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Plats och tid: A-salen, Folkets Hus i Jokkmokk, klockan 11.00 – 13.30 
Ajourneringar 11.05-13.00 

 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande  
Sven Holmqvist, 1:e vice ordförande 
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande  
                           

 Robert Bernhardsson (S) 
Lirigzon Karaqica (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Torbjörn Lindgren (S) 
Malin Sundberg (S) 
Johannes Nilsson Saulo (S) 
Claes Markusson (S) 
Viktor Segerström (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 

Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Ingemar Grahn (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Denise Magnusson (Opol) 
Tord Eklund (SD) 

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

 
 

 
Tid och plats för  

justering: Torsdagen den 17 december 2020, kl. 17.30 i Kommunhuset, Jokkmokk  
 
Paragrafer: 106 - 127 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                   Lirigzon Karaqica (S)       Helen Swartling (MP) 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 106 
Val av justerare 
 
§ 107 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 108  Dnr 2020:1006  
Medborgarförslag – Klippning av väl utvalda gräsytor i centrala Jokkmokk 
 
§ 109  Dnr 2020:995  
Medborgarförslag – Vägbidrag för enskilda vägar 
 
§ 110  Dnr 2020:1089  
Medborgarförslag – Aktivitetsområde/skatepark i Jokkmokk 
 
§ 111  Dnr 2020:1086  
Motion- Bygg centralt seniorboende med bekvämligheter såsom hiss för 
lättare förflyttningar 
 
§ 112  Dnr 2020:1085  
Motion – Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 
§ 113  Dnr 2014:221 
Motionssvar- Nej till nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki 

§ 114  Dnr 2019:155 
Motionssvar- Folkets Hus 

§ 115  Dnr 2020:944 
 Planbesked för detaljplan för Kvikkjokk 3:23, del 1 

§ 116  Dnr 2020:984 
Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2021 

§ 117  Dnr 2020:985 
VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2021 

§ 118  Dnr 2020:987 
Handslag för näringslivsutveckling 2021-2023 

§ 119  Dnr 2020:989 
Delårsrapport för Lapplands Kommunalförbund 2020 

§ 120  Dnr 2020:997 
Förslag att teckna avtal gällande överlåtande av det kommunala 

aktivitetsansvaret, KAA, med Lapplands kommunalförbund 
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§ 121  Dnr 2020:945 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2021 

§ 122  Dnr 2020:441 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 

§ 123  Dnr 2020:367 
Redovisning av partistöd för 2019 
 
§ 124  Dnr 2020:368  
Beslut om utbetalning av partistöd för 2020 
 
§ 125  Dnr 2020:1076  
Revisorernas budget för 2021 

 

 § 126    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 127    

 Anmälningsärenden 
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  § 106 
 

Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Lirigzon Karaqica (S) och Helen Swartling (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske torsdagen den 17 december 2020 
klockan 17.30. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Lirigzon Karaqica (S) och Helen 
Swartling (MP) till justerare.  
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  § 107 
 

Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
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 § 108  Dnr 2020:1006 
 

Medborgarförslag – Klippning av väl utvalda gräsytor i 
centrala Jokkmokk 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Segerström. 
 
Jag föreslår att kommunen avstår från att klippa vissa, väl utvalda, 
gräsytor i centrala Jokkmokk sommartid till förmån för bin och andra 
insekter. Jokkmokk har på några år förvandlats till ett fantastiskt välvårdat 
samhälle, enligt mig, med fina träd, gräsytor och vackra rabatter. Kanske 
skulle vi kunna göra utemiljön mer hållbar också? Jag såg ett tv-program 
om parkskötsel där de hade ordnat en blomsteräng centralt i en stad. Det 
såg väldigt trevligt ut, med tydliga markeringar så att folk förstod att det var 
avsiktligt och inte slarv. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Malin Segerström inkommen 2020-11-20. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 109  Dnr 2020:995 
 

Medborgarförslag – Vägbidrag för enskilda vägar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Maj-Britt Larsson. 

 
Med anledning av borttagande av Statsbidrag från Trafikverket, för flera 
enskilda vägar, samt där även Östra Tårrajaurs Vägsamfällighet ingår, så 
lämnar vi nu in ett medborgarförslag till Jokkmokks Kommunfullmäktige, 
att ni ser över beslutet från 1996-06-17. Där står, att det kommunala 
bidraget till enskild väghållning är kopplat till väg som erhåller statsbidrag.  
 
För boende exempelvis i Tårrajaur (Östra sidan) är byavägen helt 
avgörande för om man ska kunna bo kvar eller inte. Vägen är visserligen 
klassad som en enskild väg men trots det har kommunen en skyldighet, att 
se till att de boende ges samma förutsättningar till transporter till och från 
sin bostad som de som bor i tätorten. Detta gäller även samhälls- och 
serviceinsatser med alla transporter för reparationer och tillsyn för 
bredband och el. Vidare Mastunderhåll, Räddningstjänst med ambulans 
och brandkår, samt Hemtjänst- och Hemsjukvårdspersonal, sophämtning, 
sotare och slamtömning, som måste ha en farbar väg som de kan ta sig 
fram på. Nämnas kan, att även de som bor i byar betalar skatt och 
förväntas bidra till att ”Vision 2030” uppnås vilket de också kommer att 
göra om de ges förutsättningar. Vårt förslag är att Kommunfullmäktige 
beslutar att bevilja kommunalt bidrag till vägunderhåll för enskilda vägar i 
kommunen som inte får statsbidrag.  
 
Som grund för denna begäran vill vi anföra följande som gäller för oss i 
Östra Tårrajaur, och vi förmodar att detta gäller även för de övriga 
vägföreningarna som förvaltar enskilda vägar i kommunen.  
 
Pengarna, har hittills med hjälp av statsbidrag och medlemsavgifter gått till 
plogning, hyvling, sandning saltning och isrivning. Utöver detta utförs 
buskning och slyröjning av medlemmarna. Inga arvoden utgår. Alla är 
medvetna om att priset på drivmedel, salt och sand samt arbete att utföra 
dessa åtgärder har höjts, och vi behöver så väl detta bidrag. Eftersom 
priserna stiger för varje år, så har vi redan varit tvungna att kraftigt höja 
medlemsavgifterna, och utan detta bidrag tvingas vi att ytterligare göra en 
ny höjning.  
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§ 109- fortsättning 
 
Vi har nio företag, varav tre tillhör unga familjer, som använder denna väg, 
och är i stort behov av den. I Östra Tårrajaur finns 13 hushåll med fast 
boende, och 6 fritidshus som bebos under flera perioder per år. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Maj-Britt Larsson inkommen 2020-11-17. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia 

Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 110  Dnr 2020:1089 
 

Medborgarförslag – Aktivitetsområde/skatepark i 
Jokkmokk 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Leon Rensfeldt och Elias 
Bergqvist. 

 
Intresset för sommaraktiviteter inom kickbike, cykling och skateboard har 
hos ungdomar vuxit under ett antal år. Det finns dock inga anpassade ytor 
för denna typ av aktivitet förutom för cykel. Av den anledningen vill vi 
förmå kommunen att investera i ett område anpassat för kickbike, 
skateboard och bmx. Alltså någon form av skatepark. Detta skulle också 
vara något som är attraktivt för turistande barnfamiljer som besöker 
Jokkmokk under sommarhalvåret. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Leon Rensfeldt och Elias Bergqvist inkommen 
2020-12-11. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Kopia 

Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 111 Dnr 2020:1086 
 

Motion – Bygg centralt seniorboende med bekvämligheter 
såsom hiss för lättare förflyttningar 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

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

 
Samernas Väl erfar att det saknas bostäder för personer med 
bekvämligheter såsom hiss för lättare förflyttningar. 
 
Vi vill: 
-Att man bygger ett seniorboende centralt som är attraktivt. 
-Att äldre kan välja nytt boende och sälja sina villor på 
fastighetsmarknaden. 
-Att man har nära till apotek, butiker och andra evenemang. 
-Att man kan samnyttja Kaitumgården såsom bad, fotvård etc. 
-Att eventuella kostnader för bostadsanpassning troligen minskar. 
-Att inga biståndsbeslut behövs för att erhålla bostad. 
-Att effektiva uppkopplingar finns att tillgå. 
-Att man kan förflytta sig centralt utan bil och på så sätt vara miljövänlig. 
-Att man kan få äta huvudmålet exempelvis i Kaitumgården eller att få 
matdistribution om man så önskar. 
 
Många äldres fallolyckor kan förhindras med handikappvänliga bostäder. 
Rehabilitering av benbrott är en stor kostnad och ett lidande för enskilda 
personer med behov av hjälpmedel samt personalresurser. 
 
Ärendets beredning 
 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

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

 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 112 Dnr 2020:1085 
 

Motion – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

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

 
Vårt förslag är att bygga ut en befintlig vattenledningsbana runt sjön 
Talvatis/Dalváddis slingan 3 km. Dels är det närheten till sjön som gör det 
möjligt att tillverka konstsnö. Samt att även införskaffa snötäckdukar som 
Kåbdalis har, för att man ska kunna spara snö. 
 
Eftersom Jokkmokks Skidklubb är landets äldsta klubb borde vi också 
kunna göra en sådan investering för att komma igång tidigare med 
längdskidåkning för våra barn- och ungdomar och seniorer. Men även för 
övriga skidåkare i landet. 
 
Kan Idre, Bruksvallarna och Kåbdalis kan vi också komma igång med 
ännu mer snötillverkning och sparande av snö. 
 
Vi föreslår: 
 
-Att bygga en vattenledningsbana runt sjön Talvatis/Dalváddis, 3 
kilometerslingan för tillverkning av konstsnö. 
-Att införskaffa täckdukar för lagring av snö som körs ut med pistmaskin 
på hösten.  
 
Ärendets beredning 
 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
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§ 112- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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  § 113 Dnr 2014:221 

 
 Motionssvar- Nej till nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse motionen vara besvarad i enlighet med kommunstyrelsens 
ordförandes skrivelse. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

En motion har inkommit från Mikael Segerström (V). 
 
Företaget Fennovoima i Finland söker tillstånd för ett kärnkraftverk med 
rysk reaktor på udden Hanhikivim, mitt emot Skellefteå i Bottenviken. 
Bygget sker i samarbete med det ryska Rosatom som levererar reaktor, 
bränsle också 34-49 % av ägandet. Med anledning av planerna håller 
Fennovoima samråd på Länsstyrelsen i Luleå den 17 mars och tack vare 
Esbo-konventionen har nu svenskarna möjlighet att yttra sig. 
Naturvårdsverket vill ha yttrandet senast den 24 april. 
 
Något som oroar, förutom risken för kärnkraftsolycka, är utsläppen av 
radioaktiva ämnen. Utsläppen till vatten och luft vid normal drift är jod, 
xenon och krypton, tritium, kol-14, aerosoler, gamma- och betautsläpp. 
Enligt Fennovoima är utsläppen under gränsvärdena för radioaktiva 
utsläpp. Utsläppen beräknas ändå bli större än vid Finlands andra 
kärnkraftverk. 
 
Fennovoima har beräknat att en allvarlig kärnkraftsolycka inte ger ”direkta 
eller indirekta hälsoeffekter på människor i närområdet”, men uppger att 
en olycka kan påverka renkött i en radie av 1000 km. Likaså kan det leda 
till begränsningar i nyttjandet av fisk och svamp. AV MKB:n framgår att 
frågan om slutförvaring av högaktivt kärnbränsleavfall inte är löst. 
 
Flera av kommunerna på finska sidan har tagit ställning mot. Sju nordliga 
kommuner har redan uttalat sig emot planerna: Övertorneå, Överkalix, 
Kalix, Boden, Piteå, Skellefteå och Robertsfors. Med den här motionen vill 
jag att också Jokkmokks kommun tar ställning mot ett bygge. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) har berett 
motionen. 

 
Enligt kommunallagen 2 kap §1 om allmänna befogenheter och 
lokaliseringsprincipen är detta inte en kommunalangelägenhet då  

  byggnationen av ett kraftverk inte har anknytning till kommunens  
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§ 113- fortsättning 
 
territoriella område eller medborgare. Detta kraftverk planeras att byggas i 
en annan stat.  
 
I RÅ 1990 ref. 9 hade en kommun beslutat att utropa sig som kärnvapenfri 
zon och vägrat ta emot besök av främmande örlogsfartyg för de fall de var 
utrustade med kärnvapen. Regeringsrätten fastställde att opinionsyttringar 
angående Sveriges förhållande gentemot andra länder inte var en 
kommunal angelägenhet.  
 
Naturvårdsverket har dock under 2014 bett om yttrande från Jokkmokks 
kommun, med hjälp av Esbo-konventionen. 2008 gjordes även ett 
liknande yttrande till Länsstyrelsen. Denna konvention gör det möjligt för 
naturvårdsverket att yttra sig till det finska miljöministeriet angående denna 
byggnation. Jokkmokks kommun har vid båda tillfällena yttrat sin åsikt. Vid 
båda dessa yttranden har kommunen haft invändningar rörande 
kärnkraftverket då man har velat ha en djupare 
miljökonsekvensbeskrivning, när det kommer till hanteringen av avfallet 
och tidsaspekten. Jokkmokks kommun uttryckte en oro gällande 
konsekvenserna för bland  annat rennäringen vid en eventuell olycka. 

 
Naturvårdsverket lämnade in sin sitt remissvar till det finska 
miljöministeriet den 8:e maj 2014 där en övervägande del av 
remissinstanserna hade invändningar och/eller var negativt inställda, 
bland dessa finns kommunerna: Jokkmokks kommun, Luleå kommun, 
Lycksele kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Robertsfors kommun, 
Skellefteå kommun. Kommunen har inte rakt ut sagt ”nej” till ett 
kärnkraftverk då det inte är en kommunalangelägenhet att yttra sig om 
denna byggnation. Däremot har Jokkmokks kommun yttrat sin åsikt till 
Naturvårdsverket och haft invändningar vid två tillfällen och 
invändningarna har förts fram till det finländska miljöministeriet genom  
 det remissvar från myndigheten den 8:e maj 2014 

   
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 207. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-10-13. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 18. 
Motion från Mikael Segerström (V) inkommen 2014-03-17. 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 114   Dnr 2019:155 
 

 Motionssvar – Folkets hus 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anse motionen vara besvarad i enlighet med tillväxtchefens och 
fastighetsansvariges skrivelse. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
 En motion har inkommit från Birgit Meier-Thunborg (M)  
 

Omgestaltningsprojektet i Jokkmokks centrum, det så kallade 
"Trekantsområdet" fortskrider. Jokkmokkmoderaterna ser väldigt positivt 
på att det offentliga rummet kommer att få ett lyft i och med åtgärderna. 
 
Alla områden som är berört av omgestaltningen kommer att bli 
trivsammare, mer välvårdat, intressant och attraktivt. Men vi bör dock inte 
glömma bort den byggnaden som är central i Jokkmokk och sedan länge 
i stort behov av upprustning. En fastighet som kommer att beskådas i 
framtiden av en ökat mängd av centrums promenerade människor - i 
synnerhet om Turistinformationen flyttar in på Biblioteket: Folkets Hus. 
 
Vi Jokkmokkmoderater lyfter blicken från kantstenen och yrkar för 
att kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
process som leder till ett ökat engagemang för Folkets Hus upprustning i 
samverkan med berörda parter, intresserade medborgare, föreningar och 
företag. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetsansvarig Erik Fagerström har 
berett motionen. 
 
Undertecknade instämmer i motionens intentioner och att det har 
betydelse för intrycket av vår kommun för besökare. Samtal förs löpande 
mellan Folkets Husföreningen och Jokkmokks kommun för möjligheten till 
framtida renoveringar efter det att de redan beviljade projekten är klara, 
under förutsättning att projektet beviljas i investeringsbudgeten. 
 
Då kommunen har begränsad ekonomi så finns inte möjligheter att helt 
finansiera renoveringen av Folkets Hus på egen hand. 
 
Undertecknade instämmer i att fastighetens fasad kan behöva en 
upprustning men det är andra lokaler som ligger före i prioritering. 
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§ 114- fortsättning 
 
Enligt Folkets Husföreningen så har de ansökt om medel från Boverket 
som gäller tillgängligheten i lokalen. Det kommer innebära en ny ingång 
till bion samt en saxlyft som kommer finnas vid scenen. Dessa medel är 
inte möjliga för kommunen att söka. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetsansvarig Erik Fagerström 
föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 208. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetsansvarig 
Erik Fagerström daterad 2020-04-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18, § 5. 
Motion från Birgit Meier-Thunborg (M) inkommen 2019-02-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 115 Dnr 2020:944 

Planbesked för detaljplan för Kvikkjokk 3:23, del 1 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig positiv till planläggning av Kvikkjokk 3:23 del 1 enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökade förfarande. 

 __________ 
  

Ärendet 
 

Syftet är att anpassa detaljplanen efter dagens förutsättningar samt att 
möjliggöra en utveckling av området. I gällande byggnadsplan är 
fastigheten utpekad för allmänt ändamål, därmed måste detaljplanen 
ändras i samband med en försäljning. Föreslagen bestämmelse är 
centrumverksamhet, vilket möjliggör service i byn i privat regi.  
 
Berört område är beläget i den gamla bykärnan av Kvikkjokk och omfattar 
fastigheten Kvikkjokk 3:23 del 1.  
 
Planändringen föranleds av beslutet att sälja fastigheten samt att 
möjliggöra utveckling av området. Fastigheten Kvikkjokk 3:23 del 1 
omfattar butikslokalen. Butiken har under en längre tid stått utan hyresgäst 
och kommunen står för driftskostnaderna. Ett intresse att få köpa 
anläggningen finns. Enligt gällande byggnadsplan är området utpekat för 
allmänt ändamål och detaljplaneändring krävs för att fastigheten ska 
drivas eller utvecklas i privat regi 
 
Fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt Sofia Silfverbrand 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att ställa sig positiv till planläggning av Kvikkjokk 3:23 del 1 enligt plan- 
och bygglagens 2010:900 utökade förfarande. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-11-19, § 96, att ställa sig positiv 
till en planläggning av Kvikkjokk 3:23 del 1 enligt plan- och bygglagens 
2010:900 utökade förfarande. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 186. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-11-19, § 96. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt 
Sofia Silfverbrand daterad 2020-11-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 142. 
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 § 115- fortsättning 
 

 

 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopia till 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Fastighetsansvarig Erik Fagerström 
 Planarkitekt Sofia Silfverbrand 
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§ 116 Dnr 2020:984 
 

Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2021 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxan enligt förslaget. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 
 Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 

planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna 
om avfallshantering finns gällande bestämmelser om avfallshantering. Nytt 
från 2017-11-01 är att samtlig tömning av kärl för verksamheter är 
återtagen i kommunal regi. Inventering av fritidshus fortsätter även år 
2020. 

 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall.  
 
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 

• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 

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

• senast år 2023 ha infört separata anläggnings- och brukningsavgifter 
för dag- och dränvatten från fastigheter och allmänna anläggningar. 

 
Under senaste året har KPI stigit med ca 0,8 %. Under samma period har 
transportindex T16SÅE3md (med diesel) fallit med ett par procent. 
Gällande transportkostnaderna så väntas det vara en tillfällig effekt 
kopplat till Covid och bränslepriser. 

 
Korrigeringen av taxan inför 2021 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten, en fördelning av faktisk 
kostnad för omhändertagande av hushållsavfall per kg, skatter, samt 
utvecklingen av transportkostnaderna. Kostnadstäckningen för de större  
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§ 116- fortsättning 
 
kärlen är lägre än mindre kärl vilket gör att priset för stora kärl kommer att 
stiga kraftigare de närmaste åren. Årets föreslagna höjning är i linje med 
den process som inleddes med taxearbetet inför år 2020. Målet är att ha  

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

 
Fastighetsansvarig Erik Fagerström föreslår: 
  

 Att besluta att anta renhållningstaxan enligt förslag. 
 

Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 190. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström, daterad 2020-
10-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Miljökontoret 
Fastighetsansvarig Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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§ 117 Dnr 2020:985 

VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2021 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta VA-taxan enligt förslaget. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 

 
Till år 2020 kan man se ett svagt trendbrott för VA-taxorna i Sverige. 
Ökningen av brukningsavgiften 2020 var 4 procent vilket innebär att 
avgiften åter kommit upp till samma ökningstakt som år 2014. Det är dock 
enligt Svenskt Vatten fortfarande en blygsam och otillräcklig ökning som är 
för låg i förhållande till verkliga investeringsbehov. Analyser utifrån 
nödvändig investeringsnivå och generella kostnadsökningar visar på ett 
betydande gap mellan taxehöjning och verkligt investeringsbehov. En del 
av förklaringen till de begränsade taxeökningarna kan vara låga räntor, 
men det finns även andra och troligen mer signifikanta faktorer. Ett flertal 
kommunala VA-organisationer är för små för att kunna avsätta tillräckliga 
personalresurser för investerings- och förnyelseplanering samt för 
långsiktiga ekonomiska planer. Organisationerna är dimensionerade för en 
tid då investeringar redan var gjorda och fokus låg på drift av 
anläggningarna. Erfarenheter visar att när organisationer stärks, till 
exempel genom olika samverkanslösningar, ökar investeringstakten och 
eftersatta behov kan således börja åtgärdas. Svenskt vatten menar att 
brukningsavgifterna bör stiga de kommande åren, av flera skäl:  
 

• Reinvesteringar i VA-infrastrukturen behöver öka.  

• Eftersom investeringar görs i till stor del avskrivna 
anläggningstillgångar blir den relativa effekten på VA-taxan stor. 

 
År 2020 korrigerades anläggningsavgifterna i syfte att erhålla en långsiktig 
kostnadstäckning för kommande nyanslutningar. Jämförelse gjordes med 
grannkommuner, samt andra vinterturistkommuner med större 
expansionsområden. 
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§ 117- fortsättning 
 
Gällande brukningsavgifterna så genomfördes en revidering enligt plan för 
att ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
annan fastighet m.fl.) har samma konstruktion och därmed är jämförbara, 
samt för att kostnaderna ska fördelas inom kollektivet på ett efter nytta 
skäligt sätt.  
 
I september presenterades KPI för senaste året som 0,8%, vilket 
motsvarar den höjning som krävs för att bibehålla kostnadstäckning med 
nuvarande kapitalkostnader och utan ökat underhåll. En utgångspunkt i 
taxearbetet för år 2021 är kommunens VA bokslut 2019, vilket visar att 
verksamheten redovisar ett bättre resultat men ett underskott motsvarande 
646 tkr (underskott 2018 var 905 tkr).  
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2021 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar. Jämförelse av 
kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner. Brukningsavgifterna 
föreslås att höjas med 2% och anslutningsavgifterna med 4%. Detta kan 
jämföras med svenskt vattens rapport Svenskt medel för 2020. 

 
Fastighetsansvarig Erik Fagerström föreslår:  
 
Att anta VA-taxa 2021 i sin helhet. 
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 191. 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström, daterad 2020-10-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Fastighetsansvarig Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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 § 118 Dnr 2020:987 
  

Handslag för näringslivsutveckling 2021-2023 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till Handslag för näringslivsutveckling 2021-2023. 

 _________ 
 

 Ärendet 
 

Inriktningen i detta dokument ska bidra till att främja ett gott företagsklimat 
och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i 
Jokkmokks kommun. I dialog mellan Företagarna, Strukturum AB och 
Jokkmokks kommun har fokus för näringslivsarbetet i kommunen under 
perioden 2021–2023 tagits fram. 
 
Kommunen, näringslivet och näringslivsbolaget ska ha ett nära samarbete 
som ger samsyn om allas  betydelse och roll i utvecklings- och 
näringslivsarbetet. 

 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 195. 
 Förslag till Handslag för näringslivsutveckling 2021-2023. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Företagarna 
 Strukturum AB 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Akten 
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§ 119  Dnr 2020:989 

Delårsrapport för Lapplands Kommunalförbund 2020 
  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna delårsrapporten. 
  ____________ 

 
Ärendet 
 
Utfallet för verksamheterna efter justeringar av ferie-, semester- och 
uppehållslöneskuld visar på ett överskott mot budget motsvarande 6 
300 000 kr. Därtill kan tilläggas att kostnader för lönerevision kommer att 
tillkomma. Prognosen för helår är + 5 500 000 kr. mot budget. De kända 
osäkerhetsfaktorerna är pensionskostnader, interkommunala ersättningar 
samt utfall av lönerevision. 
 
Lapplands kommunalförbund uppvisar ett positivt delårsresultat vid 
halvårsskiftet om +83 000 kr och prognostiserar ett positivt resultat för hela 
året om + 5 500 000 kr.  
 
Den främsta orsaken till det låga positiva delårsresultatet i förhållande till 
budgeterat överskott är ferielöneskulden till den egna personalen samt 
motsvarande skulder till semester- och uppehållsanställda. Dessa skulder 
återställs årligen till största delen i och med personalens ferier och 
semesteruttag under juli och augusti. Efter justeringar av hela ferie- och 
uppehållslöneskulden samt 50% av semesterlöneskulden uppvisar 
förbundet ett positivt delårsresultat om + 6 300 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 202. 
Delårsrapport för Lapplands Kommunalförbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 

 Lapplands Kommunalförbund 
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 § 120 Dnr 2020:997 
 

Förslag att teckna avtal gällande överlåtande av det 
kommunala aktivitetsansvaret, KAA, till Lapplands 
Kommunalförbund 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med Lapplands 
kommunalförbund om att bedriva KAA verksamheten för Jokkmokks 
kommuns räkning, samt 
 
 att avtalet ska baseras på det pilotprojekt KAA som bedrivits mellan 
Jokkmokks kommun och Lapplands kommunalförbund. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga 
att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte 
studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 
 
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. 
Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första 
hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en 
utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis 
arbete. Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till 
skolterminerna eller liknande. Kommunen ska föra ett register över de 
ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt 
sätt.  
 
Under 2020 har Lapplands kommunalförbund, lärcentrum i Jokkmokk 
bedrivit KAA verksamheten för Jokkmokks kommun i ett pilotprojekt. 
Fördelarna är att det inom Lapplands kommunalförbund i Jokkmokk finns 
kompetens inom studie- och yrkesvägledning, närhet till utbildning via 
gymnasiet och vuxenutbildningen samt en studiemiljö på lärcentra som 
motiverar till studier. 
 
Jokkmokks kommun har en KAA-verksamhet där man riktar sig till 
ungdomar i åldern 16 - 20 år och som saknar avslutad gymnasium. 
Lapplands Lärcentra övertog den befintliga verksamheten från kommunen 
från den 1 januari 2020 och lärcentra har en KAA-handläggare anställd på 
25%, resterande del av sin tjänst är handläggaren anställd som studie- och 
yrkesvägledare (syv) på Lapplands Gymnasium i Jokkmokk. Ansvarig chef 
för KAA-verksamheten och handläggaren är lärcentrachef/rektor på  
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§ 120- fortsättning 
 
Lapplands Lärcentra i Jokkmokk. Totalt har lärcentra tagit över KAA-
verksamheten på 30% från Jokkmokks kommun. 
 
Jokkmokks kommun hade sen tidigare en upprättad handlingsplan för KAA-
verksamheten där det framgår att Arbetsmarknadsenheten (AME) i 
kommunen ska ha ansvaret för verksamheten. I handlingsplanen står att 
syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att man ska minska riskerna 
för att ungdomen ska hamna i ett långvarigt utanförskap. När projektet med 
Lapplands Lärcentra påbörjades hade AME i Jokkmokks kommun 
avvecklats och lärcentra tog över det ansvar och arbetsuppgifter som AME 
haft enligt handlingsplanen, med undantaget för att det i nuläget inte sker 
några samverkansmöten. Lärcentra har även tagit över det datasystemet 
Accorda för dokumentering av verksamheten samt arbetar efter de rutiner 
som sen tidigare varit fastställda mellan AME och Lapplands Gymnasium i 
Jokkmokk. 
 
Vid det aktuella uppföljningstillfället i maj fanns 7 deltagare inskrivna i 
verksamheten, deltagarantalet brukar normalt ligga mellan 7 - 9 ungdomar. 
Ungdomarna studerar och/eller har praktik. På grund av den pågående 
coronapandemin och påverkan på riskgrupper hade enskilda deltagare valt 
att avsluta den praktik de hade innan virusspridningen i landet. Kommunala 
verksamheter i Jokkmokk har inte tagit emot praktikanter under denna 
period. 
 
KAA-handläggaren har en regelbunden kontakt med deltagarna men har 
inte några samverkansmöten med andra aktörer inplanerade, enskilda 
möten med Arbetsförmedlingen och integrationshandläggaren på 
kommunen har genomförts samt kontakter med övriga myndigheter har 
tagits vid behov och har då fungerat mycket bra. KAA-handläggaren 
beskriver sin roll som att vara spindeln i nätet och ha igång ett nätverk av 
kontakter för att hjälpa ungdomen. Det har inte funnits några inplanerade 
möten för KAA-verksamheten med andra aktörer när verksamheten fanns 
på AME, istället har frågor som rör KAA tagits upp på möten inom DUA-
samarbetet, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. KAA-
handläggaren på lärcentra ser det som positivt att också i framtiden kunna 
ta upp frågor som rör ungdomarna inom aktivitetsansvaret på DUA-möten. 
Vad gäller ekonomisk ersättning till ungdomar inom KAA-verksamheten har 
Jokkmokks kommun beslutat att inte ge någon ersättning. Enligt nuvarande 
regelverk är detta något som kommunerna i landet själva kan avgöra och ta 
beslut kring. Ersättning från CSN kan vara en möjlighet för vissa ungdomar 
om kraven för att få studiehjälp eller studiemedel är uppfyllda. 
 
Det finns ett regionalt nätverk för KAA-handläggare i Norrbotten men 
gruppen är enligt lärcentras handläggares erfarenhet inte så aktivt och få 
kontakter sker mellan handläggarna i regionen. Inom LKF-regionen sker  
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§ 120- fortsättning 
 
möten i DUA-samverkan och en del övriga projekt när det gäller 
handläggare i LKF-regionen, men inte heller inom delregionen finns någon 
aktiv grupp för KAA-handläggare. 
 
Reflektioner och slutsatser från projektet 
 
I projektet har man tittat på var det är lämpligt att KAA-verksamheten är 
placerad inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Slutsatsen är att det är 
en fördel att funktionen som KAA-handläggare inte finns på 
gymnasieskolan. För före detta elever kan det vara svårt att ens gå in i 
byggnaden med tanke på tidigare dåliga skolerfarenheter, det är istället 
positivt med en ny plats och att även få möta en ny person. I projektet är 
dock studie- och yrkesvägledaren (syv) på gymnasiet och KAA-
handläggaren en och samma person. Av vikt, oavsett organisering, är att 
KAA-handläggaren har ett nära samarbete med gymnasiets syv. 
Ungdomarna har ett behov av att få komma till en neutral plats och lärcentra 
har enligt handläggarens erfarenhet uppfattats som en positiv plats att 
komma till. Lärcentrachef/rektors uppfattning är att uppdraget att ansvara 
för KAA-verksamheten har fungerat väl att ha i lärcentras regi och ser också 
att det med tillräckliga resurser finns goda möjligheter att utveckla 
verksamheten.  
 
Inom projektet har man sett över vilken kompetens en KAA-handläggare bör 
ha. Slutsatsen är att det är en fördel att handläggaren har goda kunskaper 
i samtalsmetodik och kan kartlägga ungdomarnas tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Det är av stor vikt att handläggaren kan motivera och hjälpa 
ungdomarna att planera framåt i syfte att komma tillbaka till studier igen. 
Det är en stor fördel om handläggaren har en god kunskap om 
utbildningssystemet och att man har förmågan att bygga upp goda 
relationer med näringslivet, både i den kommunala och den privata sektorn. 
En stor del av arbetet i KAA-verksamheten handlar om att vara en god 
relationsbyggare, både att kunna bygga upp ett förtroende med ungdomar 
samt att kunna skapa kontakter och nätverka med både andra myndigheter 
och med arbetsgivare. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
 Att uppdra till kommunchef att teckna avtal med Lapplands 
kommunalförbund om att bedriva KAA verksamheten för Jokkmokks 
kommuns räkning. 
 
 Att avtalet ska baseras på det pilotprojekt KAA som bedrivits mellan 
Jokkmokks kommun och Lapplands kommunalförbund. 

 
  



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-12-14 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 120- fortsättning 
 

Ärendets beredning  
 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 205. 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-11-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Lapplands Kommunalförbund 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 121 Dnr 2020:945 
 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för 2021 

 
                          Kommunfullmäktige beslutar   

 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

Förslag till sammanträdesplan för år 2021 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering och budgetarbete.  
 

Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
25 januari 8 februari 22 februari 
15 mars 29 mars 26 april 
17 maj 
21 juni 

31 maj 
- 

14 juni 
- 

30 augusti 13 september - 
4 oktober 18 oktober 1 november 
15 november 29 november 13 december 

 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 8 mars och 25 oktober. 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 18 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 13 
april, 21-22 april och 27-28 april. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 

 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
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§ 121- fortsättning 
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 204, att lägga in ett 
sammanträde för arbets- och tillväxtutskottet den 21 juni, samt att i övrigt 
fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  

 
 Ärendets beredning  
 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 204. 

Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2020-
11-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 122 Dnr 2020:441 

Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppmana samtliga remissinstanser att skyndsamt påskynda 
beredningen av motioner och medborgarförslag, 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 2020-06-15, § 65, att uppmana samtliga 
remissinstanser att skyndsamt påskynda beredningen av motioner och 
medborgarförslag. 
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§ 122- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 209. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2020-
11-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 123 Dnr 2020:367 

   

Redovisning partistöd 2019 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna redovisningarna från SV och FJK. 
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisning från SV och FJK har kommit in i tid 
innan 2020-06-30 och att de egentligen skulle ha hanterats på förra 
kommunfullmäktige. 

  
 Ärendets beredning  
 
 Redovisning från SV inkommen 2020-06-26. 
 Redovisning från FJK inkommen 2020-06-26. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Kopia till 
 Akten 
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§ 124  Dnr 2020:368   

Utbetalning av partistöd för 2020 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att betala ut följande partistöd för 2020: 
 

SV: 33 000kr 
FJK: 67 500 kr 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2019 redovisat detta tillsammans 
med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige så ska 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 2020. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000 125 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000  67 500kr 
 
Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 

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

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2020-
04-06. 

 
  

 

 

 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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 § 125 Dnr 2019:486 
 

Revisorernas budget för 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja revisionen 885 000 kr i budget, samt  
 
att uppmana revisionen att se över upphandling av revisionsbiträde i 
besparingssyfte. 
____________ 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med sitt budgetförslag för 2021.  
 
Nu senast har den nya ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” trätt 
i kraft vid årsskiftet, vilket kommer innebära ytterligare krav på 
kommunens ekonomiska redovisning och därmed krav på utökad revison 
inom området. Vid förra årsskiftet trädde ”En kommunallag för framtiden” i 
kraft vilket också bedöms medföra ytterligare åliggande för kommunens 
revisorer. 
 
Som en konsekvens av lagändringar samt nya lagar för stora delar av 
kommunens verksamhet, tex inom skolområdet, socialtjänstlagen, skärpt 
korruptionslagstiftning och det utökade uppdraget de senaste åren har 
också behovet av utbildning för kommunrevisorerna ökat. Vidare måste en 
femte  revisor utses, då revisionsgruppen för nuvarande endast består av 
fyra revisorer, vilken kommer behöva grundläggande utbildning avseende 
revisionsuppdraget 
 
Revisorernas budget bereds av kommunfullmäktiges presidium.  

 
Det som framkommit i samtal med revisorerna är att vi överlag kan anta att 
revisionens budgetförslag verkar rimligt. 
 
I tidigare beslut så uppmanades revisorerna att se över upphandling av 
biträde och presidiet anser att kommunfullmäktige bör förstärka den 
uppmaningen.  
 
Förslag till beslut:  
 
Att bevilja revisionen 885 000 kr i budget, samt  
 
Att uppmana revisionen att se över upphandling av revisionsbiträde i 
besparingssyfte. 
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§ 125- fortsättning 
 
Ärendet beredning 
 
Skrivelse från presidiet daterad 2020-12-09. 
Skrivelse från revisorerna daterad 2020-05-11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisorerna 
Personalchef Caroline Johansson 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 126  
  

  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att godkänna Anna-Greta Kvickströms (S) avsägelser samt att begära ny 
röstsammanräkning från länsstyrelsen gällande platsen som ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anna-Greta Kvickström (S), 
 
att välja Torbjörn Lindgren (S) som ny vice ordförande i 
samhällsbyggarnämnden efter Anna-Greta Kvickström (S), 
 
att bordlägga valet som ledamot i samhällsbyggarnämnden efter Anna-
Greta Kvickström (S), 

 
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S), 
 
att välja Emma Holmberg (FJK) som ny revisor och vice ordförande i 
revisionen efter Lennart Hedlin (FJK), 

 
att välja Moa Blom (FJK) som 5:e ersättare i Jokkmokks Värmeverk AB. 

  
att ånyo bordlägga valet av ny ersättare i socialnämnden efter Catarina 
Holmbom (MP), 

  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Anna-Greta Kvickström (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ledamot och vice ordförande i 
samhällsbyggarnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av revisor och vice 
ordförande i revisionen efter Lennart Hedlin (FJK). 

 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av 5:e ersättare i 
Jokkmokks Värmeverk AB. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
socialnämnden efter Catarina Holmbom (MP). 
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§ 126- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Jokkmokks Värmeverk AB 
Samhällsbyggarnämnden 
De valda 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 127 
 

  Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 

1. Från länsstyrelsen 
- Förordnande av ny ledamot kommunfullmäktige i Jokkmokk för (S), 
Birgitta Siljelöf. 

-Förordnande av ny ersättare kommunfullmäktige i Jokkmokk för (S), 
Kenneth Jonsson.  

 
 
 
 
 
 

 


