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Plats och tid: Aulan, Östra skolan i Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.25 
Ajourneringar 12.00-13.00 och 14.00-14.25 

 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

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

 Robert Bernhardsson (S) 
Torbjörn Lindgren (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Malin Sundberg (S) 
Claes Markusson (S) 
Viktor Segerström (V), deltar ej §§ 
51-53 
Jérémy L´Helguen (V) 

Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Kajsa Boman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP)  
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef  
Bertil Sandqvist (S), ej tjänstgörande 
ersättare, deltar §§ 35-42 
Axel Landström, ekonomichef, § 40 
och § 42 
Erik Fagerström, fastighetschef, § 47 
Sofia Silfverbrand, samhällsstrateg, 
§ 47 

 

 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 21 juni 2021 
 
 
Paragrafer: 35 - 57 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Eva Näslund (S)                    Henrik Blind (MP) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
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Datum för anslags   Datum för anslags 
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Underskrift: ....................................................................................................................... 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 35 
Val av justerare 
 
§ 36 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 37  Dnr 2021:489  
Medborgarförslag- E-tjänst 
 

  § 38  Dnr 2021:641 
  Motion- Medlemskap i FSV 
 
  § 39  Dnr 2021:670 
  Motion- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 
  § 40  Dnr 2021:567 
  Tertialrapport 1 för 2021 

 
§ 41  Dnr 2021:569 

  Skattesats för 2022 
 

§ 42  Dnr 2021:569 
   Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 

§ 43  Dnr 2020:1067 
Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och 
omsorgsboende i Porjus 
 
§ 44  Dnr 2021:570 
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och Vuollerim 
3:118 
 
§ 45  Dnr 2021:571 
Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, anpassning av 
industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
§ 46  Dnr 2021:572  
Investering i utrustning för stadsnätet 
 
§ 47  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
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§ 48  Dnr 2017:71 
Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl. 

 
§ 49  Dnr 2020:479 
Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del av Jokkmokk 
10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
§ 50  Dnr 2021:575 
Förslag till taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 
 
§ 51  Dnr 2021:428 
Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 
§ 52  Dnr 2007:421 
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente för 
sammanträden på distans 
 
§ 53  Dnr 2021:524 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 

 
 § 54   Dnr 2021:399   
 Redovisning av partistöd för 2020 
 
 § 55   Dnr 2021:154 

 Beslut om utbetalning av partistöd för 2021 
 

 § 56    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 57    

 Anmälningsärenden 
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§ 35 

Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 21 juni 
2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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§ 36 

Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
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§ 37  Dnr 2021:489 

Medborgarförslag – E-tjänst 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Victoria Harnesk. 
 
När man som förälder har kontakt med skolan sker det genom en tjänst 
där man själv loggar in med Bankid eller lösenord när det passar ens 
vardag eller jobb. På samma sätt har till exempel Sjukvårdsupplysningen 
löst det. Det är lite omständligt men bra, informationen når enbart den som 
ska ha den. 
 
Men socialtjänsten, och andra tjänstemän inom kommunen, skickar sms 
som rör familjer och privata ärenden. Barn och kollegor kan se 
meddelanden som kommer. För min egen del är dessutom telefonens sms 
kopplad till min dataskärm så många meddelanden visas på flera ställen. 
Glömmer man att stänga av funktionerna visas meddelanden även när 
man delar skärm på storbild vid möten. Jag antar att fler har det så och har 
sett det hända. 
 
Mitt förslag är att kommunen finner en lösning med inloggning och en rutin 
vilka typer av ärenden som ska gå genom inloggningstjänsten. Jag tycker 
inte att e-post kan ersätta en sådan funktion, e-post är ofta kopplad till att 
notiser som visas på skärmar. Men när meddelanden går genom 
inloggningstjänster står det kort och gott ”du har ett nytt meddelande”, man 
kan avskilt i lugn och ro ta till sig informationen och svara. 
 
När rutinen skapas bör man även se över hur telefonsamtal planeras, idag 
kan tjänstemän ringa när som helst och önska snabba svar på stora frågor 
från privatpersoner. 
 
Förslaget innebär inte att vi som bor i Jokkmokk eller arbetar för 
kommunen enbart ska kommunicera genom inloggningar, det behövs en 
rutin som skiljer olika ärenden åt så vi kan ta spontana och givande 
kontakter. 
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§ 37- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Victoria Harnesk inkommen 2021-04-28. 

  
 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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 § 38 Dnr 2021:641 
 
 Motion- Medlemskap i FSV 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
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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§ 38- 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. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-06-14. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

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

 
 
 
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 

Protokoll KF 20210614
(Signerat, SHA-256 A2BCEFC36E4F30D368C05E5073C8C7FBA61D0E1CFB17B19CD1BF3FC03EB9BF78)

Sida 10 av 49



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 39 Dnr 2021:670 
 
 Motion- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lätttillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera 
och föra dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de 
bäst lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
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 § 39- fortsättning 
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks kommun  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Ärendets beredning 
 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 

 
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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 § 40 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 1 för 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige, 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 
 
att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

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

 
Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett prognostiserat underskott om 
440 tkr. Det finns en förhoppning om att detta underskott hämtas hem 
under resterande del av året. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-05-31, § 71, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att besparingsförslag från samtliga nämnder 
som rör större strukturella förändringar som exempelvis nedläggningar ska 
beslutas av kommunfullmäktige, 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 71. 
Tertialrapport 1 för 2021. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Viktor Segerström (V) föreslår kommunfullmäktige, med instämmande av 
Henrik Blind (MP), Birgit Meier Thunborg (M) och Robert Bernhardsson 
(S), som tillägg till kommunstyrelsens förslag besluta: 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 

 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut och sedan 
Segerströms (V) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med dessa. 
 

 
 

 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Akten 
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 § 41 Dnr 2021:569 
  

Skattesats för 2022  

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

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2022 innan november 
månads utgång. För 2021 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 
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 § 42 Dnr 2021:569  
       

Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta budgetramarna och budgetprinciperna för 2022-2024. 

 ___________ 
 
Ärendet 

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

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

Summa -350 187 
-355 
698 

-363 
937 

Summa återstår 10 617 6 119 628 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 

infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 

Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 

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

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

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

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 

 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024. 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Robert Bernhardsson 
(S), på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

§ 42- fortsättning 
  
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 -281 -6 272 
Över/underskott 1 109 -3 899 -9 918 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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 § 42- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Bibliotekschef Kristina Holmgren 
Akten 
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 § 43 Dnr 2020:1067  
      

Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- 
och omsorgsboende i Porjus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda en långsiktig plan 
och behovsbedömning för antalet platser för särskilt boende samt var 
dessa ska vara placerade. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 

Socialnämnden beslutade 2021-04-20, § 49: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslutet från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 då socialnämnden anser att frågan om nedläggning är av 
för stor principiell betydelse för att enbart kunna fattas av socialnämnden 
själv. 
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge 
socialnämnden i uppdrag att arbeta vidare för en stängning av sju vård- 
och omsorgsboendeplatser lokaliserade på boendet Pionjären.  
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge 
socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt 
 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson har berett ärendet. 
 
Under ärendets beredning konstateras att Socialnämnden 2020 och 2021 
stängt 14 platser (två avdelningar) på Kaitumgårdens omsorgsboende. Det 
visar att socialnämnden agerar inkonsekvent i förhållande till sitt uppdrag 
enligt socialnämndens reglemente som har antagits av 
kommunfullmäktige. Vidare konstateras att socialtjänsten har presenterat 
förslag till verksamhetsanpassningar för socialnämnden i syfte att följa  
kommunfullmäktiges beslutade budgetram samt att kvalitetssäkra SÄBO 
utifrån ökade krav. Socialnämnden har ignorerat socialtjänstens förslag, 
kommunledningens ekonomiska uppföljning samt T2 2020.  
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§ 43- fortsättning 
 
Sammanfattningsvis konstateras att socialnämnden inte fullföljt sitt ansvar 
att besluta om budget i enlighet med vad som krävs för att respektera 
kommunfullmäktiges beslut och kommunens ekonomi. Vidare saknas  
beslut från socialnämnden hur nämnden ska hantera upplupna kostnader 
under innevarande budgetår. Det är en konsekvens av att man inte agerat 
i enlighet med sitt uppdrag och därmed utsätter kommunen för ökad 
ekonomisk risk. Socialnämnden ska i likhet med övrig kommunal 
verksamhet respektera de ekonomiska förutsättningar som Jokkmokks 
kommun har.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 95, 
föreslå kommunstyrelsen: 
 
Att socialnämndens budgetarbete ska granskas av kommunrevisionen, 
 
att beslut om antal SÄBO platser och dess placering ligger inom 
socialnämndens och socialtjänstens ansvarsområde i enlighet med 
reglementet för socialnämnden, samt  
 
att socialnämnden ska agera i enlighet med budgetramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 74: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende 
i Porjus då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att 
enbart kunna fattas av socialnämnden själv, 

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

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

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 74.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 95. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson. 
Socialnämndens beslut 2021-04-20, § 49. 
Socialnämndens beslut 2021-02-16 § 22. 
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§ 43- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Viktor 
Segerström (V), att ärendet återremitteras till socialnämnden för att utreda 
en långsiktig plan och behovsbedömning för antalet platser för särskilt 
boende samt var dessa ska vara placerade. 

 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Bernhardssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. Varvid röstning begärs. 

 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med 
Bernhardssons (S) förslag röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige 
ska avgöra ärendet idag röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 11 ja-röster och 13 nej-röster enligt särskilt 
röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet 
i enlighet med Bernhardssons (S) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopia till 
Socialnämnden 
Socialchef Maria Larsson 
Akten 
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§ 44  Dnr 2021:570 
  
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 
1:91 och Vuollerim 3:118 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att genomföra satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 
miljoner kr, varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret, genomförde år 2012 en ombyggnation av Porjus 
matsalsbyggnad i syfte att inrymma all skolverksamhet i mindre lokaler 
samt att frångå kostsam eluppvärmning. Den gamla huvudbyggnaden 
hade ett kraftigt eftersatt underhåll och badhuset hade inte varit i drift på 
många år. Under en medborgardialog så förmedlades ambitionen om att 
riva badhuset och den gamla huvudbyggnaden.  
 
Efter genomförandet i Porjus påbörjades flera förstudier för att komma 
fram till en mer långsiktig lösning för skollokalerna i Vuollerim. I samband 
med arbetet med kostnadsminskningar år 2020 beslutades om att en ny 
lokal, byggd vid Nygårdens förskola ska stå klar under 2023. Satsningen 
kommer att innebära mer ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i 
lokalerna, minskat underhållsbehov, minskade energikostnader, minskade 
kostnader för lokalvård och ett effektivt mottagningskök i stället för två. 
Investeringen kommer att innebära att kostnadsminskningen är större än 
de kapitalkostnader som tillkommer för nybyggnationen. Genom en rivning 
av de gamla byggnaderna tillgängliggörs stora markytor för ny utveckling 
av offentliga miljöer och nya investeringar. 
 
I syfte att utveckla trivsamma och attraktiva miljöer så förbereds underlag 
för en rivning av:   
• Porjus skolas gamla huvudbyggnad 
• Porjus skolas sim- och sporthall 
• Vuollerim skolas teknikbyggnad (option) 
• Vuollerim skolas sim- och sporthall 
 
Rivningen av byggnaderna kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms vara i linje 
med kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs inom 
befintliga infrastrukturområden. 
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 § 44- fortsättning 
 
Satsningen är i linje med det övergripande målet i visionsdokumentet om 
ökad attraktionskraft. Satsningen knyter också an mot insatsområdena 
infrastruktur. I syfte att stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med 
avseende på att leva och bo i kommunen är väl anpassad och väl skött 
infrastruktur i form av fysiska miljöer och anläggningar viktigt. Det 
offentliga rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn till 
tillgänglighet och attraktivitet.  
 
En fortsatt utveckling av de offentliga miljöerna är en kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel.  
 
Entreprenaden förväntas kosta ca 2154 kr per m2 BTA. 
 
• Porjus huvudbyggnad 3,77 miljoner kr 
• Porjus bad 1,60 miljoner kr 
• Vuollerim Bad 3.03 miljoner kr 
• Vuollerim teknik som option 1,61 miljoner kr 
 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström: 
 
Att besluta om att söka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande 
av byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna 
Porjus 1:101, Vuollerim 3:118.  
 
Att besluta om att föreslå fullmäktige att genomföra satsningen 
iordningställande av byggbar mark till en kostnad av 2,5 miljoner kr i 
befintlig budget, samt för de 7,5 miljoner kr sökta bygdemedel. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-05-31, § 75, att besluta om att ansöka 
7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av byggbar mark och 
utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 1:101 och 
Vuollerim 3:118 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 75. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Akten 
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 § 45 Dnr 2021:571  
  

Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, 
anpassning av industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
 att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 ___________ 

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

 Att besluta om att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 Att besluta att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel. 
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 § 45- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 76, att ansöka om 495 000 kr i 
bygdemedel för investeringen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 76. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-04-08. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Akten 
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 § 46 Dnr 2021:572   

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 77. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Akten 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 47 Dnr 2019:648    

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
 att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 

 ___________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet 

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

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

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

§ 47- fortsättning 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i 
Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och 
hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  
 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 78, att anta förslag till plan för 
Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg 
till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Roland Boman (FJK) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg 
(M) och Henrik Blind (MP), att ärendet återremitteras för att utreda om det 
går att ta bort aktuell del av Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna 
har haft synpunkter på att den delen är med. 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 47- fortsättning 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, som tillägg till Bomans (FJK) förslag till 
återremiss, att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram 
för områden i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Ordförande prövar om ärendet kan återremitteras i enlighet med Bomans 
(FJK) och Blinds (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. Varvid röstning begärs. 

 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med Bomans 
(FJK) och Blinds (FJK) förslag röstar ja och de som vill att 
kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag röstar nej.  

 
Vid röstningen avges10 ja-röster, 10 nej-röster och 4 st. som avstår enligt 
särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet 
i enlighet med Bomans (FJK) och Blinds (MP) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 48 Dnr 2017:71 
    
Detaljplan för del av för Kvikkjokk 3:2 m.fl. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl.  

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

fastigheten Kvikkjokk 3:21.  
 

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

 
• Planbestämmelse avseende markreservat för allmännyttiga 

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

 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår kommunfullmäktige: 

 
 Att anta detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl., inom Jokkmokks kommun.  
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 48- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 79. 
Tjänsteskrivelse från Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Förslag till detaljplan. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2017-03-16, § 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-24, § 64. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 49 Dnr 2020:479 

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

 __________ 
  

Ärendet 
 

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

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

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

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

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

 § 49- fortsättning 
 

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

 
• Fjällträdgården – den nuvarande fjällträdgården ska i sin helhet 

utvecklas och förnyas. 
 

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

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

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

§ 49- fortsättning  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 94 att uppdra åt 
kommunchefen att säkerställa att de kommunala deltagarna i styrgruppen 
arbetar i enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01. 
 
Kommunchef och Kommunstyrelsens ordförande har haft möte med de 
kommunala deltagarna i styrgruppen, mötet fokuserade på de politiska 
beslut som berör Midnattssolens Trädgård samt beslutet att Jokkmokks 
kommun inte ska finansiera projektets genomförande. 
 
I arbetet med att förverkliga Midnattssolens Trädgård har en 
Insamlingsstiftelse startat som ska samla in finansiering för genomförande 
av projektet. Insamlingsstiftelsen drivs av Linnesamfundet som har ansökt 
om bygdemedel för kostnader för detaljplan samt projektledning i 
insamlingsstiftelsen. 
 
Ett planbesked för Midnattssolens Trädgård krävs för att projektet ska 
kunna drivas vidare. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 

 Att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård. 
 

Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 82. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterat 2021-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 117. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-06-16, § 50. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt 
Sofia Silfverbrand daterad 2020-06-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82. 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 50  Dnr 2021:575 
 

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

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxan, samt 
 
att debitering sker först efter genomförd aktivitet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 50- fortsättning 
 
taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor. 

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

 
Ärendets beredning 

 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 91. 

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

 
 

Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Platschef Thomas Andersson 
Författningssamlingen 
Akten 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51   Dnr 2021:428 

Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 

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

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

inom räddningstjänstens verksamhetsområde: 
 

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

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

 
 PERSONAL  År 2021 
 Minimidebitering - påbörjad timme räknas som    
hel timme 

Per tim 370 kr 

FORDON   

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

Per tim 928 kr 

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

PUMPAR   

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

§ 51- fortsättning 
 

SLANG 

  

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

SLANGSERVICE   

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

TRYCKLUFTSAPPARAT   

Fyllning av luftflaskor St 183 kr 

AUTOMATLARM   

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

St 5028 kr 

ÖVNINGS OCH KURSVERKSAMHET   

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

St 125 kr 

 
 ÖVRIGT 

  

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

  

 

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

 
 Priserna uppräknas i enlighet efter PKV index. 
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51- fortsättning 
 
Ärendets beredning 

 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 92. 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 

Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Platschef Thomas Andersson 
Författningssamlingen 
Akten 
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42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52 Dnr 2007:421 

Revidering av reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden gällande nämndsammanträden på 
distans 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade reglemente för barn och utbildningsnämnden.  

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

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 93. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelse från nämnsekreterare Thereze Gustafsson, daterad 2021-
03-29. 
Förslag till reviderat reglemente. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
Akten 
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43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 53 Dnr 2021:524 

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

 ____________ 
 
Ärendet 

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

 
Ärendets beredning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
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44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 100. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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45  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 54 Dnr 2021:399 
   
Redovisning partistöd 2020 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från FJK, M, S, SD och MP 
kommit in till dagens möte. 

 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2020 ska ha inkommit senast 2021-06-30 för att partistöden för 2021 ska 
kunna betalas ut. 

  
 Ärendets beredning  
 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 31. 
 Redovisning från V inkommen 2021-04-07. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Akten 
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46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55  Dnr 2021:154   

Utbetalning av partistöd för 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att betala ut följande partistöd för 2021: 
S: 125 000 kr 
FJK:   67 500 kr 
MP:   44 500 kr 
SD:   33 000 kr 
M:   21 500 kr 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2020 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2021-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2021. 
 
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 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 32. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
02-10. 

  
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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47  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 56 
  
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S), 

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

  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 

 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
socialnämnden efter Catarina Holmbom (MP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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48  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 57 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
1.  Från kommunstyrelsen 

 
- Beslut 2021-05-31, § 88, Revisionsrapport- Styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande 2020 
- Beslut 2021-05-31, § 89, Revisionsrapport- Hantering av Covid-19 
- Beslut 2021-05-31, § 90, Revisionsrapport- Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över socialnämnden 
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Omröstningsprotokoll    Kommunfullmäktige 2021-06-14 
 

Tjänstgörande ledamöter i egenskap av § 43- Förslag från 
socialnämnden att stänga 
Pionjärens vård- och 
omsorgsboende i Porjus 

Parti Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 
S Robert Bernhardsson  X   
S Torbjörn Lindgren  X   
S Jan Sjöberg            X   
S Marina Eriksson             X  
S Birgitta Siljelöf  X       
S Ann Enberg Malin Sundberg           X       
S Johannes Nilsson-Saulo            X   
S Claes Markusson  X   
V Viktor Segerström  X   
V Jérémy L´Helguen  X   
FJK Roland Boman   X  
FJK Jonny Andersson Birger Stenman  X  
FJK Roger Åström Moa Blom  X  
FJK Kajsa Boman   X  
MP Henrik Blind   X  
MP Helen Swartling                  X  
MP Per-Jonas Parffa             X  
SV Karin Vannar             X  
Sv Fia Kaddik             X  
M Birgit Meier Thunborg    X  
Opol Denise Magnusson     
SD Tord Eklund   X  
S Eva Näslund  X   
S Sven Holmqvist  X   
FJK Tommy Isaksson-Rensfeldt   X  
   

Summa 
11 13  

 
 
 



Omröstningsprotokoll    Kommunfullmäktige 2021-06-14 
 

Tjänstgörande ledamöter i egenskap av § 47- Plan för 
landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS, för 
Jokkmokks kommun 

Parti Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 
S Robert Bernhardsson   X  
S Torbjörn Lindgren   X  
S Jan Sjöberg             X  
S Marina Eriksson             X  
S Birgitta Siljelöf       X  
S Ann Enberg Malin Sundberg                X  
S Johannes Nilsson-Saulo             X  
S Claes Markusson   X  
V Viktor Segerström    X 
V Jérémy L´Helguen    X 
FJK Roland Boman  X   
FJK Jonny Andersson Birger Stenman X   
FJK Roger Åström Moa Blom X   
FJK Kajsa Boman  X   
MP Henrik Blind  X   
MP Helen Swartling             X       
MP Per-Jonas Parffa            X   
SV Karin Vannar            X   
Sv Fia Kaddik            X   
M Birgit Meier Thunborg   X   
Opol Denise Magnusson     
SD Tord Eklund    X 
S Eva Näslund   X  
S Sven Holmqvist   X  
FJK Tommy Isaksson-Rensfeldt    X 
   

Summa 
10 10 4 
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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 


Plats och tid: Aulan, Östra skolan i Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.25 
Ajourneringar 12.00-13.00 och 14.00-14.25 


 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


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


 Robert Bernhardsson (S) 
Torbjörn Lindgren (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Malin Sundberg (S) 
Claes Markusson (S) 
Viktor Segerström (V), deltar ej §§ 
51-53 
Jérémy L´Helguen (V) 


Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Kajsa Boman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP)  
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
Bertil Sandqvist (S), ej tjänstgörande 
ersättare, deltar §§ 35-42 
Axel Landström, ekonomichef, § 40 
och § 42 
Erik Fagerström, fastighetschef, § 47 
Sofia Silfverbrand, samhällsstrateg, 
§ 47 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 21 juni 2021 
 
 
Paragrafer: 35 - 57 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Eva Näslund (S)                    Henrik Blind (MP) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2021-06-14 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-06-22  nedtagande:  2021-07-14 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 
_______________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


  
 
 Innehållsförteckning 
 


§ 35 
Val av justerare 
 
§ 36 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 37  Dnr 2021:489  
Medborgarförslag- E-tjänst 
 


  § 38  Dnr 2021:641 
  Motion- Medlemskap i FSV 
 
  § 39  Dnr 2021:670 
  Motion- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 
  § 40  Dnr 2021:567 
  Tertialrapport 1 för 2021 


 
§ 41  Dnr 2021:569 


  Skattesats för 2022 
 


§ 42  Dnr 2021:569 
   Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 


§ 43  Dnr 2020:1067 
Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- och 
omsorgsboende i Porjus 
 
§ 44  Dnr 2021:570 
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och Vuollerim 
3:118 
 
§ 45  Dnr 2021:571 
Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, anpassning av 
industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
§ 46  Dnr 2021:572  
Investering i utrustning för stadsnätet 
 
§ 47  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 
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§ 48  Dnr 2017:71 
Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl. 


 
§ 49  Dnr 2020:479 
Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård på del av Jokkmokk 
10:40 och 10:43 samt del av Kyrkostaden 1:2 
 
§ 50  Dnr 2021:575 
Förslag till taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
varor 
 
§ 51  Dnr 2021:428 
Förslag till taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 
§ 52  Dnr 2007:421 
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente för 
sammanträden på distans 
 
§ 53  Dnr 2021:524 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 


 
 § 54   Dnr 2021:399   
 Redovisning av partistöd för 2020 
 
 § 55   Dnr 2021:154 


 Beslut om utbetalning av partistöd för 2021 
 


 § 56    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 57    


 Anmälningsärenden 
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§ 35 


Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 21 juni 
2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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§ 36 


Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
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§ 37  Dnr 2021:489 


Medborgarförslag – E-tjänst 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Victoria Harnesk. 
 
När man som förälder har kontakt med skolan sker det genom en tjänst 
där man själv loggar in med Bankid eller lösenord när det passar ens 
vardag eller jobb. På samma sätt har till exempel Sjukvårdsupplysningen 
löst det. Det är lite omständligt men bra, informationen når enbart den som 
ska ha den. 
 
Men socialtjänsten, och andra tjänstemän inom kommunen, skickar sms 
som rör familjer och privata ärenden. Barn och kollegor kan se 
meddelanden som kommer. För min egen del är dessutom telefonens sms 
kopplad till min dataskärm så många meddelanden visas på flera ställen. 
Glömmer man att stänga av funktionerna visas meddelanden även när 
man delar skärm på storbild vid möten. Jag antar att fler har det så och har 
sett det hända. 
 
Mitt förslag är att kommunen finner en lösning med inloggning och en rutin 
vilka typer av ärenden som ska gå genom inloggningstjänsten. Jag tycker 
inte att e-post kan ersätta en sådan funktion, e-post är ofta kopplad till att 
notiser som visas på skärmar. Men när meddelanden går genom 
inloggningstjänster står det kort och gott ”du har ett nytt meddelande”, man 
kan avskilt i lugn och ro ta till sig informationen och svara. 
 
När rutinen skapas bör man även se över hur telefonsamtal planeras, idag 
kan tjänstemän ringa när som helst och önska snabba svar på stora frågor 
från privatpersoner. 
 
Förslaget innebär inte att vi som bor i Jokkmokk eller arbetar för 
kommunen enbart ska kommunicera genom inloggningar, det behövs en 
rutin som skiljer olika ärenden åt så vi kan ta spontana och givande 
kontakter. 
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§ 37- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Victoria Harnesk inkommen 2021-04-28. 


  
 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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 § 38 Dnr 2021:641 
 
 Motion- Medlemskap i FSV 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
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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§ 38- 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. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-06-14. 


 
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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 § 39 Dnr 2021:670 
 
 Motion- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lätttillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera 
och föra dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de 
bäst lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
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 § 39- fortsättning 
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks kommun  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Ärendets beredning 
 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 


 
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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 § 40 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 1 för 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige, 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 
 
att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


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


 
Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett prognostiserat underskott om 
440 tkr. Det finns en förhoppning om att detta underskott hämtas hem 
under resterande del av året. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-05-31, § 71, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att besparingsförslag från samtliga nämnder 
som rör större strukturella förändringar som exempelvis nedläggningar ska 
beslutas av kommunfullmäktige, 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 71. 
Tertialrapport 1 för 2021. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Viktor Segerström (V) föreslår kommunfullmäktige, med instämmande av 
Henrik Blind (MP), Birgit Meier Thunborg (M) och Robert Bernhardsson 
(S), som tillägg till kommunstyrelsens förslag besluta: 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 


 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut och sedan 
Segerströms (V) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med dessa. 
 


 
 


 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Akten 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 
_______________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 41 Dnr 2021:569 
  


Skattesats för 2022  


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


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2022 innan november 
månads utgång. För 2021 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 
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 § 42 Dnr 2021:569  
       


Budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att anta budgetramarna och budgetprinciperna för 2022-2024. 


 ___________ 
 
Ärendet 


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


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


Summa -350 187 
-355 
698 


-363 
937 


Summa återstår 10 617 6 119 628 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 


infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 


Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 


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


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


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


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 


 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024. 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Robert Bernhardsson 
(S), på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 


§ 42- fortsättning 
  
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 -281 -6 272 
Över/underskott 1 109 -3 899 -9 918 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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 § 42- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Bibliotekschef Kristina Holmgren 
Akten 
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 § 43 Dnr 2020:1067  
      


Förslag från socialnämnden att stänga Pionjärens vård- 
och omsorgsboende i Porjus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda en långsiktig plan 
och behovsbedömning för antalet platser för särskilt boende samt var 
dessa ska vara placerade. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


Socialnämnden beslutade 2021-04-20, § 49: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslutet från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 då socialnämnden anser att frågan om nedläggning är av 
för stor principiell betydelse för att enbart kunna fattas av socialnämnden 
själv. 
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge 
socialnämnden i uppdrag att arbeta vidare för en stängning av sju vård- 
och omsorgsboendeplatser lokaliserade på boendet Pionjären.  
 
Att föreslå om att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge 
socialnämnden i uppdrag att genomföra en långsiktig planläggning av 
behovet av vård-och omsorgsboendeplatser, samt 
 
Att utifrån de nya förutsättningarna göra en ny plan för ombyggnationen av 
Kaitumgården. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson har berett ärendet. 
 
Under ärendets beredning konstateras att Socialnämnden 2020 och 2021 
stängt 14 platser (två avdelningar) på Kaitumgårdens omsorgsboende. Det 
visar att socialnämnden agerar inkonsekvent i förhållande till sitt uppdrag 
enligt socialnämndens reglemente som har antagits av 
kommunfullmäktige. Vidare konstateras att socialtjänsten har presenterat 
förslag till verksamhetsanpassningar för socialnämnden i syfte att följa  
kommunfullmäktiges beslutade budgetram samt att kvalitetssäkra SÄBO 
utifrån ökade krav. Socialnämnden har ignorerat socialtjänstens förslag, 
kommunledningens ekonomiska uppföljning samt T2 2020.  
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§ 43- fortsättning 
 
Sammanfattningsvis konstateras att socialnämnden inte fullföljt sitt ansvar 
att besluta om budget i enlighet med vad som krävs för att respektera 
kommunfullmäktiges beslut och kommunens ekonomi. Vidare saknas  
beslut från socialnämnden hur nämnden ska hantera upplupna kostnader 
under innevarande budgetår. Det är en konsekvens av att man inte agerat 
i enlighet med sitt uppdrag och därmed utsätter kommunen för ökad 
ekonomisk risk. Socialnämnden ska i likhet med övrig kommunal 
verksamhet respektera de ekonomiska förutsättningar som Jokkmokks 
kommun har.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-05-17, § 95, 
föreslå kommunstyrelsen: 
 
Att socialnämndens budgetarbete ska granskas av kommunrevisionen, 
 
att beslut om antal SÄBO platser och dess placering ligger inom 
socialnämndens och socialtjänstens ansvarsområde i enlighet med 
reglementet för socialnämnden, samt  
 
att socialnämnden ska agera i enlighet med budgetramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 74: 
 
Att riva upp och inte verkställa beslut från socialnämnden sammanträde 
2021-02-16 § 22 om nedläggning av Pionjärens vård- och omsorgsboende 
i Porjus då frågan om nedläggning är av för stor principiell betydelse för att 
enbart kunna fattas av socialnämnden själv, 


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


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


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 74.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 95. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson. 
Socialnämndens beslut 2021-04-20, § 49. 
Socialnämndens beslut 2021-02-16 § 22. 
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§ 43- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Viktor 
Segerström (V), att ärendet återremitteras till socialnämnden för att utreda 
en långsiktig plan och behovsbedömning för antalet platser för särskilt 
boende samt var dessa ska vara placerade. 


 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Bernhardssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. Varvid röstning begärs. 


 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med 
Bernhardssons (S) förslag röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige 
ska avgöra ärendet idag röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 11 ja-röster och 13 nej-röster enligt särskilt 
röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet 
i enlighet med Bernhardssons (S) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Kopia till 
Socialnämnden 
Socialchef Maria Larsson 
Akten 
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§ 44  Dnr 2021:570 
  
Utveckling av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 
1:91 och Vuollerim 3:118 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att genomföra satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 
miljoner kr, varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Fastighetskontoret, genomförde år 2012 en ombyggnation av Porjus 
matsalsbyggnad i syfte att inrymma all skolverksamhet i mindre lokaler 
samt att frångå kostsam eluppvärmning. Den gamla huvudbyggnaden 
hade ett kraftigt eftersatt underhåll och badhuset hade inte varit i drift på 
många år. Under en medborgardialog så förmedlades ambitionen om att 
riva badhuset och den gamla huvudbyggnaden.  
 
Efter genomförandet i Porjus påbörjades flera förstudier för att komma 
fram till en mer långsiktig lösning för skollokalerna i Vuollerim. I samband 
med arbetet med kostnadsminskningar år 2020 beslutades om att en ny 
lokal, byggd vid Nygårdens förskola ska stå klar under 2023. Satsningen 
kommer att innebära mer ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i 
lokalerna, minskat underhållsbehov, minskade energikostnader, minskade 
kostnader för lokalvård och ett effektivt mottagningskök i stället för två. 
Investeringen kommer att innebära att kostnadsminskningen är större än 
de kapitalkostnader som tillkommer för nybyggnationen. Genom en rivning 
av de gamla byggnaderna tillgängliggörs stora markytor för ny utveckling 
av offentliga miljöer och nya investeringar. 
 
I syfte att utveckla trivsamma och attraktiva miljöer så förbereds underlag 
för en rivning av:   
• Porjus skolas gamla huvudbyggnad 
• Porjus skolas sim- och sporthall 
• Vuollerim skolas teknikbyggnad (option) 
• Vuollerim skolas sim- och sporthall 
 
Rivningen av byggnaderna kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms vara i linje 
med kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs inom 
befintliga infrastrukturområden. 
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 § 44- fortsättning 
 
Satsningen är i linje med det övergripande målet i visionsdokumentet om 
ökad attraktionskraft. Satsningen knyter också an mot insatsområdena 
infrastruktur. I syfte att stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med 
avseende på att leva och bo i kommunen är väl anpassad och väl skött 
infrastruktur i form av fysiska miljöer och anläggningar viktigt. Det 
offentliga rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn till 
tillgänglighet och attraktivitet.  
 
En fortsatt utveckling av de offentliga miljöerna är en kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel.  
 
Entreprenaden förväntas kosta ca 2154 kr per m2 BTA. 
 
• Porjus huvudbyggnad 3,77 miljoner kr 
• Porjus bad 1,60 miljoner kr 
• Vuollerim Bad 3.03 miljoner kr 
• Vuollerim teknik som option 1,61 miljoner kr 
 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström: 
 
Att besluta om att söka 7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande 
av byggbar mark och utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna 
Porjus 1:101, Vuollerim 3:118.  
 
Att besluta om att föreslå fullmäktige att genomföra satsningen 
iordningställande av byggbar mark till en kostnad av 2,5 miljoner kr i 
befintlig budget, samt för de 7,5 miljoner kr sökta bygdemedel. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-05-31, § 75, att besluta om att ansöka 
7,5 miljoner kr i bygdemedel för iordningställande av byggbar mark och 
utveckling av offentliga miljöer inom fastigheterna Porjus 1:101 och 
Vuollerim 3:118 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 75. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Akten 
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 § 45 Dnr 2021:571  
  


Investering i fortsatt utveckling av Forsnäs industriområde, 
anpassning av industrilokal på Jokkmokk 9:28 
 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
 att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 ___________ 


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


 Att besluta om att bevilja 495 000 kr i kapital för investeringen. 
 Att besluta att ansöka om 495 000 kr i bygdemedel. 
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 § 45- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 76, att ansöka om 495 000 kr i 
bygdemedel för investeringen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 76. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-04-08. 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Akten 
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 § 46 Dnr 2021:572   


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 77. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Akten 
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§ 47 Dnr 2019:648    


Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
 att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 


 ___________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska instrument för 
att redovisa sina avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och 
landsbygden på lång sikt skall ske. I denna mening är ÖP ett styr- och 
effektiviseringsinstrument för annan planering. Intresset för investeringar 
ökar vilket ger möjligheter för arbetstillfällen och tillväxt som på sikt kan 
gynna utvecklingen i Jokkmokks kommun. Området mellan Kåbdalis - 
Murjek - Jokkmokk är en resurs som kan utvecklas i takt med att befintliga 
och nya entreprenörer etablerar verksamhet i skogslandet sydöst. I detta 
område finns (beroende av säsong) tre järnvägsstationer som spås en allt 
mer positiv utveckling i takt med ökat resande till Jokkmokksregionen. Den 
planerade investeringen i inlandsbanan medför framtida möjligheter som 
bör beaktas i en översyn av ÖP.  
 
Pågående och planerade investeringar inom industriverksamhet finns i 
huvudsak på två platser. Den omfattande malmfyndigheten i Kallak samt 
vindkraftspark i Suorva är områden som sedan tidigare präglas av 
industriell verksamhet och har ett intresse för investerare och 
entreprenörer. LiS-områden har i begränsad omfattning tillgängliggjort 
områden i strandnära lägen vilket kan föranleda behov av ett omtag för att 
identifiera fler LiS-områden. Andra områden som bör omfattas är Kåbdalis 
och Kvikkjokk. För att uppfylla ambitionen med investeringsfrämjande 
insatser samt att vara en vägledning för olika beslut om hur mark- och 
vattenanvändning, byggande mm bör utvecklas finns det behov av 
översyn av ÖP. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 36, att anta ett tillägg till 
översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
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  § 47- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 79, att genomföra en översyn 
av översiktsplanen för Jokkmokks kommun. 
 
Arbetsgruppen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, processat arbetet med uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun för Strandskydd och landsbygdsutveckling.  


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 
114: 
 
Att föreslaget LiS-område, Karats- Bujmesuoloj/Storholmen (område 21), 
ej utses som LiS område. 
 
Att i övrigt uppdra till arbetsgruppen att färdigställa förslag till plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i enlighet med följande föreslagna 
LIS-områden: Stor-skabram, Mattisudden södra, Järta, Sör-Kiertatj, 
Kåbdalis Gurtek , Kronogård södra, Porsi, Porsiedet , Linjeudden, 
Ålloluokta södra, Gallakluokta, Jaurekaska, Kvikkjokk camping, 
Råvvenjarka, Njavve, Njavve södra, Njavve norra, Tjåmotis södra, 
Tjåmotis norra , Sågudden, Granudden, Piertinjaure, Låissa, Tiellejaur, 
Lill-Varjisträsk. 
 
Att till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott skyndsamt återkomma 
med förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har fortsatt arbetet. 
 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell 
översiktsplan där bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) framgår.  
 
Jokkmokks kommun har valt att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i ett särskilt tematiskt tillägg till 
den kommunala översiktsplanen. 
 
En arbetsgrupp har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 
§ 79, arbetat med en uppdatering av det tematiska tillägget som antogs 
2014. I den tidigare antagna planen fanns 31 antagna områden, i denna 
uppdatering har 22 nya områden föreslagits som komplettering. Samtliga 
tidigare antagna områden behålls. Syftet med det tematiska tillägget till 
översiktsplanen är peka ut områden där det är lämpligt med ny eller 
kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. 
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§ 47- fortsättning 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i 
Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och 
hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  
 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 78, att anta förslag till plan för 
Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg 
till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Roland Boman (FJK) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg 
(M) och Henrik Blind (MP), att ärendet återremitteras för att utreda om det 
går att ta bort aktuell del av Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna 
har haft synpunkter på att den delen är med. 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 47- fortsättning 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, som tillägg till Bomans (FJK) förslag till 
återremiss, att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram 
för områden i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Ordförande prövar om ärendet kan återremitteras i enlighet med Bomans 
(FJK) och Blinds (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. Varvid röstning begärs. 


 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med Bomans 
(FJK) och Blinds (FJK) förslag röstar ja och de som vill att 
kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag röstar nej.  


 
Vid röstningen avges10 ja-röster, 10 nej-röster och 4 st. som avstår enligt 
särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet 
i enlighet med Bomans (FJK) och Blinds (MP) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 48 Dnr 2017:71 
    
Detaljplan för del av för Kvikkjokk 3:2 m.fl. 


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl.  


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


fastigheten Kvikkjokk 3:21.  
 


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


 
• Planbestämmelse avseende markreservat för allmännyttiga 


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


 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår kommunfullmäktige: 


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


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 79. 
Tjänsteskrivelse från Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Förslag till detaljplan. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2017-03-16, § 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-24, § 64. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 49 Dnr 2020:479 


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


 __________ 
  


Ärendet 
 


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


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


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


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


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


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


 
• Fjällträdgården – den nuvarande fjällträdgården ska i sin helhet 


utvecklas och förnyas. 
 


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


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


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


Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 94 att uppdra åt 
kommunchefen att säkerställa att de kommunala deltagarna i styrgruppen 
arbetar i enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01. 
 
Kommunchef och Kommunstyrelsens ordförande har haft möte med de 
kommunala deltagarna i styrgruppen, mötet fokuserade på de politiska 
beslut som berör Midnattssolens Trädgård samt beslutet att Jokkmokks 
kommun inte ska finansiera projektets genomförande. 
 
I arbetet med att förverkliga Midnattssolens Trädgård har en 
Insamlingsstiftelse startat som ska samla in finansiering för genomförande 
av projektet. Insamlingsstiftelsen drivs av Linnesamfundet som har ansökt 
om bygdemedel för kostnader för detaljplan samt projektledning i 
insamlingsstiftelsen. 
 
Ett planbesked för Midnattssolens Trädgård krävs för att projektet ska 
kunna drivas vidare. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 


 Att bevilja planbesked för Midnattssolens Trädgård. 
 


Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 82. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterat 2021-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 117. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-06-16, § 50. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström och planarkitekt 
Sofia Silfverbrand daterad 2020-06-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 82. 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 50  Dnr 2021:575 
 


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


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxan, samt 
 
att debitering sker först efter genomförd aktivitet. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
Ärendets beredning 


 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 91. 


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


 
 


Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Platschef Thomas Andersson 
Författningssamlingen 
Akten 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 51   Dnr 2021:428 


Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service 
 


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


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


inom räddningstjänstens verksamhetsområde: 
 


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


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


 
 PERSONAL  År 2021 
 Minimidebitering - påbörjad timme räknas som    
hel timme 


Per tim 370 kr 


FORDON   


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


Per tim 928 kr 


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


PUMPAR   


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


SLANG 


  


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


SLANGSERVICE   


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


TRYCKLUFTSAPPARAT   


Fyllning av luftflaskor St 183 kr 


AUTOMATLARM   


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


St 5028 kr 


ÖVNINGS OCH KURSVERKSAMHET   


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


St 125 kr 


 
 ÖVRIGT 


  


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


  


 


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


 
 Priserna uppräknas i enlighet efter PKV index. 
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§ 51- fortsättning 
 
Ärendets beredning 


 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 92. 


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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 


Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Platschef Thomas Andersson 
Författningssamlingen 
Akten 
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§ 52 Dnr 2007:421 


Revidering av reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden gällande nämndsammanträden på 
distans 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade reglemente för barn och utbildningsnämnden.  


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


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 93. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-29, § 26. 
Tjänsteskrivelse från nämnsekreterare Thereze Gustafsson, daterad 2021-
03-29. 
Förslag till reviderat reglemente. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
Akten 
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 § 53 Dnr 2021:524 


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


 ____________ 
 
Ärendet 


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


 
Ärendets beredning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 
_______________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 53- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 100. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 54 Dnr 2021:399 
   
Redovisning partistöd 2020 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 


Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från FJK, M, S, SD och MP 
kommit in till dagens möte. 


 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2020 ska ha inkommit senast 2021-06-30 för att partistöden för 2021 ska 
kunna betalas ut. 


  
 Ärendets beredning  
 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 31. 
 Redovisning från V inkommen 2021-04-07. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Akten 
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§ 55  Dnr 2021:154   


Utbetalning av partistöd för 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar  
 


att betala ut följande partistöd för 2021: 
S: 125 000 kr 
FJK:   67 500 kr 
MP:   44 500 kr 
SD:   33 000 kr 
M:   21 500 kr 


 ____________ 
 


 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2020 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2021-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2021. 
 
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 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 32. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
02-10. 


  
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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 § 56 
  
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S), 


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


  ________________ 
 
  Ärendet  
 


Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 


 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
socialnämnden efter Catarina Holmbom (MP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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  § 57 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
1.  Från kommunstyrelsen 


 
- Beslut 2021-05-31, § 88, Revisionsrapport- Styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande 2020 
- Beslut 2021-05-31, § 89, Revisionsrapport- Hantering av Covid-19 
- Beslut 2021-05-31, § 90, Revisionsrapport- Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över socialnämnden 
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