresidierna 
gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 
 
§ 161  Dnr 2021:1037 
Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i Porjus och Vuollerim 
 
§ 162  Dnr 2021:1049 
Information om samhällsbyggarnämndens beslut gällande inriktningen 
miljö- och energifrågor 
 
§ 163  Dnr 2021:576 
Information om arbetet med införandet av barnkonventionen 
 
§ 164  Dnr 2021:1095 
Återföring av medel till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i 
Vuollerim 

 
§ 165  Dnr 2021:1084 
Yttrande över förslag till utvidgning av naturreservat Serri i Jokkmokks 
kommun 

 
§ 166  Dnr 2018:258 
Revidering av upphandlingspolicy för Jokkmokks kommun 

 
§ 167  Dnr 2021:989 
Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun 
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§ 168  Dnr 2017:936 
Redovisning av kontrollmoment i internkontrollplanen  
 
§ 169  Dnr 2021:991 
Redovisning uppföljning av arbetet med Covid-19 
 
§ 170  Dnr 2021:1098 
Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 
§ 171  Dnr 2021:1094 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för 2022 
 
§ 172  Dnr 2021:641 
Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 
§ 173  Dnr 2021:524 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 
 
§ 174  Dnr 2021:1157 
Förfrågan från Östersunds kommun om Jokkmokks kommun vill nyttja rätt 
till hembud av aktier i Inlandsbanan AB i samband med överlåtelse till 
helägt dotterbolag 

 
§ 175   

  Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 176   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 177   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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  § 154 
 

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 
torsdagen den 2 december 2021. 

. 
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§ 155 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ____________ 

  
Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
- Förfrågan från Östersunds kommun om Jokkmokks kommun vill nyttja 
rätt till hembud av aktier i Inlandsbanan AB i samband med överlåtelse till 
helägt dotterbolag (§ 174). 
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 § 156 Dnr 2021:568 

Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s 
kostnader 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 
 
att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott och kommunstyrelsen vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ekonomiska beslut inom IFOs verksamhet återgår till verksamheten.
  

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Budgetberedningen har gett ekonomichefen att ta fram ett 
utredningsuppdrag angående IFO:s verksamhet. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren sett ett ökat 
behov inom ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt 
missbruk och beroende vård. 
 
För året 2021 budgeteras individ och familjeomsorgen med ca 31 miljoner 
kr medan den standardiserade kostnaden för vad verksamheten borde 
kosta hamnar på ca 17 miljoner kr. Kostnadsutjämningssystemet generar 
preliminärt ytterligare 500 000 kr för IFO under 2022 men det motsvarar 
inte kostnadsläget idag. 
 
Vid en jämförelse med andra socioekonomiska kommuner har Jokkmokks 
kommun det högsta kostnadsläget per invånare.  
 
Utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsen önskar av socialnämnden svar på följande frågor: 
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§ 156- fortsättning 
 

Hur har kostnadsutvecklingen sett ut inom de olika verksamhetsområdena 
över tid? Vad har bidragit till de ökade kostnaderna? 
 
Vad är den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar inom barn och 
unga samt vuxen för 2021? Hur förhåller sig den genomsnittliga 
dygnskostnaden inom barn och unga samt vuxna till andra liknande 
kommuner? (IFO, socioekonomi, finns i Kolada) 
 
Hur ser variationerna ut mellan de olika institutionerna? 

 
Antalet aktualiseringar barn och ungdom 0-20 år över tid och hur dessa är 
fördelade år 2020? 
 
Vad är skillnaden i insatser gentemot andra liknande kommuner som 
lyckats möta behovet kostnadseffektivt? (Barn och unga, vuxna) Finns det 
något som är möjligt att implementera i Jokkmokk? 
 
Hur ser det förebyggande arbetet ut i andra liknande kommuner? 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Målet med utredningen är att den ska vara ett vidare underlag för 
utformning av insatser. Insatserna gäller dels inom det förebyggande 
arbetet tillsammans med interna och externa aktörer och ekonomiska 
åtgärder. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till Socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 72, att uppdra till 
socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt kontinuerligt 
rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Socialtjänsten har genomfört utredning av IFO:s verksamhet. 
 
Vi kan konstatera att socialnämnden i Jokkmokk har högre total kostnad 
för individ- och familjeomsorgen än jämförbara kommuner. Den största 
orsaken till detta är externa placeringar i förstärkta familjehem. Under 
2021 kan vi dock se en trendskiftning och både antalet placerade barn och 
kostnaden för placeringar- barn och unga sjunker. Därtill har 
personalomsättningen varit kostsam då rekryteringen till lediga tjänsten 
inte lyckats. Arbetsgivaren behöver bli attraktiv för personalgruppen så 
rekryteringar lyckas och personal stannar kvar i yrket. Det är viktigt att 
kompetens stannar kvar i organisationen.  
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§ 156- fortsättning 
 
Dock ökar kostnaderna för vuxna, detta främst med anledning av enskilda 
kostnadsdrivande ärenden. 
 
Eftersom verksamheten har misslyckats i rekryteringen av egen personal 
har det medfört höga kostnader för personal från bemanningsföretag. En 
konsult kostar ungefär det dubbla mot för en egen anställd personal. 
(Konsulter ca 1 800 tkr/år - Egen anställd ca 600 tkr/år). Denna kostnad 
slås ut över samtliga verksamheter i Koladas redovisning och påverkar 
dessa specifika redovisningar. När man särskiljer placeringskostnader i 
kommunens egna ekonomiska redovisning ser vi en minskning av 
kostnadsläget. 
 
I den analys man inom individ- och familjeomsorgen har gjort så 
framkommer det tydligt att socialnämnden har tidigare haft kännedom om 
en stor del av de placeringar vi har idag, både inom barn- och unga men 
även inom unga vuxna. 
 
En annan orsak till det höga kostnadsläget inom barn- och unga har varit 
det höga trycket av inkommande ärenden, dels har komplexiteten i 
ärendena förändrats under senare år, dels så har befintliga handläggare 
inte haft förutsättningar för att arbeta aktivt i ärendena till en förändring. En 
grundförutsättning för att handläggarna ska kunna driva ett ärende framåt 
är att det finns tid att aktivt arbeta i varje enskilt ärende tillsammans med 
vårdnadshavare, barnet och övriga berörda instanser.  
 
Det förebyggande arbetet i Jokkmokks kommun har inte varit en 
prioriterad fråga förrän under senaste året. Det är inte bara socialnämnden 
som har i uppdrag att arbeta med förebyggande insatser för barn- och 
unga. Här bör en konkret handlingsplan arbetas fram med berörda 
verksamheter, både internt inom kommunen och externt med tex. region 
Norrbotten och polisen. 
 
Kommunchef och ekonomichef har under sommaren och hösten haft 
kontinuerlig dialog med socialtjänsten om kostnader och placeringar inom 
IFO. Vår bedömning är att verksamheterna bör kunna fatta beslut om 
kostnader och placeringar själva. IFO- utredningen ger en bra grund för 
verksamheten att fortsätta arbeta med kostnadsminskande åtgärder. 
IFO:s verksamhet kan fortsätta rapportera kontinuerligt till 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 
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§ 156- fortsättning 
 
Att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt förslagen till åtgärder i 
utredningen. 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att ekonomiska beslut inom IFOs 
verksamhet återgår till verksamheten. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 205. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monika Lundkvist daterad 2021-11-04. 
Utredning gällande IFO. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 72. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 93. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-05-03. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att även rapportering sker till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
IFO-chef Maria Eriksson 
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 § 157 Dnr 2021:569 
 

Kommunstyrelsens interna budgetramar för 2022 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att anta följande interna budgetramar (tkr) för år 2022: 
 

Kommunchefen    5 950  
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen     28 788  
 
Tillväxtfunktionen          5 290 
 
It- och e-funktionen         2 915 
 
Personal- och juridikfunktionen     10 369  
 
Ekonomifunktionen         9 057 
 
LKF – Lapplands gymnasium     25 410 
 
LKF – vuxenutbildningen         9 850 
 
Trafikfrågor      5 000 
 
Summa tkr                    102 628 

 ____________ 
  
 Ärendet 
   

Kommunfullmäktige har 2021-06-14, § 42, beslutat om budgetramar för år 
2022 för kommunens verksamhet inom styrelser och nämnder. 
Budgetramen för kommunstyrelsen fastställdes till 102 628 (tkr). För år 
2022 övergår bostadsanpassningen (1 266 tkr), enligt tidigare beslut, till 
samhällsbyggarnämndens område. 
 
Kommunstyrelsen fastställer därefter de interna budgetramarna.  

 
Förslag till interna budgetramar år 2022 för kommunstyrelsen (tkr): 
 
Kommunchefen    5 950  
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen     28 788  
 
Tillväxtfunktionen          5 290 
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§ 157- fortsättning 
 
It- och e-funktionen         2 915 
 
Personal- och juridikfunktionen     10 369  
 
Ekonomifunktionen         9 057 
 
LKF – Lapplands gymnasium     25 410 
 
LKF – vuxenutbildningen         9 850 
 
Trafikfrågor      5 000 
 
Summa tkr                    102 628 

  
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 192. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-11-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Personalchef Caroline Johansson 
IT-chef Bertil Nordqvist 
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 § 158 Dnr 2021:1096 
    
Investeringsbudgeten för 2022 
 
Kommunstyrelsens  beslutar  
 
 -för egen del 
 
att uppdra till fastighetschefen att utreda möjligheterna till extern  
finansiering till investeringar i ridhuset i Jokkmokk, 
 
att uppdra till gatukontoret att i största möjliga mån lägga och gräva 
ledningar i samarbete med Jokkmokks Värmeverk AB där så är möjligt 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i övrigt anta investeringsbudgeten 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Verksamheterna har fått inkomma med sina investeringsförslag för 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsfastigheter:  37 900 tkr 
 
Affärsfastigheter:  19 900 tkr 
 
Gatu- och infrastruktur:  850 tkr 
 
Återvinningscentralen:  4 950 tkr 
 
Ledningar:                       3 999 tkr 
 
Gator och vägar:  900 tkr 
 
Städpool:  560 tkr 
 
IT- och e-funktionen:  1 200 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Biblioteksdatasystem:  200 tkr 
 
Fyrhjuling:  120 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 158- fortsättning 
 
Möbler:  370 tkr 
 
Laddskåp datorer:  130 tkr 
 
Socialnämnden 
 
Sjukhussängar:  1 000 tkr 
 
Samhällsbyggarnämnden 
 
Motorspruta:  300 tkr 
 
Insatsbil:  400 tkr 
 
Total summa för investeringar:  72 779 tkr 
 
Varav extern finansiering:   3 000 tkr 
 
Varav bygdemedel:                    26 185 tkr 
 
Varav hyresfinansierat:                9 950 tkr 
 
Varav taxefinansierat:                  8 374 tkr 
 
Netto skattefinansiering:              25 270 tkr 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har inkommit med ett förslag att projektet 
för ombyggnation av Östras skolans aula utökas. 
 
Den inredning som baserar sig på budgetofferter kalkyleras till ett pris på 
1,7 mkr i stället för som i budgetoffert på stolar för 700 tkr från 2019. 
Fördyringarna ligger materialkostnader, kompletterande inredning för 
teknik samt ladd möjligheter i bänkrader. 
 
På grund av uppkomna brister i elanläggningen och erforderliga ändringar 
i ventilationsanläggningen så har mängden elarbeten utökats under 
projekteringen. Ventilationsanläggningen som är sammankopplad med 
takarmaturerna har en dold och för trång kanaldimension för att försörja 
antalet personer med rätt luftflöde enligt nu gällande krav, vilket gör att 
den måste bytas ut i det fall att åtgärder i ventilationen ska göras. 
Ventilationen innehåller också asbest och saknar återvinning. Frågan om 
återvinning har ej varit dold och har varit känd sedan tidigare men 
eftersom åtgärder i ventilationen i denna omfattning är grund för krav på 
bygglovsansökan så innebär det att hela anläggningen faller under 
nybyggnationskrav. Trånga kanaler blir då ett följdproblem i kombination 
att takarmaturerna utgör tilluften till lokalen. Trånga kanaler medför också  
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 § 158- fortsättning 
 
en risk för framtida olägenheter, vilket gör att en tillkommande åtgärd 
rekommenderas. 
 
Till följd av ombyggnaden i ventilation följer också avsevärt mer 
komplicerade tillkommande byggnadsarbeten. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår arbets- och tillväxtutskottet: 
 
Att öka budgeten för östra skolans aula till 5 800 tkr. 
 
Att projektet genomförs genom att omfördela medel för att kompensera för 
prisökningar motsvarande 4 500 tkr. 
 
Att delen eget kapital finansieras genom senareläggning av följande 
projekt: 
 
1. Senareläggning av Bokenskolans aula 250 tkr,  
2. Struket projekt spillvattenåtervinning Vuollerim 650 tkr,  
3. Senareläggning av Passagesystem Talvatisgården RCO och 

kunskapens hus 350 tkr, 
4. Senareläggning av Talvatisgården fläktbyte 1 600 tkr 
5. Samt ytterligare tillskjuta 200 tkr i eget kapital som tillskott. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-11-15, § 
193: 
 
Att utöka den planerade investeringen i Östra skolans aula till 5 800 tkr,  
 

 Att senarelägga ombyggnationen av Bokenskolans aula till 2023.  
 
 Att stryka projektet spillvattenåtervinning i Vuollerims vattenverk. 
 

Att senarelägga investeringarna av Passagesystem Talvatisgården RCO 
och Kunskapens Hus till 2023.  
 
Att senarelägga projektet fläktbyte Talvatisgården till 2023. 
 
Att uppdra till Gatukontoret att till kommunstyrelsen inkomma med en 
utredning vad för ansvar kommunen har för vägen i Kåbdalis om den 
planerade asfalteringen görs. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 193. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström gällande 
ombyggnationen av Östra skolans aula. 
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§ 158- fortsättning 
 
Förslag till investeringsbudget. 

 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
fastighetschefen att utreda möjligheterna till extern finansiering för 
investeringar i ridhuset i Jokkmokk 

 
Viktor Segerström (V) föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
gatukontoret att i största möjliga mån lägga och gräva ledningar i 
samarbete med Jokkmokks Värmeverk AB där så är möjligt. 

 
Ajourneringar 
 
Mötet ajourneras klockan 12.00-13.00 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
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 § 159 Dnr 2021:1097  
       

Bygdemedelsansökningar för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel med 5 000 000 kronor till kommunens 
kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att reservera 5 000 000 kr i bygdemedel för fastighetsinvesteringar, 
 
att ansöka om bygdemedel för investeringsbudgeten för: 
 
1) 11 250 000 kr för ombyggnation Nya Kaitumgården. Etapp 1. 

 
2) 2 250 000 kr för utökning av ombyggnationen av Östra skolans aula 
 
3) 250 000 kr för asfaltering Arctic Camp vid nya stugorna 
 
4) 1 200 000 kr för solvärme för poolanläggningen på Arctic Camp 
 
5) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
6) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
7) 350 000 kr för råvattentäcktens kapacitet i Kåbdalis, etapp 1 
 
8) 75 000 kr för åtgärder tryckstegring i Kvikkjokks vattenverk 
 
9) 1 000 000 kr för byte självfallsledning i Kåbdalis 
 
10) 60 000 kr för inköp av fyrhjuling 

 
att följande projekt bygdemedelsfinansieras: 
 
11) 1 600 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2022  

 
12) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2022  
 

 13) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2022 
 

14) 98 000 kr för satsning på turistnod i Porjus  
 
15) 284 744 kr för Förstudie Jokkmokk 
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§ 159- fortsättning 
 
att uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på att växla upp medlen i 
sina projekt så mycket som möjligt med de statsbidrag som finns att söka. 
____________ 
 
Ärendet 
 
Inför budgetåret 2022 så har förvaltningarna haft möjlighet att inkomma 
med sina förslag på bygdemedelsansökningar. Bygdemedlen som 
kommunen själv söker kan förenklat delas in i tre olika kategorier. De 
årligen återkommande bygdemedelsansökningarna, bygdemedel för 
investeringsbudgeten och bygdemedel för olika projekt. I den totala 
summan ingår inte de projekt eller investeringar som kommunstyrelsen tar 
särskilda beslut för, inte heller de projekt som är fleråriga. 
 
De årliga återkommande bygdemedelsansökningarna är följande: 
 
1) 5 000 000 kr för näringslivsverksamheten 
 
2) 5 000 000 kr reserveras för fastighetsinvesteringar 
 
Summa: 10 000 000 kr 
 
Föreslagna bygdemedel för investeringsbudgeten är följande: 
 
3) 11 250 000 kr för ombyggnation Nya Kaitumgården. Etapp 1. 
 
4) 2 250 000 kr för utökning av ombyggnationen av Östra skolans aula 
 
5) 250 000 kr för asfaltering Arctic Camp vid nya stugorna 
 
6) 1 200 000 kr för solvärme för poolanläggningen på Arctic Camp 

 
7) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
8) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
9) 350 000 kr för råvattentäcktens kapacitet i Kåbdalis, etapp 1 
 

 10) 75 000 kr för åtgärder tryckstegring i Kvikkjokks vattenverk 
 
11) 1 000 000 kr för byte självfallsledning i Kåbdalis 
 
12) 60 000 kr för inköp av fyrhjuling 

 
Summa: 24 935 000 kr 
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§ 159- fortsättning 
 
Föreslagna bygdemedel för olika projekt är följande: 
 
13) 1 600 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2022  

 
14) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2022  
 
15) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2022 

 
16) 98 000 kr för satsning på turistnod i Porjus  
 
17) 284 744 kr för Förstudie Jokkmokk 

 
Summa: 4 332 744 kr 
 
Total summa bygdemedel 2022: 39 267 744 kr 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel med 5 000 000 kronor till 
kommunens kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att kommunstyrelsen reserverar 5 000 000 kr i bygdemedel för 
fastighetsinvesteringar, 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel för investeringsbudget: 
 
1) 11 250 000 kr för ombyggnation Nya Kaitumgården. Etapp 1. 

 
2) 2 250 000 kr för utökning av ombyggnationen av Östra skolans aula 
 
3) 250 000 kr för asfaltering Arctic Camp vid nya stugorna 
 
4) 1 200 000 kr för solvärme för poolanläggningen på Arctic Camp 
 
5) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
6) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
7) 350 000 kr för råvattentäcktens kapacitet i Kåbdalis, etapp 1 
 
8) 75 000 kr för åtgärder tryckstegring i Kvikkjokks vattenverk 
 
9) 1 000 000 kr för byte självfallsledning i Kåbdalis 
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§ 159- fortsättning 
 
10) 60 000 kr för inköp av fyrhjuling 

 
att kommunstyrelsen bestämmer vilka projekt som ska 
bygdemedelsfinansieras. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 194. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Fritidschef Ann Enberg 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira 
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 § 160  

Information om arbets- och tillväxtutskottets möten med 
nämndspresidierna gällande kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnderna 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Arbets- och tillväxtutskottet har under hösten haft möten med de andra 
nämndernas ordförande och vice ordförande angående nämndernas 
ekonomiska situation under 2021 och hur framtiden ser ut inför 2022. 
 
Ärendets beredning 
 
Minnesanteckningar från mötena. 

 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 

Kommunchef Monica Lundkvist informerar kommunstyrelsen om mötena 
mellan arbets- och tillväxtutskottet och nämndernas ordförande och vice 
ordförande. 
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 § 161  Dnr 2021:1037 

Avtal rörande upprätthållande av räddningskapacitet i 
Porjus och Vuollerim 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till avtal. 
 
att uppdra till kommunchefen att skicka avtalsförslaget till Vattenfall. 

 ____________ 
  

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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 148, att ställa sig bakom 
samhällsbyggarnämndens beslut och ej underteckna avtalet, samt 
att 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. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har tagit fram ett förslag på ett nytt avtal 
och föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att godkänna förslaget till avtal. 
 
Att uppdra till kommunchefen att skicka avtalsförslaget till Vattenfall. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 203. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-11-04. 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 148. 
 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. 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 162  Dnr 2021:1049  
       

Information om samhällsbyggarnämndens beslut gällande 
inriktningen miljö- och energifrågor 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från samhällsbyggarnämnden 
till kommunstyrelsen, samt  
 
att uppdra till enheten för miljö- och energifrågor att senast hösten 2022 
hitta externa medel som i huvudsak ska finansiera deras verksamhet från 
2023. 

 ___________ 
 
Reservationer 
 
Sven Holmqvist, Robert Bernhardsson, Eva Näslund (samtliga S) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-10-14, § 107: 
 
Att inriktningen ska vara att minska kostnaderna för enheten för miljö- och 
energifrågor för att nämnden ska kunna nå en ekonomi i balans för 2022. 
 
Att ge avdelningschefen i uppdrag att informera och förhandla med den 
fackliga organisationen. 
 
Att ambitionsnivån i miljö- och energifrågor framgent överensstämmer med 
tilldelad budgetram. 
 
Henrik Blind (MP) har begärt att få en redovisning av 
samhällsbyggarnämndens beslut 

 
Ärendets beredning  
 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-10-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggarchef Patrik Sundberg. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att enheten för miljö- och energifrågor flyttas 
från samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen, samt att uppdra till  
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§ 162- fortsättning 
 
enheten för miljö- och energifrågor att senast hösten 2022 hitta externa 
medel som i huvudsak ska finansiera deras verksamhet från 2023. 
 
Ordförande yrkar på att ärendet är informationspunkt och Blind (MP) 
yrkandet får lyftas på annat sätt i sådana fall. 

 
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 ordförandes yrkande röstar ja 
och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Blinds 
(MP) yrkande röstar nej.  

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

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Blinds (MP) 
yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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  § 163  Dnr 2021:576 
 
Information om arbetet med införande av 
barnkonventionen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Barnkonventionen blev lag 1 juli 2020, två medarbetare Therese 
Gustafsson och Maria Eriksson har utbildats om Barnkonventionen. Deras 
slutsatser är att det idag saknas tydliga målformuleringar i övergripande 
styrdokument, t ex Vision 2030, om Barnkonventionen. Samt att det idag 
saknas övergripande arbetssätt, rutiner och beskrivning vid 
beslutsfattande hur beslutet påverkar barnet/ungdomen i 
konsekvensbedömning, en så kallad Barnkonsekvensanalys. Inom några 
verksamheter finns vissa rutiner för detta.  
 
De har identifierade följande utvecklingsområden: 
 
-Öka kunskaperna om Barnkonventionen hos politiker, chefer och 
medarbetare. 
 
-Tydliggöra och skapa målbilder för Jokkmokks kommun angående hur 
Barnkonventionen genomsyrar kommunens styrning och verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 96, att arbeta i enlighet med 
de föreslagna åtgärderna. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 96. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 121. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson informerar kommunstyrelsen om 
barnkonventionen och hur den kommer påverka kommunens arbete. 
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 § 164 Dnr 2021:1095  
 
Återföring av medel till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet i Vuollerim 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 

att återföring av medel fördelas mellan Vuollerim Sportklubb, Vuollerim 
Ridklubb, Vuollerim Motorförening, Folkets Hus Vuollerim och Unga Örnar 
Vuollerim med 10 000 kr/förening/år under åren 2021, 2022 samt 2023. 
____________ 

 
 Ärendet 

  
Kommunstyrelsen har beslutat om besparingar i kommunalt finansierade 
lokaler, genom att förtäta verksamheter i lokaler som ägs eller på annat 
sätt finansieras av Jokkmokks kommun. I samband med beslutet om 
besparing beslutades även att, under 3 år 2021–2023 avsätta 10% av den 
årliga kostnadsminskningen som uppstår i samband med besparingarna 
till att utveckla barn- och ungdomsverksamheter i Vuollerim. Summan som 
finns avsatt uppgår till 50 000 kr per år, åren 2021–2023. Samt att 
medborgardialog ska vara rådgivande för nyttjande av medlen enligt 
kommunstyrelsens beslut 2021-02-08,  § 23, och 2020-10-19, § 157. 
  
Tillväxtfunktionen har 2021-10-27 genomfört en gemensam 
föreningsdialog tillsammans med de föreningar i Vuollerim som bedöms 
bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Respektive förening har uttryckt 
de utvecklingsbehov som de anser att medlen kan användas till.   
 
Samtliga föreningar är eniga om att dela på summan årligen. Det vill säga 
10 000 kr/förening/år. 
 
Förslagsvis betalas medlen ut i förskott mot att respektive förening i 
efterhand redovisar vad medlen använts till. 
 
Utredare Magdalena Fjellner föreslår: 
 
Att återföring av medel fördelas mellan Vuollerim Sportklubb, Vuollerim 
Ridklubb, Vuollerim Motorförening, Folkets Hus Vuollerim och Unga Örnar 
Vuollerim med 10 000 kr/förening/år under åren 2021, 2022 samt 2023. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 195. 
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-10-29. 
Kommunstyrelsen beslut 2021-02-08, § 23. 
Kommunstyrelsen beslut 2020-10-19, § 157. 
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§ 164- fortsättning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomifunktionen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 165 Dnr 2021:1084   

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Serri 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande i enlighet med det upprättade förslaget. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun har fått ett förslag till bildande naturreservatet Serri 
från länsstyrelsen. 

  
 Ett förslag till yttrande har tagits fram. 
 

Jokkmokks kommun har inga invändningar när det gäller utvidgning av 
naturreservatet Serri, men Jokkmokks kommun har några kommentarer. 
Ett av syftena med reservatet är att ge möjlighet till naturupplevelser och 
friluftsliv. Serri är ett uppskattat och välbesökt utflyktsmål som har en 
tillgänglighetsanpassad led in i reservatet, med tillgång till vindskydd, 
eldplats och dass. 
 
Serri är det enda naturreservat i Jokkmokks kommun som har 
tillgänglighetsanpassade led. Jokkmokks kommun tycker att det är mycket 
bra att Länsstyrelsen möjliggör att besökare oberoende av 
funktionsvariation kan bevista naturreservatet. Jokkmokks kommun vill 
därför gärna se att Länsstyrelsen riktar fler särskilda satsningar på flertalet 
naturreservat i Jokkmokks kommun så att tillgängligheten höjs för 
allmänheten, som en fortlöpande förbättringsprocess där medel för detta 
prioriteras. Så att de stora satsningarna som är avsedd för skydd av natur 
även bidrar till att fler människor får tillgång till naturen och underhåll i 
befintliga anläggningar. I de friluftslivspolitiska målen framgår fortsatt 
behov av att utveckla och genomföra åtgärder, så att förutsättningarna för 
friluftslivsutövande förbättras. I arbetet med att förvalta de skyddade 
områdena ska insatser läggas på information och tillgängliggörande för att 
främja friluftsliv, rekreation och naturturism. En översyn av hur beslut och 
skötselplaner utformas utan onödiga föreskrifter för friluftslivet, är en 
förbättringsåtgärd som Jokkmokks kommun vill lyfta till Länsstyrelsen.  
I föreskrifterna för Serri naturreservat är det endast tillåten att köra 
snöskoter längs en skoterled genom området. Jokkmokks kommun anser 
att Länsstyrelsen ska ändra föreskrifterna till att det ska vara tillåtet att 
köra snöskoter på väl snötäckt mark även i Serri naturreservat, som det är 
tillåtet vid övriga naturreservat.  
 
Jokkmokks kommun noterar att det under A föreskrifter punkt 5 är 
förbjudet att ”anlägga ledning i luft, mark eller vatten.” Jokkmokks kommun 
vill uppmana Länsstyrelsen att se över de föreskrifterna till att istället  
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 165- fortsättning 
 
flyttas till ”vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att” med 
hänsyn till framtida behov av el- och vattenförsörjning. 
gånger i den löpande texten. 
 
Jokkmokks kommun anser t.ex. att informationsskyltar inte bara bör sättas 
upp utan att de ska sättas upp. Eftersom området är välbesökt anser 
Jokkmokks kommun också att det är viktigt med tillgängligheten samt 
underhåll av dass, vindskydd, eldstad etc. 

 
 Ärendets beredning 

 
Förslag till yttrande. 
Förslag bildande av naturreservatet Serri inkommit 2021-11-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 166   Dnr 2018:258 
  

Revidering av upphandlingspolicyn för Jokkmokks 
kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta den reviderade upphandlingspolicyn för Jokkmokks kommun. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlingsprocessen i 
Jokkmokks kommun, granskningen har utmynnat i en rapport. 
 
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att kommunens 
upphandlingsprocess i allt väsentligt genomförs i enlighet med LOU men 
inte helt i enlighet med kommunens eget regelverk, samt att kommunen 
har de regelverk som krävs för direktupphandling. Den interna kontrollen 
inom området är dock inte helt tillräcklig. 
 
Med anledning av dessa bedömningar och de iakttagelser som redovisas i 
bifogad revisionsrapport lämnas följande rekommendationer: 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att rutiner och riktlinjer, särskilt 
delegationsordningar, är uppdaterade och aktuella 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att rutiner, t ex det som 
framkommit om att inköp alltid ska stämmas av med chef, finns 
nedskrivna 

- Att kommunstyrelsen utvärderar behovet av målstyrning inom 
upphandlingsområdet, t ex gällande lokala entreprenörer 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att ansvarsfördelningen gällande 
upphandling och inköp är tydlig 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att en ändamålsenlig och 
tillräcklig uppföljning sker av avtals- och köptrohet 

 
För att komma till rätta med de brister i upphandlingsprocessen som 
revisorerna pekar på föreslås följande åtgärder. 
 
Att samtliga nämnder uppdras att uppdatera delegationsordningen 
avseende inköp och upphandling.  
 
Att upphandlingspolicyn uppdateras med mål för upphandlingar, vilket 
ansvar upphandlingsfunktionen har, dokumentation och uppföljning av 
direktupphandlingar samt hur kontrollen ska ske gällande köp utanför 
ramavtal. 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 166- fortsättning 
 
Ett förslag till reviderad upphandlingspolicy har tagits fram. 
 
Upphandlingssamordnare Evelina Andersson föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta den reviderade upphandlingspolicyn för Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-11-15, § 
196, att uppdra till upphandlinssamordnaren att ta fram ett förslag till 
sekretessavtal för hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i 
upphandlingsärenden för ledamöterna i arbets- och tillväxtutskottet 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 196. 
 Tjänsteskrivelse från upphandlare Evelina Andersson daterad 2021-11-03. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
 Upphandlingssamordnare Evelina Andersson 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 167 Dnr 2021:989 
   

Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att anta kompetensförsörjningsplanen och förmedla den vidare till övriga 
nämnder. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kompetensförsörjningsplanen är ett resultat av aktiviteterna i 
kompetensförsörjningsprojektet och anger det som Jokkmokks kommun 
behöver arbeta vidare med nu när projektet är slut. Som bilaga till den 
finns en personalbild samt prognos över pensionsavgångar, senaste GAP- 
analysen, riktlinjer för en hälsofrämjande arbetsplats samt handlingsplan 
för heltid som norm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen bör ses som ett verktyg i kommunens 
fortsatta arbete med strategisk kompetensförsörjning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och personal- och juridikfunktionen har en central roll i detta 
utvecklingsarbete men för ett framgångsrikt resultat krävs nära samverkan 
med kommunens övriga nämnder och verksamheter. 

 
Personalchef Caroline Johansson föreslår: 
 
Att anta kompetensförsörjningsplanen och förmedla den vidare till övriga 
nämnder. 
 

 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 201. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-11-
01. 
Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 

 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
 Personalchef Caroline Johansson 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 168 Dnr 2017:936   

Redovisning av kontrollmomenten i internkontrollplanen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsen har beslutat om en Internkontrollplan samt redovisning 
av Internkontrollplanen. 
 
Vid detta sammanträde ska följande kontrollmoment redovisas: 
 
Kränkande särbehandling: 
 
28 st. inkomna kränkningsärenden under vt-21 på grundskolan (inget från 
förskolan), elevrelaterade.  
 
Barn- och utbildningsnämndens analys inom området finns i bilagan som 
är ett utdrag från Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
2020/2021, utdraget behandlar verksamhetsmålet Demokrati – Barn och 
elever ska visa respekt och förståelse för alla människors lika värde, de 
ska utveckla förmågan att göra etiska ställningstaganden. 
Vårdnadshavare ska uppleva ett gott samarbete kring sitt barns lärande. 
Barn och elever ska uppleva att deras kroppsliga och personliga integritet 
respekteras. 
 
Vision 2030 och budgetföljsamhet: 
 
Redovisades vid föregående sammanträde i tertial 2. 
 
Arbetstillfredsställelse/arbetsmiljö socialnämnden: 
 
Risken är övertid och mätetalet statistik sjukskrivningar. 
 
Socialtjänsten har sedan 2015 visat på en högre sjukfrånvaro i genomsnitt 
än kommunen som helhet. Trots en pågående pandemi och fortsatta 
restriktioner gällande att stanna hemma vid sjukdomssymtom visar 
socialtjänsten en lägre sjukfrånvaro första halvåret 2021 än vad de gjort 
de tidigare sex åren. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 199. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-11-01. 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 169 Dnr 2021:991   

Redovisning uppföljning av arbetet med Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen samt att lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31 att en utvärdering av arbetet med 
Covid -19 pandemin görs för tidsperioden 2020-01-01 – 2021-06-30 och 
att utvärderingen startar augusti 2021 och redovisas till Kommunstyrelsen 
senast december 2021.  

 
Utvärderingen ska ta fasta på de iakttagelser som revisorerna gjort samt i 
form av en enkät till 30-chefs gruppen om upplevelsen av kommunens 
stöd inför och under pandemin. Har kommunen stöttat verksamheterna i 
arbetet med att hantera pandemin? 
 
Bakgrunden till beslutet är PWC:s granskning av hur kommunen skött 
arbetet med Covid -19, i sin sammanfattande bedömning av hur arbetet 
genomförts har Jokkmokks kommun helt uppfyllt tre av sex områden och 
delvis uppfyllt tre av sex områden, se bild. 
 
I det stora hela har arbete inför och under pandemin fungerat bra men det 
finns givetvis förbättringsområden.  
 
De lärdomar som Jokkmokks kommun bör ta av hur pandemin har 
hanterats är att ytterligare arbeta med Risk- och sårbarhetsanalyser och 
att förankra dessa med medarbetare via Handlingsplaner för de olika 
verksamheterna. 
Verksamheter bör identifiera vilken lagerhållning som kan vara nödvändig 
inför framtida kriser, förutom skyddsutrustning kan det till exempel vara 
viktiga reservdelar. 
 
Den största utmaningen under pandemin har varit personalförsörjning, 
framförallt inom Socialtjänsten och Barn- och utbildningsavdelningens 
verksamheter. Äldrevård, skola och förskola har fortsatt sin verksamhet 
med minst samma personalbehov. Att stanna hemma vid minsta symptom 
har gett ett högre sjukskrivningstal samtidigt med att vikarier har varit 
begränsade, det har inneburit ett högt tryck på personal i dessa 
verksamheter. 
 
Även utan pandemi är personalförsörjning den stora utmaningen och 
Jokkmokks kommun bör intensifiera arbetet med arbetsmiljö och 
attraktivitet. 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 169- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att godkänna uppföljningen samt att lägga informationen till handlingarna. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 204. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monika Lundkvist daterad 2021-11-03. 

 
  

KS protokoll 20211129
(Signerat, SHA-256 6D4D85A8D8A8EC08FDE3441D64FCCD90C510622122B574AFA7725DBDCC7286DE)

Sida 35 av 50



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-11-29  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 170 Dnr 2021:1098 

 Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB, samt 
 
att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Henrik Blind (MP), Karin Vannar (SV), Roland Boman och Tommy 
Isaksson Rensfeldt (bägge FJK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
Jokkmokks kommun är tillsammans med Företagarna i Jokkmokk; 
Sparbanksstiftelsen samt Vattenfall Vattenkraft AB ägare till Strukturum 
AB. 
 
I arbetet med projektet Jämställt Jokkmokk samt Strukturum AB interna 
arbete har vikten av ökad jämställdhet belysts ur olika perspektiv. 
Traditionellt har ordförande för kommunstyrelsen tillika utsetts till 
styrelseledamot. 
 
Jokkmokks kommun har som ägare möjlighet att bidra till en jämställd 
bolagsstyrelse genom att ändra gällande princip att utse styrelseledamot. 
Förslag till ny princip avseende Jokkmokks kommuns styrelseledamot i 
näringslivsbolaget Strukturum AB: 
 
I de fall styrelsesammansättningen har en ojämn könsfördelning skall det 
beaktas i syfte att bidra till en mer jämställd bolagsstyrelse. 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta:  
 
Att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB.  
 
Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 170- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 206. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S). 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Roland Boman (FJK) 
och Karin Vannar (SV), att det borde även fortsättningsvis vara en 
politiker i styrelsen för Strukturum AB. 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen själv har att utse 
styrelserepresentant till Strukturum AB samt att kommunstyrelsen utser 
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef i syfte att bidra till mer 
jämställd bolagsstyrelse i Strukturum AB. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 171 Dnr 2021:1094 
 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för 2022 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar  

 
att för egen del fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- 
och tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med 
upprättat förslag  
 
 - föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Förslag till sammanträdesplan för år 2022 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering, budgetarbete, valet och nya 
kommunfullmäktiges tillträdande.  
 

Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
31 januari 14 februari 28 februari 
14 mars 28 mars 25 april 
16 maj 
20 juni 

30 maj 13 juni 

29 augusti 19 september - 
3 oktober 17 oktober 31 oktober 
14 november 28 november 12 december 

 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 21 mars och 24 oktober. 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 24 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 4 
april, 11 april, 26-27 april, reservdag 4 maj 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 171- fortsättning 
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 
 Ärendets beredning  
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 207. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 172 Dnr 2021:641 
 
 Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
(FSV) bildades år 1999 på initiativ från Östersunds och Ragunda 
kommuner. Tanken bakom grundandet var och är att samla landets 
vattenkraftskommuner bakom kravet på att en del av vattenkraftens 
värden ska stanna lokalt och regionalt. I dagsläget är 32 
vattenkraftskommuner medlemmar i föreningen. Från Norrbotten är 
Arjeplog, Boden och Gällivare medlemmar. För ett par år sedan 
beslutade FSV att även arbeta för att en del av vindkraftens värden 
stannar lokalt. Samtidigt öppnade föreningen för att regioner kan bli 
medlemmar. I maj 2019 blev region Jämtland/Härjedalen den första 
regionen i föreningen. Även region Värmland är numera medlem och 
Region Norrbotten har beslutat att ansöka om medlemskap i FSV. 
 
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- 
och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 
Kommunerna och regionerna skall på så sätt tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte 
ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraft. I föreningens 
styrelse finns företrädare från de flesta riksdagspartier. 
 
En fråga som föreningen drivit genom åren är att överföra 
fastighetsskatten från staten till kommuner och regioner. Förebilden var 
och är norska LVK (Landssammanslutningar av Vasskraftskommunar) 
som organiserar de norska vattenkraftskommunerna. I Norge stannar 
mellan fem och sex miljarder norska kronor per år i de kommuner och 
fylken där vattenkraften produceras. Vattenkraftsmedlen ses som en 
kompensation av de ingrepp i naturen som utbyggnaden har inneburit 
och är en viktig del av den norska distriktspolitiken. 
 
I Sverige är kompensationen cirka 110 miljoner kronor om året i så 
kallade bygdemedel. Jokkmokks kommun använder sig givetvis av denna 
medfinansieringsmöjlighet, men pengarna ska i första hand gå till 
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.  
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 172- fortsättning 
 
Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är 
till allmän nytta i bygden. 
 
Rent generellt har läget genom automatisering och effektivare processer 
medfört att vattenkraften kräver allt mindre arbetskraft. Den nuvarande 
beskattningen av företag innebär att skatteintäkter från företagen kommer 
staten till del, inte de kommuner och regioner som berörs av 
verksamheten. Samtidigt som efterfrågan på naturresurserna ökar nu 
ännu mer, i synnerhet i och med den gröna omställningen, så minskar de 
ekonomiska fördelarna av utvinningen för de delar av landet som berörs. 
 
Kostnaden för medlemskapet belöper sig på en fast årsavgift per 
medlemskommun 5 000 kr plus 30 öre per kommunmedborgare 
(4 842 invånare enl. SCB, 1: a kvartalet 2021) 1 452 kr 
årskostnad 6 452 kr. 
 
Påverkansarbete, även kallad lobbyverksamhet, har fått alltmer betydelse 
i vår tid och Moderaterna Jokkmokk anser därför att det är av stor 
betydelse att genom ett medlemskap i FSV visa att Jokkmokks kommun 
står sida vid sida med övriga vatten- och vindkraftskommuner i arbetet för 
en förändring av systemet för en naturresursåterbäring. 
 
Med ovan nämnd fakta och motivering i beaktande föreslår Moderaterna 
Jokkmokk kommunfullmäktiges ledamöter besluta: 
 
- Att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vatten- och 
vindkrafts kommuner och regioner (FSV). 
 
- Att medlemsavgiften hanteras inom befintlig ram i kommunstyrelsens 
område. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett motionen. 
 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades 1999 och ska verka 
för att det till vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner 
varaktigt återförs del av de värden vatten- och vindkraften genererar. 
Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. 
Föreningen ska inte ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och 
vindkraften. Föreningen beslutade 2020 att även utvidga 
verksamhetsområde till att omfatta vindkraft och har idag 34 medlemmar. 
 
Jokkmokks kommun var tidigare medlemmar i FSV men 
kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, § 46, att Jokkmokks kommun 
går ur FSV då  
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42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 172- fortsättning 
 
kommunen är missnöjd med föreningens genomslagskraft med sin 
verksamhet. 
 
Kommunen kan antagligen ansöka om att på nytt bli medlem i föreningen 
om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen så önskar.  

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 208. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
10-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 38. 
Motion från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-06-14. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår, med instämmande av Viktor Segerström (V), att 
kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 173 Dnr 2021:524 

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

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 53, att remissinstanserna 
påskyndar handläggningen av medborgarförslagen. 
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§ 173- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 209. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 53. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 100. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 174 Dnr 2021:1157   

Förfrågan från Östersunds kommun om Jokkmokks 
kommun vill nyttja rätt till hembud av aktier i Inlandsbanan 
AB i samband med överlåtelse till helägt dotterbolag 
 

 Kommunstyrelsen beslutar   
 
 att ej nyttja vår hembudsrätt. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
 En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit angående om 
Jokkmokks kommun avser nyttja våran hembudsrätt av aktier i 
Inlandsbanan AB i samband med att Östersunds kommun planerar att 
överlåta samtliga sina aktier till ett helägt dotterbolag. 
 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från Östersunds kommun inkommen 2021-11-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Östersunds kommun 
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§ 175 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
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 2021-11-15, § 197, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling av 
ramavtal hjullastare (dnr 2021:757) 
 
Beslut 2021-11-15, § 198, Tilldelningsbeslut och avtalstecknande upphandling av 
ramavtal grävmaskinsarbeten (dnr 2021:758) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson  
 
1.11 Övrigt yttrande av betydelse som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan 
behandling i kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
Remissvar- Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet, DS2021:27 (dnr 2021:1133) 
 
Kommunchef Monica Lundkvist 
 
2.05 Tillsättande, entledigande, uppsägning eller avsked av direkt underställd chef 
 
Tillsättande av Anette Ek Lindqvist som kultur- och fritidschef tiden 2022-01-01 till 2024-
12-31 
 
Förlängt förordnande av Bertil Nordqvist som IT-chef tiden 2021-11-01 till 2024-01-31 

 
Personalchef Caroline Johansson 

 
2.13 Förhandla på kommunens vägnar i tvisteförhandlingar och centrala förhandlingar 
(MBL § 10 och § 14) 
 
Tvisteförhandling med Lärarnas Riksförbund (Dnr 2021:973) 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Vuollerim 6000 (dnr 2021:903) 
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47  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslut: Ärendet bereds av tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik 
Fagerström 
 
Motion – Anmälan om installation av värmepump (dnr 2021:939) 
Beslut: Ärendet bereds av samhällsbyggarnämnden 
 
Motion – Förändring av fastighetsskatt för statliga anläggningar (dnr 2021:1081) 
Beslut: Ärendet bereds av kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 
 
Motion – Dags att dra vårt klimatstrå till stacken (dnr 2021:1089) 
Beslut: Ärendet bereds av Jokkmokks Värmeverk AB 
 
Medborgarförslag – Betongpark (dnr 2021:748) 
Beslut: Ärendet bereds av fritidschef Ann Enberg 
 
Medborgarförslag – Lekplatser på Lommen (dnr 2021:881) 

 Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 

Medborgarförslag – Inhägnad hundrastgård i centrala Jokkmokk (dnr 2021:882) 
 Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 

Medborgarförslag – Förenkla informationen kring medborgarförslag (dnr 2021:1088) 
 Beslut: Ärendet bereds av kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

Medborgarförslag – Vattenkraftsladdade elstolpar till kommunens tätort (dnr 2021:883) 
 Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Stefan Andersson 

Medborgarförslag – Att tillhandahålla säkra skid, skoter- och promenadvägar i 
Talvatisområdet (dnr 2021:1069) 

 Beslut: Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden 
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 § 176 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Mark- och miljödomstolen 

- Beslut att avslå överklagan gällande detaljplan Vajkijaur 3:18 
 

2.   Från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 
- Tertialrapport 2 för 2021 
- Budget och verksamhetsplanering för 2022-2024 

 
3.      Från länsstyrelsen 

- Protokoll från inspektion hos Överförmyndaren i Jokkmokks 
kommun 

 
4.      Från Vattenfall AB 

- Svar från VD Anna Borg gällande skrivelse om räddningstjänsten i 
Porjus och Vuollerim 

 
5.     Från kommunfullmäktige 

- Beslut 2021-06-14, § 85, rättelse av kommunfullmäktiges protokoll 
från 2021-06-14, § 42 gällande kostnadsramarna för nämnderna 
2023-2024 

 
6.     Från samhällsbyggarnämnden 
      -  Beslut 2021-11-04, § 126, inriktning räddningstjänst 
 
7.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
         -  Informationsblad om Jokkmokks kommun 
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 § 177 
 

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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 § 172 Dnr 2021:641 
 
 Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
(FSV) bildades år 1999 på initiativ från Östersunds och Ragunda 
kommuner. Tanken bakom grundandet var och är att samla landets 
vattenkraftskommuner bakom kravet på att en del av vattenkraftens 
värden ska stanna lokalt och regionalt. I dagsläget är 32 
vattenkraftskommuner medlemmar i föreningen. Från Norrbotten är 
Arjeplog, Boden och Gällivare medlemmar. För ett par år sedan 
beslutade FSV att även arbeta för att en del av vindkraftens värden 
stannar lokalt. Samtidigt öppnade föreningen för att regioner kan bli 
medlemmar. I maj 2019 blev region Jämtland/Härjedalen den första 
regionen i föreningen. Även region Värmland är numera medlem och 
Region Norrbotten har beslutat att ansöka om medlemskap i FSV. 
 
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- 
och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 
Kommunerna och regionerna skall på så sätt tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte 
ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraft. I föreningens 
styrelse finns företrädare från de flesta riksdagspartier. 
 
En fråga som föreningen drivit genom åren är att överföra 
fastighetsskatten från staten till kommuner och regioner. Förebilden var 
och är norska LVK (Landssammanslutningar av Vasskraftskommunar) 
som organiserar de norska vattenkraftskommunerna. I Norge stannar 
mellan fem och sex miljarder norska kronor per år i de kommuner och 
fylken där vattenkraften produceras. Vattenkraftsmedlen ses som en 
kompensation av de ingrepp i naturen som utbyggnaden har inneburit 
och är en viktig del av den norska distriktspolitiken. 
 
I Sverige är kompensationen cirka 110 miljoner kronor om året i så 
kallade bygdemedel. Jokkmokks kommun använder sig givetvis av denna 
medfinansieringsmöjlighet, men pengarna ska i första hand gå till 
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.  





		Tid och plats för

		Innehållsförteckning.

		Val av justerare

		Kommunstyrelsen beslutar

		§ 157 Dnr 2021:569

		Information om arbets- och tillväxtutskottets möten med nämndspresidierna gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna

		Återföring av medel till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Vuollerim

		§ 171 Dnr 2021:1094



		Förfrågan från Östersunds kommun om Jokkmokks kommun vill nyttja rätt till hembud av aktier i Inlandsbanan AB i samband med överlåtelse till helägt dotterbolag

		Anmälan av delegationsbeslut



		Kommunstyrelsen beslutar

		Ärendet

		Övriga anmälningsärenden



		Kommunstyrelsen beslutar

		Ärendet

		Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar








JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-11-29  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 172 Dnr 2021:641 
 
 Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
(FSV) bildades år 1999 på initiativ från Östersunds och Ragunda 
kommuner. Tanken bakom grundandet var och är att samla landets 
vattenkraftskommuner bakom kravet på att en del av vattenkraftens 
värden ska stanna lokalt och regionalt. I dagsläget är 32 
vattenkraftskommuner medlemmar i föreningen. Från Norrbotten är 
Arjeplog, Boden och Gällivare medlemmar. För ett par år sedan 
beslutade FSV att även arbeta för att en del av vindkraftens värden 
stannar lokalt. Samtidigt öppnade föreningen för att regioner kan bli 
medlemmar. I maj 2019 blev region Jämtland/Härjedalen den första 
regionen i föreningen. Även region Värmland är numera medlem och 
Region Norrbotten har beslutat att ansöka om medlemskap i FSV. 
 
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- 
och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 
Kommunerna och regionerna skall på så sätt tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte 
ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraft. I föreningens 
styrelse finns företrädare från de flesta riksdagspartier. 
 
En fråga som föreningen drivit genom åren är att överföra 
fastighetsskatten från staten till kommuner och regioner. Förebilden var 
och är norska LVK (Landssammanslutningar av Vasskraftskommunar) 
som organiserar de norska vattenkraftskommunerna. I Norge stannar 
mellan fem och sex miljarder norska kronor per år i de kommuner och 
fylken där vattenkraften produceras. Vattenkraftsmedlen ses som en 
kompensation av de ingrepp i naturen som utbyggnaden har inneburit 
och är en viktig del av den norska distriktspolitiken. 
 
I Sverige är kompensationen cirka 110 miljoner kronor om året i så 
kallade bygdemedel. Jokkmokks kommun använder sig givetvis av denna 
medfinansieringsmöjlighet, men pengarna ska i första hand gå till 
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.  
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