
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00–15.40 
 Ajournering: 12.00-13.00 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Claes Markusson (S), deltar på 
distans 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S) 

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

  
  

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier-Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar på distans 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker, deltar §§ 7-18 
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 9-13 och § 19 
Magdalena Fjellner, utredare, § 
9 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 9-12 
Gunnar Lundström, 
säkerhetssamordnare, § 12 
Marietta Norlén, utredare, § 13 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, §§ 11-29 
 
 

 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 16 februari 2022 
 
Paragrafer: 7-29 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                        Henrik Blind (MP)      Marina Eriksson (S) 
 
____________________________________________________________________________ 

 ANSLAG / BEVIS,  

Protokoll KS 20210214
(Signerat, SHA-256 A60775CC0436B4346CAF1F941863F9C95D6A2B215EE766EBA6E44EA320B96FFB)

Sida 1 av 47



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-02-14 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-02-17  nedtagande:  2022-03-11 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 7 
Val av justerare 
 
§ 8 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 9  Dnr 2022:28 
* Framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård * 
 
§ 10  Dnr 2022:58  

  Tomtmark i Jokkmokks kommun 
 

§ 11  Dnr 2022:61 
Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:665 

 
§ 12  Dnr 2020:308 

  Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
 

§ 13  Dnr 2022:59 
  Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 
 

§ 14  Dnr 2021:1138 
Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Pistolklubb, digitalisering av 
luftpistolbanor 

 
§ 15  Dnr 2021:763 
Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling av miljöer för 
möjliga etableringar på Porjus 1:19 och Vuollerim 3:118 
 
§ 16  Dnr 2021:1097 
Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling av ideell 
kreativitet, Framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun för 2022 
 
§ 17  Dnr 2017:1106 
Förslag till åtgärd för att underlätta kompetensförsörjning 
 
§ 18  Dnr 2021:33 
Förslag till interimistiskt avtal om hjälpmedel och visst medicinskt 
förbrukningsmaterial 
 
§ 19  Dnr 2021:789 
Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
§ 20  Dnr 2022:61 
Förslag till Uppdrag Ökad service utanför centralorten 

Protokoll KS 20210214
(Signerat, SHA-256 A60775CC0436B4346CAF1F941863F9C95D6A2B215EE766EBA6E44EA320B96FFB)

Sida 3 av 47



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 21  Dnr 2021:319 
Förslag till verksamhetsplaner 2022-2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
§ 22  Dnr 2022:60 
Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-2024 
 
§ 23  Dnr 2021:1195 

  Förslag till reglemente för valnämnden 
 

§ 24  Dnr 2021:1207 
  Motionssvar- Hemsändningsbidrag 
 
  § 25  Dnr 2020:935 
  Motionssvar- Kvikkjokks flygplats 
 
  § 26  Dnr 2022: 
  Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus 
 

§ 27   
  Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 28   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 29   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 7 
 

Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind (MP). 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
onsdagen den 16 februari 2022. 

. 
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§ 8 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 

  
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande föreslår att punkt 3 på utsänd föredragningslista utgår: 
 

-Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls aviserade 
etablering av driftscentral i Jokkmokk. 

 
 Karin Vannar (SV) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 

-Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus (§ 26). 
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§ 9  Dnr 2020:479 
  

Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år, 
 
att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till, samt 
 
uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
____________ 

  
Ärendet 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
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§ 9- fortsättning 
 
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 
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§ 9- fortsättning 
 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo redogör för det som hunnits utredas 
från arbets- och tillväxtutskottets möte. Enligt Länsstyrelsens rättsenhet får 
insamlingsstiftelser inte mottaga andra gåvor än kontanta medel. 
 
Viktor Segerström (V), föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP) 
att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen påpekar för 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens beslut från 
2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks kommun har att 
förhålla sig till. 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att 
besluta om eventuella kommunala representanters deltagande i arbetet 
med Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 
 
 
Kopia till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Utredare Magdalena Fjellner 
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 § 10 Dnr 2022:58  

Tomtmark i Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att satsningen ingår inom ramen för tidigare beslutade medel 
för iordningställande av mark i Porjus och Vuollerim, till en kostnad av 10 
miljoner kr varav 75 % bygdemedel, 
 
att besluta att iordningställa, avstycka och försälja tomter enlig detaljplan 
inom fastigheten Porjus 1:4 enligt taxa för tomtmark,  
 
att besluta att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten 
med ett småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 
kr, samt 
 
att besluta ge Tillväxtfunktionen i uppdrag att ta fram en tjänst för en 
digitaliserad tomtförsäljningsprocess. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

I samband med arbetet med den nya översiktsplanen och tillhörande 
bostadsförsörjningsplan så kartläggs byggbar mark inom kommunens 
tätorter.  
 
Ett bra boende har grundläggande betydelse för människors välfärd och 
kommunens möjligheter att utvecklas. Därför är det viktigt att kommunerna 
arbetar aktivt med boendefrågorna.  
 
För att underlätta intressenters byggande så är en enkel och snabb 
process viktigt. Via en digital plattform ges redan idag information om 
aktuella detaljplaner, exempelvis i syfte att underlätta intressentens dialog 
med husleverantörer. En digital intresseanmälan skulle också medföra en 
transparent och enkel form av tomtkö och underlätta handläggningen.  
 
En kartläggning av mark som kan användas för bostadsbebyggande har 
gjorts för de tre största tätorterna Jokkmokk, Vuollerim och Porjus. 
Kartläggningen visar på obebyggd redan planlagd mark för nya bostäder.  
 
I Jokkmokk finns en dryg handfull obebyggda tomter för småhus inom 
redan bebyggda områden. Utbyggnad på dessa är fördelaktigt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv då befintligt vägnät och teknisk 
infrastruktur kan nyttjas. För närvarande pågår en översyn över 
detaljplanerna på Nyborg,  
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 § 10- fortsättning 
 
där relativt mycket mark finns tillgänglig för nya bostäder. Nya småhus 
byggs även på Nyborg inom den övre delen där bostäder tidigare funnits i 
form av arbetarbostäder till Vattenfall.  
 
En stadsplan för ett större nytt område för småhus finns väster om 
befintliga Harrstigen, och som skulle kunna vara intressant ur ett framtida 
perspektiv. Den geotekniska utredningen visar på varierande 
markförutsättningar, både med blöta partier samt berg, vilket föranleder att 
området kan vara mer kostsamt att anlägga. För flerbostadshus finns i 
dagsläget ett fåtal redan planlagda placeringar.   
 
I Vuollerim finns gott om tillgänglig och redan planlagd mark för bostäder, 
både för småhus och flerbostadshus. En relativt stor andel ägs av 
privatpersoner (grön). Obebyggda tomter bidrar till Vuollerims karaktär 
med luftighet mellan husen och stor andel grönska. Skulle efterfrågan på 
tomtmark öka ska i första hand redan planlagda tomter nyttjas då det 
främjar en förtätning, nyttjande av befintlig teknisk infrastruktur samt 
innebära ett genomförande av redan framtagna planer.  
 
I Porjus finns relativt stor andel planlagd mark tillgänglig för nya bostäder, 
både småhus och flerbostadshus är möjliga att uppföra. En stor andel 
inom centrumkärnan är privatägd. Kommunen äger planlagd mark för ett 
område för nya småhus som ej ännu har blivit realiserat i den östra delen 
av Porjus bebyggelseområde. Ett ärende angående det området är under 
utredning. 
 
För att erbjuda en smidigare tomtförsäljningsprocess, samt för att på ett 
bättre sätt stimulera bostadsbyggandet i kommunen föreslår samhälls- och 
infrastrukturfunktionen kommunstyrelsen: 
 
Att besluta att satsningen ingår inom ramen för tidigare beslutade medel 
för iordningställande av mark i Porjus och Vuollerim, till en kostnad av 10 
mkr varav 75 % bygdemedel. 
 
Att besluta att iordningställa, avstycka och försälja tomter enlig detaljplan 
inom fastigheten Porjus 1:4 enligt taxa för tomtmark.  
 
Att besluta att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten 
med ett småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 
kr. 
 
Att besluta att ge i uppdrag att ta fram en tjänst för en digitaliserad 
tomtförsäljningsprocess. 
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§ 10- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström  
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§ 11 Dnr 2022:61   
 

Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:665 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Kyrkostaden 1:665 till Jonna Söderberg för 20 200 kr enligt aktuell 
taxa, samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En förfrågan från Jonna Söderberg har inkommit att få köpa fastigheten 
Kyrkostaden 1:665 på Nyborg för att uppföra ett bostadshus. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Kyrkostaden 1:665 till Jonna Söderberg för 20 200 kr enligt 
aktuell taxa. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 13. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 12 Dnr 2020:308   
 

Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En skrivelse har inkommit från Henrik Blind (MP). 
 
Jag vill väcka ett ärende om kommunalt stödpaket till det lokala 
näringslivet med anledning av virussjukdomen Covid-19 (Corona) till 
måndagens sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
En värld är upp och ner. Länder agerar, regioner och kommuner 
mobiliserar. Lokala restauranger och hotell går på knäna. Människor blir 
uppsagda, lokala företagare kämpar. Ingenting är sig likt.  
 
Jokkmokks kommun kan dock vidta tillfälliga åtgärder som andra 
kommuner för att hjälpa det lokala näringslivet. 
 
För det finns massor som kommunen kan göra. Man kan förlänga 
kommande betalningstider på VA, sophantering, tillstånd och 
tillståndsärenden för företag, ge anstånd på redan skickade fakturor till 
företag på VA, sophantering etc. Att inga betalningspåminnelser eller 
inkassokrav går ut till företag under en period, att betalningstiden för 
kommunen för leverantörsfakturor går snabbare från attestering till 
utbetalning. Ge anstånd på eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller 
återbetalning av fordran enligt gällande rutiner. Det är några saker som 
kommunen kan göra i denna tid då ingenting är sig likt.  
 
Jag är fullt medveten om att det inte är den totala lösningen för den akuta 
situationen som våra lokala företagare ställts inför men förhoppningsvis 
kan åtgärderna något mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem. 
Fast tillsammans fixar vi det. Det är min fasta övertygelse. 
 
Slutligen önskar jag även att i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde ska information ges om kommunens fortlöpande arbete för  
att motverka smittspridning av covid-19 och hur personalförsörjning av 
verksamheter som är samhällsviktiga ser ut.  
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 3, att träda i funktion. 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12- fortsättning 
 

Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 5, att tillfälligt ta över 
följande verksamheter: 
 
för samtliga nämnder: -Att vid behov förflytta personal mellan 

avdelningar och enheter 
 
för socialnämnden: -Samverkan med Regionen 
 -Stängning av korttidsboenden 
       

 för barn- och  
 utbildningsnämnden: -Utöka öppettider kvällar och helger fritids 

och förskola  
-Elevhälsa  
 

för kommunstyrelsen:  -Nedsättning av hyra för externa 
hyresgäster  
-Arbetsmiljöansvar för personal vid 
arbete utan godkänd skyddsutrustning, 
vid brist på skyddsutrustning  

 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-07, § 67, att avveckla sig. 
Kommunen har därmed övergått till ordinarie organisation i arbetet mot 
Covid-19. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
169, att punkten utgår som eget ärende och att informationen gällande 
Covid-19 istället tas under den stående punkten kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen informerar. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har inkommit med en skrivelse till arbets- 
och tillväxtutskottet gällande Jokkmokks Vintermarknad 2022. 
 
På grund av stor ökning i smittspridning av Covid-19 har nya restriktioner 
införts. De gäller framförallt olika typer av  inomhusevenemang, 
restauranger, kollektivtrafik etc. 
 
Till följd av detta har de flesta arrangörer valt att ställa in sina evenemang 
under Jokkmokks marknad. Det är exempelvis föredrag, utställningar, 
författarsamtal, evenemang på Ájtte museum, matmarknad på 
Kaitumgården, elevutställningen på samernas utbildningscenter, 
hantverksmarknaden på Västra skolan och Kaitumgården, tillfälligt boende 
på Östra skolan, evenemang på Folkets hus, matserveringar m.m. Några 
andra har angett att de ställer in sin medverkan i marknaden av oro för att 
smittas. 

 
 

Protokoll KS 20210214
(Signerat, SHA-256 A60775CC0436B4346CAF1F941863F9C95D6A2B215EE766EBA6E44EA320B96FFB)

Sida 15 av 47



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12- fortsättning 
 
Detta får enorm påverkan på besökares möjligheter att värma sig 
någonstans, tillgodose möjlighet till förtäring, toalettbesök, tvättmöjligheter  
och möjlighet till åtkomst av handsprit. Men det innebär också risk för ökad 
trängsel på marknadsområdet då inte besökarna sprids ut på många olika 
platser. Detta gäller naturligtvis framförallt om besökarantalet blir stort. 
Något som är mycket svårt att förutspå.   
 
De nya restriktionerna innebär också att endast ett fåtal av besökarna åt 
gången kan släppas in till marknadskontoret/infocenter i kommunhuset. 
 
Det konstateras i dialog med smittskyddet och Länsstyrelsen att det i 
dagsläget inte finns någon restriktion som gäller för utomhusarrangemang. 
De konstaterar också att det inte är möjligt att utforma restriktioner som 
hanterar alla olika eventualiteter på evenemang/arrangemang. Dock har vi 
som arrangör ett ansvar att arrangemanget genomförs i enlighet med de 
allmänna råd som finns i syfte att förhindra trängsel och smittspridning. 
 
Smittskyddsläkaren och Coronakansliet uttrycker att de har stor förståelse 
för att Jokkmokks kommun vill genomföra arrangemanget men konstaterar 
att det kommer att krävas omfattande resurser för att det ska vara möjligt 
utifrån ett smittspridningsperspektiv. Smittskyddsläkaren har efter senaste 
dialogmötet uttalat i media, SVT, i alla fall enligt reportaget, att han anser 
att det är omöjligt att genomföra Jokkmokks marknad utan smittspridning. 
 
Utifrån hur marknadsområdet är utformat, brist på personal som kan 
arbeta med åtgärder, besökares möjlighet att värma sig inomhus, 
eventuellt många besökare samt att hög koncentration av besökare inom 
området till följd av inställda arrangemang, bedömer undertecknad att 
möjligheten att framgångsrikt förhindra trängsel inte är möjligt. 
 
Marknadsgruppen har också undersökt möjligheten att avgränsa området 
med särskilda in- och utgångar i kombination med krav på 
vaccinationsbevis. I dialog med Länsstyrelsen framkom att en sådan 
åtgärd inte är möjlig då det saknas lagstöd för detta. 
 
Tillväxtchefens bedömning är att möjligheten att anordna en fysisk 
marknad ej går att genomföra på ett säkert sätt utifrån 
smittskyddsperspektiv. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår därför att den fysiska marknaden 
ställs in 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 5, 
att Jokkmokks Vintermarknad 2022 blir en digital marknad. 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 12- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 7. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 5. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-01-14. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 169. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-30, § 144. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 130. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 90. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 37. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 6. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 164. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström 
informerar om de åtgärder som kommunen gjort gentemot företag under 
Covid-19 pandemin 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar kommunstyrelsen om 
Covid-19 läget i kommunen. Äldreomsorgen i Vuollerim är i dagsläget 
enda verksamheten i kommunen som är hårt belastat med många bland 
personalen borta. 
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 § 13 Dnr 2022:59  
  

Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att få en återkoppling på de synpunkter som inkommit från 
kommunstyrelsens ledamöter, samt 
 
att i övrigt lägga medborgarundersökningen 2021 med beaktande till 
handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 är klar och har 
sammanställts av Tillväxtfunktionen. 
 
Undersökningen är ett sätt att få en bild av hur kommunens Invånare ser 
på sin kommun. 
 
1000 personer i åldern 18 år och äldre fick frågorna med en svarsandel på 
35%. 348 personer varav kvinnor 38% och män 32%. 
 
Den stora förändringen beror på att SCB inte längre genomför 
undersökningen enligt NKI – modellen (nöjd-kund-index)  
 
Främsta anledning känslig för bortfallsnivåer som finns i undersökningar 
nuförtiden svårtolkade resultat. Från och med 2021 blir det en mer 
traditionellt utformning på resultatredovisningen 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarundersökningen för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 21. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Utredare Marietta Norlén går igenom medborgarundersökningen för 2021. 
 
Diskussioner i kommunstyrelsen och synpunkter om bla antalet frågor i 
medborgarundersökningen. 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 14 Dnr 2021:1138  

Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Pistolklubb, 
digitalisering av luftpistolbanor 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka bygdemedel med 363 510 kr, 70 % av kostnaderna, samt 
 
att se positivt på att annan externa finansiering har söks. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En ansökan om bygdemedel på 389 475 kr har inkommit från Jokkmokks 
Pistolklubb. Medlen ska gå till digitalisering av luftpistolbanorna på 
inomhusbanan 

 
Fritidskonsulent Ann Enberg har yttrat sig över bygdemedelsansökan. 
 
Enligt skrivning här är totalkostnaden 485 200 kr för 15 tävlingsbanor, med 
eget arbete och egen finansiering totalt 519 300 kr, föreningen ansöker 
om bygdemedel med 75 %, 389 475 kr. 
   
Efter samtal med föreningen Jokkmokks Pistolklubb redovisar de att 
antalet barn och ungdomar har ökat, att intresset är på väg upp och även 
nu fler flickor. 
 
Ett förbehåll vid föreningens ansökan 2020 var att hitta annan finansiär. 
Föreningen har lämnat in en ansökan till Sparbanksstiftelsen för att söka 
kostnaden för en bana 30 000 kr, inget beslut har ännu kommit till 
föreningen. 
 
Eftersom Jokkmokks Pistolklubb nu har sökt bidrag på annat håll och 
ansökan om bygdemedel har minskat från 564 000 kr till 389 475 kr. 
Föreslår fritidskonsulent Ann Enberg:  

 
Att Jokkmokks kommun beviljar Jokkmokks Pistolklubb bygdemedel med 
70 %, 363 510 kr. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 24. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2022-01-21. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Pistolklubb inkommen 2021-11-19. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 15 Dnr 2021:763   

Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling 
av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och 
Vuollerim 3:118 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förändra inriktningen av bygdemedelsprojektet i enlighet med förslaget. 

 ___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 44, att genomföra 
satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 miljoner kr, 
varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 

 
Många av kommuner i Norrbotten flaggar för ett underskott på bostäder, 
vilket visas i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021. Trycket på 
bostäder ökar kraftigt i och med de regionalt stora satsningarna. Även om 
en bred planeringsprocess är igång så är det en lång sträcka från att man 
bestämt sig för att bygga på ett område, till att man kan sätta spaden i 
marken.  
 
I och med de planerade satsningarna i Gällivare så hamnar Porjus 
samhälle i ett intressant och möjlighetsskapande läge. Porjus har ett 
kortare pendlingsavstånd till Gällivare och det finns möjlig och för bostäder 
redan planerad mark. 
 
Syftet med detta projekt är att verkställa befintliga detaljplaner samt att 
upprätta nya detaljplaner efter att mark iordningsställts.  
 
På plats där de gamla skolbyggnaderna idag finns görs en anpassning till 
ett nytt nuläge för att kunna tillföra utvecklingen i Jokkmokk och Norrbotten 
de resurser som pekas ut i kommunernas svar i bostadsmarknadsenkät 
2021. Marken är ett centralt belägen och har ett attraktivt läge. I och med 
en planerad nystart av butiken i Porjus så finns goda möjligheter att 
utveckla centrummiljön i Porjus. 
 
I Vuollerim finns ett snarlikt scenario i och med de investeringar som sker i 
Boden.  
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15- fortsättning 
 
Just nu så genomför Jokkmokks kommun en ny översiktsplan. 
Framtagandet av en ny bostadsförsörjningsplan pågår och potentiellt 
snabbt tillgänglig mark i både Vuollerim och Porjus finns utpekad i 
utkastet. Den tillgängliga marken ska tillföra ny mark för bostäder och 
attraktiva centrummiljöer, med möjlighet för tillkommande funktioner och 
samhällsutveckling.  
 
Projektet delas upp i tre delar: 
• Investering i infrastruktur i planlagda områden 
• Detaljplaneändring för att tillgängliggöra nya attraktiva centrumytor 
• Iordningsställande av mark 

 
Projektet skapar nya förutsättningar för Porjus och Vuollerim. Det kommer 
att möjliggöra utveckling lokalt samtidigt som bostadsförsörjningen 
regionalt underlättas. 
 
Det nya bostadsområdet i Porjus kommer att bidra till en stärkt 
bostadsförsörjningen och bidra till ett ökat underlag för samhällsservice.  
Iordningsställande av mark kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
tomtmark, offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms 
vara i linje med kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs 
inom befintliga infrastrukturområden. 
 
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 kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel. 
  
En miljöinventering är utförd och en ansökan om rivningslov är beviljat. 
 
Budget: 
 
• Investering i infrastruktur i planlagda områden 

o VA 300 meter 1,3 miljoner kr 
o Väg 300 meter 1,5 miljoner kr 
o Beläggning 2000 m2 1 miljon kr 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 15- fortsättning 
 

o Gatljus ca 6 st. 0,3 miljoner kr 
o Fiber 300 meter 0,3 miljoner kr 

• Detaljplan Vuollerim 0,3 miljoner kr 
• Detaljplan Porjus 0,3 miljoner kr 
• Iordningsställande av mark som hindrar utveckling och i enighet med 

framtaget planbesked för respektive område 
o Porjus huvudbyggnad 1,9 miljoner kr 
o Porjus bad 0,8 miljoner kr 
o VLM Bad 1,5 miljoner kr 
o VLM teknik som option 0,8 miljoner kr 

 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen godkänner det justerade underlaget. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 25. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 44. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 75. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Länsstyrelsen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 16 Dnr 2021:1097   

Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling 
av ideell kreativitet, Framtidens friluftsliv i Jokkmokks 
kommun för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel med 2 600 000 kr, istället för tidigare 
beslutade 1 600 000 kr, för projektet Utveckling av ideell kreativitet- 
Framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 159, att 
bygdemedelsfinansiera projektet Utveckling av ideell kreativitet- framtidens 
friluftsliv i Jokkmokks kommun med 1 600 000 kr. Däremot så glömdes 
posterna för samlingslokal i Vuollerim, lokal för Polcirkelgymnasterna och 
Nordensköldsloppet bort. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att bygdemedelsfinansiera projektet Utveckling av ideell kreativitet- 
framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun med 2 600 000 kr istället för 
tidigare beslutade 1 600 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 26. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
01-21. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Länsstyrelsen 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 17    Dnr 2017:1106 
   

Förslag till åtgärder för att underlätta 
kompetensförsörjningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att riktlinjer stipendier upphör att gälla från och med 2022-03-01, redan 
beviljade stipendium fortsätter enligt avtal, samt 

 
att uppdra till personalchefen att utreda möjligheten för Jokkmokks 
kommun att tillämpa en stanna-kvar-försäkring utifrån kommunens 
förutsättningar. 

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

  
Sedan 2015 har Jokkmokks kommun utdelat stipendier inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Stipendiet har tilldelats 
personer som ansökt och kommit in/påbörjat universitetsutbildning mot 
lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Stipendiet motsvarar 3000 kr/mån 
i 9 månader (27 tkr/år/person) samt en garanterad tillsvidareanställning i 
kommunen efter slutförda studier. Den nyanställde har efter 3 års 
anställning i kommunen fått ytterligare ersättning på 30 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04, § 124, att införa stipendium 
kommunövergripande i likhet med barn- och utbildningsnämndens  modell. 
D.v.s. stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader (27 000 kr/år/person) samt 
en garanterad tillsvidareanställning i kommunen efter slutförda studier. 
Den nyanställde får efter 3 års anställning i kommunen ytterligare 
ersättning på 30 000 kr, samt att respektive verksamhet finansierar sin del 
av stipendierna 
 
Intresset för stipendiet har varit stort och det är fler som ansökt än som 
faktiskt fått ta del av stipendiet. Vi ser också att fler kommuninvånare 
påbörjar utbildning mot svårrekryterade yrken som bland annat 
sjuksköterska och lärare, trots att inte alla är beviljade ett stipendium. 
 
Beslutad budget för stipendium beräknades utifrån att 10 personer kunde 
beviljas stipendium för 4 års studier, en total summa motsvarande 1 380 
tkr. Kostnaden för stipendium belastar respektive verksamhets 
driftsbudget. 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17- fortsättning 
 
Fram till och med 2021 har 7 personer beviljats stipendium i olika längd 
vilket innebär en total kostnad på 831 000 kr förutsatt att alla slutför sina 
studier och kvarstår i anställning i minst 3 år. 

 
Återstående budget för stipendium är 549 000 kr. 
 
Historiskt har Jokkmokks kommun haft svårt att rekrytera tjänster där det 
efterfrågas en specifik universitetsutbildning. Det är inte ovanligt att 
tjänstetillsättningar löses antingen genom ”inpendlande” människor som 
inte folkbokför sig i Jokkmokks kommun alternativt att kompetenskravet för 
tjänsten sänks.  
 
Med tanke på Jokkmokks kommuns minskade invånarantal kan det antas 
försvåra den framtida kompetensförsörjningen ytterligare, inte bara för 
Jokkmokks kommuns egen organisation, utan även för näringslivet. 
 
Stipendier har varit en viktig del i Jokkmokks kommuns arbete med 
kompetensförsörjning, det har bidragit till ett ökat intresse för 
eftergymnasiala studier som möjliggör för människor att arbeta och bo 
kvar i kommunen. Nu föreslår personalfunktionen en annan lösning i syfte 
att locka människor från andra kommuner att arbeta och bosätta sig i 
Jokkmokks kommun. I samband med rekrytering vid särskilt 
svårrekryterade yrken kan avdelningschef och personalchef besluta om att 
erbjuda en stanna-kvar-försäkring. Hur den stanna-kvar-försäkring kan se 
ut, nivåer på ersättning och försäkringslösning, behöver dock utredas 
vidare. 
 
En stanna-kvar-försäkring är ett avtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare där de avtalar om att den enskilde skall kvarstå i sin 
anställning under en bestämd period, dvs en avtalad tidsperiod. Perioden 
kan variera i längd men normalt tecknas avtalen på 3 eller 5 år. Efter 
avtalsperioden tillfaller det en engångssumma till den anställde, på ett 
avtalat belopp, vilket normalt motsvarar en månadslön per avtalsår. 
Summan av den månatliga premien kan den enskilde välja att lyfta som 
villkorad lön eller som extra pensionsutbetalning. 
 
Kommuner som har detta är bl.a. Bergs kommun, Håbo kommun, Torsby 
kommun och Ödeshög kommun. En del kommuner avsätter pengarna i ett 
förmedlingskonto och en del i en kapitalförsäkring, båda ägda av 
kommunen till dess att avtalstiden är slut. Vid extra pensionsavsättning 
tillkommer särskild löneskatt och vid villkorad lön tillkommer sociala 
avgifter. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår: 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17- fortsättning 
 
Att riktlinjer stipendier upphör att gälla från och med 2022, redan beviljade 
stipendium fortsätter enligt avtal. 
 
Att uppdra till personalchef att utreda möjligheten för Jokkmokks kommun 
att tillämpa en stanna-kvar-försäkring utifrån kommunens förutsättningar. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 9. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-01-
18. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 124. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson. 

 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Karin Vannar (SV) yrkar på att ärendet återremitteras för att få synpunkter 
från barn- och utbildningsnämnden om att stipendierna föreslås tas bort. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Vannars (SV) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottet förslag till beslut med tillägget att riktlinjerna för 
stipendierna slutar gälla 2022-03-01 och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Personalchef Caroline Johansson 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 

Protokoll KS 20210214
(Signerat, SHA-256 A60775CC0436B4346CAF1F941863F9C95D6A2B215EE766EBA6E44EA320B96FFB)

Sida 27 av 47



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 18 Dnr 2021:33   
 

Förslag till interimistiskt avtal om hjälpmedel och visst 
medicinskt förbrukningsmaterial 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning och för visst medicinskt 
förbrukningsmaterial. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer 
med funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. Samverkansavtal 
för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning löper 
fram till årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial har löpt fram till och med 2021-09-28.  
 
Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets 
kommuner och Region Norrbotten är framtagna med inte beslutade. I 
avvaktan på ställningstagande och beslut om den nya organisatoriska 
lösningen behöver ett interimistiskt samverkansavtal beslutas om.  
Samtliga kommuner och Region Norrbotten har dessutom ingått 
avsiktsförklaring angående interimistiskt samverkansavtal under 
september månad 2021.  
 
Det interimistiska samverkansavtalet omfattar:  
1) Hjälpmedelssamverkan avseende  
• Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning  
• Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva 
funktionsnedsättningar  
• Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som utrustning, 
som en del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel i kommunernas 
verksamheter  
 
2) Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande 
produktområden  
• Diabetesprodukter  
• Nutritionsprodukter  
• Inkontinensprodukter till 2022-05-20  
• Förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel  
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 18- fortsättning 
 
 Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet: 
 

Att ingå interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning och för visst medicinskt 
förbrukningsmaterial. 
 
Styrelsen i Norrbottens kommuner beslutade 2021-12-02, att 
rekommendera respektive kommun att ingå interimistiskt samverkansavtal 
för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och för 
visst medicinskt förbrukningsmaterial. 

  
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 14. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist  daterad 2022-01-18. 
Norrbottens Kommuners beslut 2021-12-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19 Dnr 2021:789   

Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning, att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet, bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2022-04-01 till 2023-06-30.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Destination Jokkmokk ekonomisk förening har tidigare ansökt om 
medfinansiering av projektet Fu:turism. Kommunstyrelsen beslutade 2021-
09-13, § 114: 
 
Att under förutsättning av att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2021-09-01 till 2023-06-30. 
 
Sökande har dock ej erhållit sökt finansiering till projektet i sin helhet i 
enlighet med ursprungsansökan. Destination Jokkmokk ekonomisk 
förening har med anledning av detta reviderat projektbudget enligt nedan 
och projektansökan.  
 
Destination Jokkmokk ekonomiska förening ansöker om medfinansiering 
för projektet Fu:turism med 100 000 kr, projektet ska pågå april 2022 – juni 
2023. 
 
Projektet totala budget    779 192 
 
Offentliga resurser från kommun Jokkmokks 
kommun  12 400 kr 
Sparbanken 
Nord      150 000 kr 
Leader Polaris      95 233 kr 
Jordbruksverket      421 559 kr 
Jokkmokks kommun     100 000 kr 

 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ansökan. 
 
Destination Jokkmokk ekonomiska förening bedriver projektet Business 
Capacity Development in Swedish Lapland 2021 – 2022 med stöd av 
Jokkmokks kommun med 500 000 kr/år. 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19- fortsättning 
 
I Vision 2030 finns Insatsområden Nya affärer som syftar till att utveckla 
ett i högre grad diversifierat och nyskapande näringsliv. Insatser är:  
- Kreativa näringar med affärsmässig potential ska stöttas och 

uppmuntras 
- Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential ska 

stöttas och uppmuntras 
- Investeringar ska stöttas genom strategiskt och proaktivt 

försäljningsarbete. 
 
I de övergripande målen för Jokkmokks kommun finns målet fler besökare. 
 
I Tillväxtfunktionens yttrande över Destination Jokkmokks ekonomiska 
förenings projektansökan Business Capacity Development beskrivs målet 
med fler besökare 
 
”I kommunens tillväxtarbete är näringslivsfrågor centrala. Ett ökat antal 
företag, fler gästnätter, fler restaurangbesök, utökad handel etc. med bl. a. 
fler arbetstillfällen inom företag verksamma inom besöksnäringen kan 
fortsätta bidra till en god tillväxt i Jokkmokks kommun.  
 
Undertecknad menar dock att det finns behov av att synliggöra samtliga 
grenar inom besöksnäringen i syfte att attrahera ännu fler besökare och 
ytterligare stärka intresset för Jokkmokk som resmål. Detta borde kunna 
uppnås i samklang med regionala strategier och mål.” 
 
Utifrån dessa beslutade mål är det viktigt att Smart specialisering inom 
besöksnäringen kan utvecklas tillsammans med andra satsningar inom 
Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Att under förutsättning, att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet, bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2022-04-01 till 2023-06-30.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 15. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-01-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 114. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-13. 
 
Kopia till 
Destination Jokkmokk Ekonomisk förening 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 20 Dnr 2022:61   
 

Förslag till Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service 
utanför centralorten, 
 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering av uppdraget, samt 
 
att kommunstyrelsens  finansieringen av uppdraget beslutas om när 
utredningen av behoven är klar. 

 ____________ 
  

Reservationer 
 
Ordförande reserverar sig mot beslutet i 3:e att-satsen till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendet 

 
I Jokkmokk finns goda förutsättningar för en ökad bosättning utanför 
centralorten Jokkmokk. För kommunen är det viktigt att identifiera vilka 
faktorer som är viktiga för att befintliga och nya medborgare ska uppleva 
samhällen utanför centralorten som attraktiva. Uppdraget vill identifiera 
vilka insatser som kan öka attraktiviteten och utveckla landsbygden runt 
noderna Porjus, Vuollerim, Kåbdalis, Murjek och Kvikkjokk. 
 
Varje ort har olika behov för att utveckla samhället och uppdragets syfte är 
att identifiera dessa behov samt att föreslå strategier för att arbeta vidare 
med de olika behoven.  
 
Uppdraget ska utifrån lokala dialoger fånga utvecklingsbehoven på de 
olika orterna, dialogerna ska ligga till grund för de insatser som föreslås. 
Vissa behov som har fångats upp genom tidigare kontakter med 
medborgare som till exempel problem med livsmedelsförsörjning till 
Kvikkjokk, Porjus och Murjek, behov av handledning i digitala tjänster samt 
behov av kommunal information ska prioriteras i uppdraget och insatser 
ska påbörjas om finansiering och samverkan med lokala aktörer finns. 
 
Uppdraget ska också omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar med 
landsbygdsutveckling för att dra lärdomar, till exempel Boden. 
 
Tillväxtfunktionen ansvarar för uppdraget inom ram. Uppdraget ska leda till 
konkreta åtgärder samt strategier för ökad service utanför centralorten och 
ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2022.  
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 20- fortsättning 
 

Livsmedelsförsörjning ska återrapporteras senast april 2022 till 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service 
utanför centralorten. 
 
Att 150 000 kr avsätts från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 
för 2022 till finansiering av aktiviteter för livsmedelsförsörjning. 
 

 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 16. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-18. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Viktor Segerström (V) yrkar, med instämmande av Marina Eriksson (S) 
och Roland Boman (FJK), som 3:e att-sats att kommunstyrelsens  
finansieringen av uppdraget beslutas om när utredningen av behoven är 
klar. 
 
Ordförande yrkar som 3:e att-sats att 150 000 kr avsätts från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov för 2022 till finansiering av 
aktiviteter för livsmedelsförsörjning. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar att-sats för att-sats och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att anta de två första att-satserna i enlighet med arbets- och 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande prövar Segerströms (V) yrkande mot sitt eget yrkande 
gällande den 3:e att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Segerströms (V) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 21 Dnr 2021:319   

Förslag till verksamhetsplaner 2022-2023 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under andra kvartalet ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna,  
 
att i kommunchefens verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare 
kommun som en punkt, samt 

 
att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) föreslår att kommunstyrelsen har en 
dialogdag gällande verksamhetsplanerna liknande de strategiska 
beredningsdagarna. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att det i kommunchefens verksamhetsplan 
läggs till samverkan med Gällivare kommun som en punkt. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 22 Dnr 2022:60   

Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-
2024 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta folkhälsoplanen. 

 ___________ 
 
Ärendet 
 
Folkhälso- och brottsförebyggande rådet har utarbetat ett förslag till 
Folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022 – 2024. I Folkhälso- och 
brottsförebyggande rådet ingår tre politiska representanter, 
avdelningschefer från Socialtjänsten och Barn- och utbildningsavdelningen 
samt representanter för kultur- och fritid, IFO, polisen, hälsocentralen och 
gymnasieskolan. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-12-06. 
Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 23  Dnr 2021:1195 
    
Förslag till reglemente för valnämnden 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslaget till reglemente för valnämnden. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett förslag till reglemente för valnämnden har tagits fram. Detta då det dels 
inte finns något modernt reglemente, dels behöver valnämnden kunna 
sammanträda på distans om det skulle behövas. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 6, föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget till reglemente för valnämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 29. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 6. 
Förslag till reglemente för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2021:1207 
 

Motionssvar – Hemsändningsbidraget 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då riktlinjerna bygger på den av kommunfullmäktige 
beslutade Varuförsörjningsplanen. 

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

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

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om en reviderad 
Varuförsörjningsplan och uppdrog till kommunchefen att upprätta interna 
riktlinjer för handläggningen av hemsändningsplanen. 
 
Nu har de nya riktlinjerna varit i gång sedan dess och visar på en hel del 
faktorer som blivit kända efter beslutet om de nya kriterierna för bidraget. 
Som tidigare skickade fast boende i Kvikkjokk in sina ansökningar men 
fick avslag då de inte fyllde alla nya kriterier för att få bidraget. Eftersom de 
flesta har bil och är kapabla att köra till Jokkmokk så fick också de flesta 
avslag på sina ansökningar. 
 
Varje människa har själv rätt att välja bostadsort och varje skattebetalare i 
vårt land har också rätt till en acceptabel samhällsservice. Det är 25 mil 
t.o.r till närmaste matvaruaffär efter en väg som allt som oftast korsas av 
älg och ren, vilket gör att olycksfallsrisken är stor. Kvikkjokksvägen har en 
mobiltäckning som fungerar dåligt under stora delar av sträckningen, viket 
gör det extra problematiskt om det skulle ske en olycka. Miljöperspektivet 
bör också räknas in. Vad blir belastningen på miljön när 5 - 6 bilar ska åka 
en gång/vecka till Jokkmokk?  
 
De som bor i Kvikkjokk betalar lika mycket skatt som alla andra i 
kommunen men tar inte del av allt som vi betalar till, kulturevenemang, 
biobesök, kommunala idrottsanläggningar, bad m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
För att få rätt till bidraget gäller de nya kriterierna enligt nedan 
*Sökande ska vara pensionär, det vill säga minst 65 år. Om den sökande 
är under 65 år ska ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten bifogas.  
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§ 24- fortsättning 
 
*Sökande kan inte själv eller med hjälp av annan ta sig till affären och 
handla dagligvaror med bil eller buss. För att styrka dina uppgifter ska 
exempelvis läkarintyg bifogas.  
 
Det skulle betyda mycket för de boende som har över 10 mil enkel väg till 
Jokkmokk om de kunde få ta del om hemsändningsbidraget. Det skulle 
gagna både miljö och ekonomi om de fick tillbaka denna möjlighet att 
beställa hem varor utan kostnad. Kommunen är också vinnare för då kan 
våra medborgare även bo och leva på landsbygden och det gör 
kommunen levande även utanför tätorterna. Kan också nämnas att det i 
den gamla varuförsörjningsplanen fanns en text om att kommunen tycker 
att det är viktigt med en levande landsbygd är borttagen i den nya planen 
och det väcker tankar.  

 
Vi begär:  
 
Att de nya riktlinjerna för hemsändningsbidraget ändras så att kriterierna 
för att få ta del av stödet gäller för att man skall ha långt till 
livsmedelsaffären eller inte kan ta sig dit av någon annan anledning. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 29, om att anta en reviderad 
varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-15, § 48, att uppdra 
till kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggning av 
hemsändningsbidraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 94, att anta riktlinjer för 
Hemsändningsbidraget.  
 
Riktlinjerna för Hemsändningsbidrag bygger på den av 
Kommunfullmäktiges beslutade Varuförsörjningsplan.  
 
Till kommunstyrelsen 2022-02-14 finns ett förslag om ett uppdrag till 
Tillväxtfunktionen att arbeta med ökad service utanför centralorten där 
bland annat åtgärder för och finansiering av livsmedelsförsörjning ingår. 
Livsmedelsförsörjning ska återrapporteras senast april 2022 till 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att avslå motionen då riktlinjerna bygger på den av kommunfullmäktige 
beslutade Varuförsörjningsplanen. 
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§ 24- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 30. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-10. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 

 Kommunfullmäktige 
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 § 25 Dnr 2020:935 

Motionssvar – Kvikkjokks flygplats 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att avslå motionen. 
 ____________ 

 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 

 
Flygplatsen vid Kvikkjokk kom på tal för något år sedan när vi skulle spara 
pengar men ingenting har hänt. Jag har haft kontakt med fiskflyg som är 
intresserade av att köpa platsen.  
 
Kommunchefen är idag även flygplatschef vilket kan tyckas något 
underligt. Vi behöver spara pengar samt få fler intäkter. Det arrende som 
Fiskflyg betalar idag är förhållandevis lågt så kommunen skulle tjäna mer 
på att sälja och där med spara kostnader genom besparande av arbetstid 
som kan läggas på annat samt besparing på underhåll.  
 
Kommunen lyder givetvis under krav om upphandling men jag vill ändå 
lyfta Fiskflyg som företag. Företaget finns för finns för turister, länsstyrelse, 
jägare, samer, vattenfall, svenska kraftnät, föreningar m. fl. och har en 77 
årig historia i kommunen med bas i Porjus.  
 
Jag yrkar därför att: 
  
Kommunen lägger ut flygplatsen i Kvikkjokk till försäljning. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett motionen. 
 
Flygplatsen trafikeras i dagsläget av Fiskflyg och Kallaxflyg och 
Jokkmokks kommun äger flygplatsen. Fiskflyg och Kallaxflyg har haft 
dialoger med Jokkmokks kommun och parterna är eniga om att teckna 
arrendeavtal för flygplatsen. 
 
I arrendeavtalen ska finns inskrivet att förutom de företag som innehar 
arrendeavtal ska det vara möjligt för andra operatörer som till exempel 
polisen och ambulansflyg att landa och starta från flygplatsen. 
 
För utvecklingen av helikoptertrafiken kan det vara positivt att det finns 
flera operatörer vid Kvikkjokks flygplats.  
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§ 25- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige:  

  
 Att avslå motionen. 
 

Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 31. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-12-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 78. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-08-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26  Dnr 2022: 
    

 Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att ställa sig positiv till ett permanent ordförandeskap i Laponiatjuottjudus 
för samebyarna. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En skrivelse har inkommit från arbetsgruppen i ordförandefrågan  i 
Laponiatjuottjudus. 

 
Efter många möten, diskussioner och olika kompromissförslag om hur vi 
skall tänka kring en lösning på ordförandefrågan har arbetsgruppen 
bestående av representanter för Länsstyrelsen,  Gällivare och  Jokkmokks 
samebyar samt kommunerna enats om ett preliminärt förslag. 
 
Vi har diskuterat olika former av delat ledarskap, men kom fram till att 
detta kan skapa otydlighet. 
 
Vid mötet i dag kom vi preliminärt fram till att permanent ordförandeskap 
för samebyarna blir vårt förslag. 
   
Vi vill dock höra Jokkmokks kommunrepresentanters syn på detta innan vi 
går vidare med ett permanent förslag att lyfta till partsrådet. 
 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från Laponiatjuottjudus inkommen 2022-02-11. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Karin Vannar (SV) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett permanent ordförandeskap i 
Laponiatjuottjudus för samebyarna 
 
 
 
 

 
 
 

 Kopia till 
Laponiatjuottjudus 
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§ 27 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget 

 
Beslut 2022-01-31, § 17, Beslut om upphandling av sotning och brandskyddskontroll (dnr 
2021:1175) 
 
Beslut 2022-01-31, § 18, Beslut om upphandling av renovering av Östra skolans Aula 
(dnr 2022:22) 
 
Beslut 2022-01-31, § 19, Beslut om upphandling av ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis 
(dnr 2022:23) 
 
Beslut 2022-01-31, § 20, Beslut om upphandling av skrivare, kopiatorer och tjänster (dnr 
2022:43) 
 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 
 
Beslut 2022-01-31, § 22, Remissvar-länstransportplan för Norrbotten (dnr 2022:47) 
 
Beslut 2022-01-31, § 23, Remissvar- Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur (dnr 2017:1127) 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls kontorsfastighet (dnr 
2021:1187) 
Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 
 
Motion – Hemsändningsbidraget (dnr 2021:1207) 
Beslut: Ärendet bereds av kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 28 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Mark- och miljööverdomstolen 

- Beslut att ej ta upp överklagan gällande detaljplan Vajkijaur 3:18 
till prövning 

 
2.   Från Försvarsmakten 

- Information om övningen MACE på Jokkmokks 
Kronoöverloppsmark 17:1 

 
3.      Från länsstyrelsen 

- Bygdemedelssaldo för 2021 
-  Beslut om bygdemedel med 252 294 kr för projektet Förstudie 
Jokkmokk 

 
4.      Från Vattenfall Vattenkraft AB 

-  Svar från VD Christer Ljunggren gällande skrivelse om 
räddningstjänsten i Porjus och Vuollerim 

 
5.  Från IT-Norrbotten AB 

- Verksamhetsberättelse och uppföljning av ägardirektiv för 2021 
 

6.  Från Energikontor i Norr AB 
- Uppföljning av ägardirektiv för 2021 

 
7.     Från Filmpool Nord AB 

- Årsberättelse och uppföljning av ägardirektiv för 2021 
 

8.  Från Porjus Byaförening 
- Skrivelse gällande årskurs 4 och 5 i Porjus 

 
9.  Från Bygdegårdarnas Riksförbund 

- Tydliggörande om bygdegårdarnas värdeneutralitet 
 

10.   Från Avfall Sverige 
- Skrivelse om nomineringar till styrelsen och revisorer 
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11.     Från socialnämnden 
-  Beslut 2021-12-14, § 151, Verksamhetsplan för socialnämnden   
2022-2023 

 
12.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

-  Beslut 2022-01-14, § 2, gällande etablering av kontorshus med 
anledning av Vattenfalls aviserade etablering av driftcentral i Jokk 
-  Beslut 2002-01-14, § 5, att Jokkmokks Vintermarknad 2022 blir 
en digital marknad 

 
13.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
          -  Svar till Kris gällande bidrag för 2022 
       -  Svar till Folkets Hus Vuollerim gällande bidrag för 2022 

 
 14.     Från socialchef Maria Larsson 

-  Överenskommelse med Piteå kommun om övertagande av      
andelstal för mottagande av ensamkommande barn 
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 § 29 
 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson informerar om 
senaste tidens arbete. 

Kommunchef Monica Lundkvist informerar om nya lokaler för kulturskolan. 
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   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00–15.40 
 Ajournering: 12.00-13.00 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Claes Markusson (S), deltar på 
distans 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S) 


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


  
  


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier-Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar på distans 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker, deltar §§ 7-18 
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 9-13 och § 19 
Magdalena Fjellner, utredare, § 
9 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 9-12 
Gunnar Lundström, 
säkerhetssamordnare, § 12 
Marietta Norlén, utredare, § 13 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, §§ 11-29 
 
 


 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 16 februari 2022 
 
Paragrafer: 7-29 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                        Henrik Blind (MP)      Marina Eriksson (S) 
 
____________________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 7 
Val av justerare 
 
§ 8 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 9  Dnr 2022:28 
* Framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård * 
 
§ 10  Dnr 2022:58  


  Tomtmark i Jokkmokks kommun 
 


§ 11  Dnr 2022:61 
Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:665 


 
§ 12  Dnr 2020:308 


  Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
 


§ 13  Dnr 2022:59 
  Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 
 


§ 14  Dnr 2021:1138 
Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Pistolklubb, digitalisering av 
luftpistolbanor 


 
§ 15  Dnr 2021:763 
Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling av miljöer för 
möjliga etableringar på Porjus 1:19 och Vuollerim 3:118 
 
§ 16  Dnr 2021:1097 
Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling av ideell 
kreativitet, Framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun för 2022 
 
§ 17  Dnr 2017:1106 
Förslag till åtgärd för att underlätta kompetensförsörjning 
 
§ 18  Dnr 2021:33 
Förslag till interimistiskt avtal om hjälpmedel och visst medicinskt 
förbrukningsmaterial 
 
§ 19  Dnr 2021:789 
Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
§ 20  Dnr 2022:61 
Förslag till Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
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§ 21  Dnr 2021:319 
Förslag till verksamhetsplaner 2022-2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
§ 22  Dnr 2022:60 
Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-2024 
 
§ 23  Dnr 2021:1195 


  Förslag till reglemente för valnämnden 
 


§ 24  Dnr 2021:1207 
  Motionssvar- Hemsändningsbidrag 
 
  § 25  Dnr 2020:935 
  Motionssvar- Kvikkjokks flygplats 
 
  § 26  Dnr 2022: 
  Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus 
 


§ 27   
  Anmälan av delegationsbeslut 


 
§ 28   


  Övriga anmälningsärenden 
 


§ 29   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 7 
 


Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind (MP). 


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
onsdagen den 16 februari 2022. 


. 
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§ 8 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 


  
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande föreslår att punkt 3 på utsänd föredragningslista utgår: 
 


-Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls aviserade 
etablering av driftscentral i Jokkmokk. 


 
 Karin Vannar (SV) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 


-Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus (§ 26). 
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§ 9  Dnr 2020:479 
  


Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år, 
 
att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till, samt 
 
uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
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§ 9- fortsättning 
 
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 
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§ 9- fortsättning 
 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 


 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo redogör för det som hunnits utredas 
från arbets- och tillväxtutskottets möte. Enligt Länsstyrelsens rättsenhet får 
insamlingsstiftelser inte mottaga andra gåvor än kontanta medel. 
 
Viktor Segerström (V), föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP) 
att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kommunstyrelsen påpekar för 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens beslut från 
2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks kommun har att 
förhålla sig till. 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att 
besluta om eventuella kommunala representanters deltagande i arbetet 
med Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 
 
 
Kopia till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Utredare Magdalena Fjellner 
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 § 10 Dnr 2022:58  


Tomtmark i Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att satsningen ingår inom ramen för tidigare beslutade medel 
för iordningställande av mark i Porjus och Vuollerim, till en kostnad av 10 
miljoner kr varav 75 % bygdemedel, 
 
att besluta att iordningställa, avstycka och försälja tomter enlig detaljplan 
inom fastigheten Porjus 1:4 enligt taxa för tomtmark,  
 
att besluta att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten 
med ett småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 
kr, samt 
 
att besluta ge Tillväxtfunktionen i uppdrag att ta fram en tjänst för en 
digitaliserad tomtförsäljningsprocess. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


I samband med arbetet med den nya översiktsplanen och tillhörande 
bostadsförsörjningsplan så kartläggs byggbar mark inom kommunens 
tätorter.  
 
Ett bra boende har grundläggande betydelse för människors välfärd och 
kommunens möjligheter att utvecklas. Därför är det viktigt att kommunerna 
arbetar aktivt med boendefrågorna.  
 
För att underlätta intressenters byggande så är en enkel och snabb 
process viktigt. Via en digital plattform ges redan idag information om 
aktuella detaljplaner, exempelvis i syfte att underlätta intressentens dialog 
med husleverantörer. En digital intresseanmälan skulle också medföra en 
transparent och enkel form av tomtkö och underlätta handläggningen.  
 
En kartläggning av mark som kan användas för bostadsbebyggande har 
gjorts för de tre största tätorterna Jokkmokk, Vuollerim och Porjus. 
Kartläggningen visar på obebyggd redan planlagd mark för nya bostäder.  
 
I Jokkmokk finns en dryg handfull obebyggda tomter för småhus inom 
redan bebyggda områden. Utbyggnad på dessa är fördelaktigt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv då befintligt vägnät och teknisk 
infrastruktur kan nyttjas. För närvarande pågår en översyn över 
detaljplanerna på Nyborg,  
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 § 10- fortsättning 
 
där relativt mycket mark finns tillgänglig för nya bostäder. Nya småhus 
byggs även på Nyborg inom den övre delen där bostäder tidigare funnits i 
form av arbetarbostäder till Vattenfall.  
 
En stadsplan för ett större nytt område för småhus finns väster om 
befintliga Harrstigen, och som skulle kunna vara intressant ur ett framtida 
perspektiv. Den geotekniska utredningen visar på varierande 
markförutsättningar, både med blöta partier samt berg, vilket föranleder att 
området kan vara mer kostsamt att anlägga. För flerbostadshus finns i 
dagsläget ett fåtal redan planlagda placeringar.   
 
I Vuollerim finns gott om tillgänglig och redan planlagd mark för bostäder, 
både för småhus och flerbostadshus. En relativt stor andel ägs av 
privatpersoner (grön). Obebyggda tomter bidrar till Vuollerims karaktär 
med luftighet mellan husen och stor andel grönska. Skulle efterfrågan på 
tomtmark öka ska i första hand redan planlagda tomter nyttjas då det 
främjar en förtätning, nyttjande av befintlig teknisk infrastruktur samt 
innebära ett genomförande av redan framtagna planer.  
 
I Porjus finns relativt stor andel planlagd mark tillgänglig för nya bostäder, 
både småhus och flerbostadshus är möjliga att uppföra. En stor andel 
inom centrumkärnan är privatägd. Kommunen äger planlagd mark för ett 
område för nya småhus som ej ännu har blivit realiserat i den östra delen 
av Porjus bebyggelseområde. Ett ärende angående det området är under 
utredning. 
 
För att erbjuda en smidigare tomtförsäljningsprocess, samt för att på ett 
bättre sätt stimulera bostadsbyggandet i kommunen föreslår samhälls- och 
infrastrukturfunktionen kommunstyrelsen: 
 
Att besluta att satsningen ingår inom ramen för tidigare beslutade medel 
för iordningställande av mark i Porjus och Vuollerim, till en kostnad av 10 
mkr varav 75 % bygdemedel. 
 
Att besluta att iordningställa, avstycka och försälja tomter enlig detaljplan 
inom fastigheten Porjus 1:4 enligt taxa för tomtmark.  
 
Att besluta att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten 
med ett småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 
kr. 
 
Att besluta att ge i uppdrag att ta fram en tjänst för en digitaliserad 
tomtförsäljningsprocess. 
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§ 10- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström  
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§ 11 Dnr 2022:61   
 


Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:665 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Kyrkostaden 1:665 till Jonna Söderberg för 20 200 kr enligt aktuell 
taxa, samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En förfrågan från Jonna Söderberg har inkommit att få köpa fastigheten 
Kyrkostaden 1:665 på Nyborg för att uppföra ett bostadshus. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Kyrkostaden 1:665 till Jonna Söderberg för 20 200 kr enligt 
aktuell taxa. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-31, § 13. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 12 Dnr 2020:308   
 


Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En skrivelse har inkommit från Henrik Blind (MP). 
 
Jag vill väcka ett ärende om kommunalt stödpaket till det lokala 
näringslivet med anledning av virussjukdomen Covid-19 (Corona) till 
måndagens sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
En värld är upp och ner. Länder agerar, regioner och kommuner 
mobiliserar. Lokala restauranger och hotell går på knäna. Människor blir 
uppsagda, lokala företagare kämpar. Ingenting är sig likt.  
 
Jokkmokks kommun kan dock vidta tillfälliga åtgärder som andra 
kommuner för att hjälpa det lokala näringslivet. 
 
För det finns massor som kommunen kan göra. Man kan förlänga 
kommande betalningstider på VA, sophantering, tillstånd och 
tillståndsärenden för företag, ge anstånd på redan skickade fakturor till 
företag på VA, sophantering etc. Att inga betalningspåminnelser eller 
inkassokrav går ut till företag under en period, att betalningstiden för 
kommunen för leverantörsfakturor går snabbare från attestering till 
utbetalning. Ge anstånd på eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller 
återbetalning av fordran enligt gällande rutiner. Det är några saker som 
kommunen kan göra i denna tid då ingenting är sig likt.  
 
Jag är fullt medveten om att det inte är den totala lösningen för den akuta 
situationen som våra lokala företagare ställts inför men förhoppningsvis 
kan åtgärderna något mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem. 
Fast tillsammans fixar vi det. Det är min fasta övertygelse. 
 
Slutligen önskar jag även att i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde ska information ges om kommunens fortlöpande arbete för  
att motverka smittspridning av covid-19 och hur personalförsörjning av 
verksamheter som är samhällsviktiga ser ut.  
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 3, att träda i funktion. 
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§ 12- fortsättning 
 


Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 5, att tillfälligt ta över 
följande verksamheter: 
 
för samtliga nämnder: -Att vid behov förflytta personal mellan 


avdelningar och enheter 
 
för socialnämnden: -Samverkan med Regionen 
 -Stängning av korttidsboenden 
       


 för barn- och  
 utbildningsnämnden: -Utöka öppettider kvällar och helger fritids 


och förskola  
-Elevhälsa  
 


för kommunstyrelsen:  -Nedsättning av hyra för externa 
hyresgäster  
-Arbetsmiljöansvar för personal vid 
arbete utan godkänd skyddsutrustning, 
vid brist på skyddsutrustning  


 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-07, § 67, att avveckla sig. 
Kommunen har därmed övergått till ordinarie organisation i arbetet mot 
Covid-19. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
169, att punkten utgår som eget ärende och att informationen gällande 
Covid-19 istället tas under den stående punkten kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen informerar. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har inkommit med en skrivelse till arbets- 
och tillväxtutskottet gällande Jokkmokks Vintermarknad 2022. 
 
På grund av stor ökning i smittspridning av Covid-19 har nya restriktioner 
införts. De gäller framförallt olika typer av  inomhusevenemang, 
restauranger, kollektivtrafik etc. 
 
Till följd av detta har de flesta arrangörer valt att ställa in sina evenemang 
under Jokkmokks marknad. Det är exempelvis föredrag, utställningar, 
författarsamtal, evenemang på Ájtte museum, matmarknad på 
Kaitumgården, elevutställningen på samernas utbildningscenter, 
hantverksmarknaden på Västra skolan och Kaitumgården, tillfälligt boende 
på Östra skolan, evenemang på Folkets hus, matserveringar m.m. Några 
andra har angett att de ställer in sin medverkan i marknaden av oro för att 
smittas. 
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§ 12- fortsättning 
 
Detta får enorm påverkan på besökares möjligheter att värma sig 
någonstans, tillgodose möjlighet till förtäring, toalettbesök, tvättmöjligheter  
och möjlighet till åtkomst av handsprit. Men det innebär också risk för ökad 
trängsel på marknadsområdet då inte besökarna sprids ut på många olika 
platser. Detta gäller naturligtvis framförallt om besökarantalet blir stort. 
Något som är mycket svårt att förutspå.   
 
De nya restriktionerna innebär också att endast ett fåtal av besökarna åt 
gången kan släppas in till marknadskontoret/infocenter i kommunhuset. 
 
Det konstateras i dialog med smittskyddet och Länsstyrelsen att det i 
dagsläget inte finns någon restriktion som gäller för utomhusarrangemang. 
De konstaterar också att det inte är möjligt att utforma restriktioner som 
hanterar alla olika eventualiteter på evenemang/arrangemang. Dock har vi 
som arrangör ett ansvar att arrangemanget genomförs i enlighet med de 
allmänna råd som finns i syfte att förhindra trängsel och smittspridning. 
 
Smittskyddsläkaren och Coronakansliet uttrycker att de har stor förståelse 
för att Jokkmokks kommun vill genomföra arrangemanget men konstaterar 
att det kommer att krävas omfattande resurser för att det ska vara möjligt 
utifrån ett smittspridningsperspektiv. Smittskyddsläkaren har efter senaste 
dialogmötet uttalat i media, SVT, i alla fall enligt reportaget, att han anser 
att det är omöjligt att genomföra Jokkmokks marknad utan smittspridning. 
 
Utifrån hur marknadsområdet är utformat, brist på personal som kan 
arbeta med åtgärder, besökares möjlighet att värma sig inomhus, 
eventuellt många besökare samt att hög koncentration av besökare inom 
området till följd av inställda arrangemang, bedömer undertecknad att 
möjligheten att framgångsrikt förhindra trängsel inte är möjligt. 
 
Marknadsgruppen har också undersökt möjligheten att avgränsa området 
med särskilda in- och utgångar i kombination med krav på 
vaccinationsbevis. I dialog med Länsstyrelsen framkom att en sådan 
åtgärd inte är möjlig då det saknas lagstöd för detta. 
 
Tillväxtchefens bedömning är att möjligheten att anordna en fysisk 
marknad ej går att genomföra på ett säkert sätt utifrån 
smittskyddsperspektiv. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår därför att den fysiska marknaden 
ställs in 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 5, 
att Jokkmokks Vintermarknad 2022 blir en digital marknad. 
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 § 12- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 7. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 5. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-01-14. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 169. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-30, § 144. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 130. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 90. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 37. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 6. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 164. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström 
informerar om de åtgärder som kommunen gjort gentemot företag under 
Covid-19 pandemin 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar kommunstyrelsen om 
Covid-19 läget i kommunen. Äldreomsorgen i Vuollerim är i dagsläget 
enda verksamheten i kommunen som är hårt belastat med många bland 
personalen borta. 
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 § 13 Dnr 2022:59  
  


Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att få en återkoppling på de synpunkter som inkommit från 
kommunstyrelsens ledamöter, samt 
 
att i övrigt lägga medborgarundersökningen 2021 med beaktande till 
handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Medborgarundersökningen för Jokkmokks kommun 2021 är klar och har 
sammanställts av Tillväxtfunktionen. 
 
Undersökningen är ett sätt att få en bild av hur kommunens Invånare ser 
på sin kommun. 
 
1000 personer i åldern 18 år och äldre fick frågorna med en svarsandel på 
35%. 348 personer varav kvinnor 38% och män 32%. 
 
Den stora förändringen beror på att SCB inte längre genomför 
undersökningen enligt NKI – modellen (nöjd-kund-index)  
 
Främsta anledning känslig för bortfallsnivåer som finns i undersökningar 
nuförtiden svårtolkade resultat. Från och med 2021 blir det en mer 
traditionellt utformning på resultatredovisningen 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarundersökningen för 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 21. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Utredare Marietta Norlén går igenom medborgarundersökningen för 2021. 
 
Diskussioner i kommunstyrelsen och synpunkter om bla antalet frågor i 
medborgarundersökningen. 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 14 Dnr 2021:1138  


Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Pistolklubb, 
digitalisering av luftpistolbanor 


 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka bygdemedel med 363 510 kr, 70 % av kostnaderna, samt 
 
att se positivt på att annan externa finansiering har söks. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 389 475 kr har inkommit från Jokkmokks 
Pistolklubb. Medlen ska gå till digitalisering av luftpistolbanorna på 
inomhusbanan 


 
Fritidskonsulent Ann Enberg har yttrat sig över bygdemedelsansökan. 
 
Enligt skrivning här är totalkostnaden 485 200 kr för 15 tävlingsbanor, med 
eget arbete och egen finansiering totalt 519 300 kr, föreningen ansöker 
om bygdemedel med 75 %, 389 475 kr. 
   
Efter samtal med föreningen Jokkmokks Pistolklubb redovisar de att 
antalet barn och ungdomar har ökat, att intresset är på väg upp och även 
nu fler flickor. 
 
Ett förbehåll vid föreningens ansökan 2020 var att hitta annan finansiär. 
Föreningen har lämnat in en ansökan till Sparbanksstiftelsen för att söka 
kostnaden för en bana 30 000 kr, inget beslut har ännu kommit till 
föreningen. 
 
Eftersom Jokkmokks Pistolklubb nu har sökt bidrag på annat håll och 
ansökan om bygdemedel har minskat från 564 000 kr till 389 475 kr. 
Föreslår fritidskonsulent Ann Enberg:  


 
Att Jokkmokks kommun beviljar Jokkmokks Pistolklubb bygdemedel med 
70 %, 363 510 kr. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 24. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2022-01-21. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Pistolklubb inkommen 2021-11-19. 
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§ 14- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 15 Dnr 2021:763   


Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling 
av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och 
Vuollerim 3:118 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förändra inriktningen av bygdemedelsprojektet i enlighet med förslaget. 


 ___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 44, att genomföra 
satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 miljoner kr, 
varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 
 
Vissa förändringar i projektet måste göras för finansieringens skull. 
 
Många av kommuner i Norrbotten flaggar för ett underskott på bostäder, 
vilket visas i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021. Trycket på 
bostäder ökar kraftigt i och med de regionalt stora satsningarna. Även om 
en bred planeringsprocess är igång så är det en lång sträcka från att man 
bestämt sig för att bygga på ett område, till att man kan sätta spaden i 
marken.  
I och med de planerade satsningarna i Gällivare så hamnar Porjus 
samhälle i ett intressant och möjlighetsskapande läge. Porjus har ett 
kortare pendlingsavstånd till Gällivare och det finns möjlig och för bostäder 
redan planerad mark. 
 
Syftet med detta projekt är att verkställa befintliga detaljplaner samt att 
upprätta nya detaljplaner efter att mark iordningsställts.  
 
På plats där de gamla skolbyggnaderna idag finns görs en anpassning till 
ett nytt nuläge för att kunna tillföra utvecklingen i Jokkmokk och Norrbotten 
de resurser som pekas ut i kommunernas svar i bostadsmarknadsenkät 
2021. Marken är ett centralt belägen och har ett attraktivt läge. I och med 
en planerad nystart av butiken i Porjus så finns goda möjligheter att 
utveckla centrummiljön i Porjus. 
 
I Vuollerim finns ett snarlikt scenario i och med de investeringar som sker i 
Boden.  
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§ 15- fortsättning 
 
Just nu så genomför Jokkmokks kommun en ny översiktsplan. 
Framtagandet av en ny bostadsförsörjningsplan pågår och potentiellt 
snabbt tillgänglig mark i både Vuollerim och Porjus finns utpekad i 
utkastet. Den tillgängliga marken ska tillföra ny mark för bostäder och 
attraktiva centrummiljöer, med möjlighet för tillkommande funktioner och 
samhällsutveckling.  
 
Projektet delas upp i tre delar: 
• Investering i infrastruktur i planlagda områden 
• Detaljplaneändring för att tillgängliggöra nya attraktiva centrumytor 
• Iordningsställande av mark 


 
Projektet skapar nya förutsättningar för Porjus och Vuollerim. Det kommer 
att möjliggöra utveckling lokalt samtidigt som bostadsförsörjningen 
regionalt underlättas. 
 
Det nya bostadsområdet i Porjus kommer att bidra till en stärkt 
bostadsförsörjningen och bidra till ett ökat underlag för samhällsservice.  
Iordningsställande av mark kommer att medföra framtida minskade 
kostnader, tryggare utemiljöer och en attraktivare kommun. Satsningen 
kommer att innebära att stora markytor tillgängliggörs för ny utveckling av 
tomtmark, offentliga miljöer och nya investeringar. Satsningen bedöms 
vara i linje med kommunens översiktsplan då nya satsningar möjliggörs 
inom befintliga infrastrukturområden. 
 
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 kopplat till livskvalitet, 
attraktionskraft och målet om fler besökare. Projektet föreslås att 
delfinansieras av bygdemedel. 
  
En miljöinventering är utförd och en ansökan om rivningslov är beviljat. 
 
Budget: 
 
• Investering i infrastruktur i planlagda områden 


o VA 300 meter 1,3 miljoner kr 
o Väg 300 meter 1,5 miljoner kr 
o Beläggning 2000 m2 1 miljon kr 
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 § 15- fortsättning 
 


o Gatljus ca 6 st. 0,3 miljoner kr 
o Fiber 300 meter 0,3 miljoner kr 


• Detaljplan Vuollerim 0,3 miljoner kr 
• Detaljplan Porjus 0,3 miljoner kr 
• Iordningsställande av mark som hindrar utveckling och i enighet med 


framtaget planbesked för respektive område 
o Porjus huvudbyggnad 1,9 miljoner kr 
o Porjus bad 0,8 miljoner kr 
o VLM Bad 1,5 miljoner kr 
o VLM teknik som option 0,8 miljoner kr 


 
Totalsumman för projektet väntas uppgå till 10 miljoner kr.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen godkänner det justerade underlaget. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 25. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 44. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 75. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Länsstyrelsen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 16 Dnr 2021:1097   


Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling 
av ideell kreativitet, Framtidens friluftsliv i Jokkmokks 
kommun för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel med 2 600 000 kr, istället för tidigare 
beslutade 1 600 000 kr, för projektet Utveckling av ideell kreativitet- 
Framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 159, att 
bygdemedelsfinansiera projektet Utveckling av ideell kreativitet- framtidens 
friluftsliv i Jokkmokks kommun med 1 600 000 kr. Däremot så glömdes 
posterna för samlingslokal i Vuollerim, lokal för Polcirkelgymnasterna och 
Nordensköldsloppet bort. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att bygdemedelsfinansiera projektet Utveckling av ideell kreativitet- 
framtidens friluftsliv i Jokkmokks kommun med 2 600 000 kr istället för 
tidigare beslutade 1 600 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 26. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
01-21. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Länsstyrelsen 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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  § 17    Dnr 2017:1106 
   


Förslag till åtgärder för att underlätta 
kompetensförsörjningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att riktlinjer stipendier upphör att gälla från och med 2022-03-01, redan 
beviljade stipendium fortsätter enligt avtal, samt 


 
att uppdra till personalchefen att utreda möjligheten för Jokkmokks 
kommun att tillämpa en stanna-kvar-försäkring utifrån kommunens 
förutsättningar. 


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


  
Sedan 2015 har Jokkmokks kommun utdelat stipendier inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Stipendiet har tilldelats 
personer som ansökt och kommit in/påbörjat universitetsutbildning mot 
lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Stipendiet motsvarar 3000 kr/mån 
i 9 månader (27 tkr/år/person) samt en garanterad tillsvidareanställning i 
kommunen efter slutförda studier. Den nyanställde har efter 3 års 
anställning i kommunen fått ytterligare ersättning på 30 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04, § 124, att införa stipendium 
kommunövergripande i likhet med barn- och utbildningsnämndens  modell. 
D.v.s. stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader (27 000 kr/år/person) samt 
en garanterad tillsvidareanställning i kommunen efter slutförda studier. 
Den nyanställde får efter 3 års anställning i kommunen ytterligare 
ersättning på 30 000 kr, samt att respektive verksamhet finansierar sin del 
av stipendierna 
 
Intresset för stipendiet har varit stort och det är fler som ansökt än som 
faktiskt fått ta del av stipendiet. Vi ser också att fler kommuninvånare 
påbörjar utbildning mot svårrekryterade yrken som bland annat 
sjuksköterska och lärare, trots att inte alla är beviljade ett stipendium. 
 
Beslutad budget för stipendium beräknades utifrån att 10 personer kunde 
beviljas stipendium för 4 års studier, en total summa motsvarande 1 380 
tkr. Kostnaden för stipendium belastar respektive verksamhets 
driftsbudget. 
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§ 17- fortsättning 
 
Fram till och med 2021 har 7 personer beviljats stipendium i olika längd 
vilket innebär en total kostnad på 831 000 kr förutsatt att alla slutför sina 
studier och kvarstår i anställning i minst 3 år. 


 
Återstående budget för stipendium är 549 000 kr. 
 
Historiskt har Jokkmokks kommun haft svårt att rekrytera tjänster där det 
efterfrågas en specifik universitetsutbildning. Det är inte ovanligt att 
tjänstetillsättningar löses antingen genom ”inpendlande” människor som 
inte folkbokför sig i Jokkmokks kommun alternativt att kompetenskravet för 
tjänsten sänks.  
 
Med tanke på Jokkmokks kommuns minskade invånarantal kan det antas 
försvåra den framtida kompetensförsörjningen ytterligare, inte bara för 
Jokkmokks kommuns egen organisation, utan även för näringslivet. 
 
Stipendier har varit en viktig del i Jokkmokks kommuns arbete med 
kompetensförsörjning, det har bidragit till ett ökat intresse för 
eftergymnasiala studier som möjliggör för människor att arbeta och bo 
kvar i kommunen. Nu föreslår personalfunktionen en annan lösning i syfte 
att locka människor från andra kommuner att arbeta och bosätta sig i 
Jokkmokks kommun. I samband med rekrytering vid särskilt 
svårrekryterade yrken kan avdelningschef och personalchef besluta om att 
erbjuda en stanna-kvar-försäkring. Hur den stanna-kvar-försäkring kan se 
ut, nivåer på ersättning och försäkringslösning, behöver dock utredas 
vidare. 
 
En stanna-kvar-försäkring är ett avtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare där de avtalar om att den enskilde skall kvarstå i sin 
anställning under en bestämd period, dvs en avtalad tidsperiod. Perioden 
kan variera i längd men normalt tecknas avtalen på 3 eller 5 år. Efter 
avtalsperioden tillfaller det en engångssumma till den anställde, på ett 
avtalat belopp, vilket normalt motsvarar en månadslön per avtalsår. 
Summan av den månatliga premien kan den enskilde välja att lyfta som 
villkorad lön eller som extra pensionsutbetalning. 
 
Kommuner som har detta är bl.a. Bergs kommun, Håbo kommun, Torsby 
kommun och Ödeshög kommun. En del kommuner avsätter pengarna i ett 
förmedlingskonto och en del i en kapitalförsäkring, båda ägda av 
kommunen till dess att avtalstiden är slut. Vid extra pensionsavsättning 
tillkommer särskild löneskatt och vid villkorad lön tillkommer sociala 
avgifter. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår: 
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§ 17- fortsättning 
 
Att riktlinjer stipendier upphör att gälla från och med 2022, redan beviljade 
stipendium fortsätter enligt avtal. 
 
Att uppdra till personalchef att utreda möjligheten för Jokkmokks kommun 
att tillämpa en stanna-kvar-försäkring utifrån kommunens förutsättningar. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 9. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-01-
18. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 124. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson. 


 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Karin Vannar (SV) yrkar på att ärendet återremitteras för att få synpunkter 
från barn- och utbildningsnämnden om att stipendierna föreslås tas bort. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Vannars (SV) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottet förslag till beslut med tillägget att riktlinjerna för 
stipendierna slutar gälla 2022-03-01 och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Personalchef Caroline Johansson 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
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 § 18 Dnr 2021:33   
 


Förslag till interimistiskt avtal om hjälpmedel och visst 
medicinskt förbrukningsmaterial 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning och för visst medicinskt 
förbrukningsmaterial. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer 
med funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. Samverkansavtal 
för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning löper 
fram till årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial har löpt fram till och med 2021-09-28.  
 
Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets 
kommuner och Region Norrbotten är framtagna med inte beslutade. I 
avvaktan på ställningstagande och beslut om den nya organisatoriska 
lösningen behöver ett interimistiskt samverkansavtal beslutas om.  
Samtliga kommuner och Region Norrbotten har dessutom ingått 
avsiktsförklaring angående interimistiskt samverkansavtal under 
september månad 2021.  
 
Det interimistiska samverkansavtalet omfattar:  
1) Hjälpmedelssamverkan avseende  
• Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning  
• Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva 
funktionsnedsättningar  
• Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som utrustning, 
som en del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel i kommunernas 
verksamheter  
 
2) Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande 
produktområden  
• Diabetesprodukter  
• Nutritionsprodukter  
• Inkontinensprodukter till 2022-05-20  
• Förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel  
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 § 18- fortsättning 
 
 Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet: 
 


Att ingå interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning och för visst medicinskt 
förbrukningsmaterial. 
 
Styrelsen i Norrbottens kommuner beslutade 2021-12-02, att 
rekommendera respektive kommun att ingå interimistiskt samverkansavtal 
för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och för 
visst medicinskt förbrukningsmaterial. 


  
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 14. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist  daterad 2022-01-18. 
Norrbottens Kommuners beslut 2021-12-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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§ 19 Dnr 2021:789   


Förfrågan om delfinansiering av projektet Fu:turism 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning, att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet, bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2022-04-01 till 2023-06-30.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Destination Jokkmokk ekonomisk förening har tidigare ansökt om 
medfinansiering av projektet Fu:turism. Kommunstyrelsen beslutade 2021-
09-13, § 114: 
 
Att under förutsättning av att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2021-09-01 till 2023-06-30. 
 
Sökande har dock ej erhållit sökt finansiering till projektet i sin helhet i 
enlighet med ursprungsansökan. Destination Jokkmokk ekonomisk 
förening har med anledning av detta reviderat projektbudget enligt nedan 
och projektansökan.  
 
Destination Jokkmokk ekonomiska förening ansöker om medfinansiering 
för projektet Fu:turism med 100 000 kr, projektet ska pågå april 2022 – juni 
2023. 
 
Projektet totala budget    779 192 
 
Offentliga resurser från kommun Jokkmokks 
kommun  12 400 kr 
Sparbanken 
Nord      150 000 kr 
Leader Polaris      95 233 kr 
Jordbruksverket      421 559 kr 
Jokkmokks kommun     100 000 kr 


 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ansökan. 
 
Destination Jokkmokk ekonomiska förening bedriver projektet Business 
Capacity Development in Swedish Lapland 2021 – 2022 med stöd av 
Jokkmokks kommun med 500 000 kr/år. 
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§ 19- fortsättning 
 
I Vision 2030 finns Insatsområden Nya affärer som syftar till att utveckla 
ett i högre grad diversifierat och nyskapande näringsliv. Insatser är:  
- Kreativa näringar med affärsmässig potential ska stöttas och 


uppmuntras 
- Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential ska 


stöttas och uppmuntras 
- Investeringar ska stöttas genom strategiskt och proaktivt 


försäljningsarbete. 
 
I de övergripande målen för Jokkmokks kommun finns målet fler besökare. 
 
I Tillväxtfunktionens yttrande över Destination Jokkmokks ekonomiska 
förenings projektansökan Business Capacity Development beskrivs målet 
med fler besökare 
 
”I kommunens tillväxtarbete är näringslivsfrågor centrala. Ett ökat antal 
företag, fler gästnätter, fler restaurangbesök, utökad handel etc. med bl. a. 
fler arbetstillfällen inom företag verksamma inom besöksnäringen kan 
fortsätta bidra till en god tillväxt i Jokkmokks kommun.  
 
Undertecknad menar dock att det finns behov av att synliggöra samtliga 
grenar inom besöksnäringen i syfte att attrahera ännu fler besökare och 
ytterligare stärka intresset för Jokkmokk som resmål. Detta borde kunna 
uppnås i samklang med regionala strategier och mål.” 
 
Utifrån dessa beslutade mål är det viktigt att Smart specialisering inom 
besöksnäringen kan utvecklas tillsammans med andra satsningar inom 
Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Att under förutsättning, att projektet Fu:turism erhåller annan sökt 
finansiering för projektet, bevilja Destination Jokkmokk 100 000 kr i 
medfinansiering för perioden 2022-04-01 till 2023-06-30.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 15. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-01-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 114. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-13. 
 
Kopia till 
Destination Jokkmokk Ekonomisk förening 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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§ 20 Dnr 2022:61   
 


Förslag till Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service 
utanför centralorten, 
 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering av uppdraget, samt 
 
att kommunstyrelsens  finansieringen av uppdraget beslutas om när 
utredningen av behoven är klar. 


 ____________ 
  


Reservationer 
 
Ordförande reserverar sig mot beslutet i 3:e att-satsen till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendet 


 
I Jokkmokk finns goda förutsättningar för en ökad bosättning utanför 
centralorten Jokkmokk. För kommunen är det viktigt att identifiera vilka 
faktorer som är viktiga för att befintliga och nya medborgare ska uppleva 
samhällen utanför centralorten som attraktiva. Uppdraget vill identifiera 
vilka insatser som kan öka attraktiviteten och utveckla landsbygden runt 
noderna Porjus, Vuollerim, Kåbdalis, Murjek och Kvikkjokk. 
 
Varje ort har olika behov för att utveckla samhället och uppdragets syfte är 
att identifiera dessa behov samt att föreslå strategier för att arbeta vidare 
med de olika behoven.  
 
Uppdraget ska utifrån lokala dialoger fånga utvecklingsbehoven på de 
olika orterna, dialogerna ska ligga till grund för de insatser som föreslås. 
Vissa behov som har fångats upp genom tidigare kontakter med 
medborgare som till exempel problem med livsmedelsförsörjning till 
Kvikkjokk, Porjus och Murjek, behov av handledning i digitala tjänster samt 
behov av kommunal information ska prioriteras i uppdraget och insatser 
ska påbörjas om finansiering och samverkan med lokala aktörer finns. 
 
Uppdraget ska också omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar med 
landsbygdsutveckling för att dra lärdomar, till exempel Boden. 
 
Tillväxtfunktionen ansvarar för uppdraget inom ram. Uppdraget ska leda till 
konkreta åtgärder samt strategier för ökad service utanför centralorten och 
ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2022.  
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 § 20- fortsättning 
 


Livsmedelsförsörjning ska återrapporteras senast april 2022 till 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service 
utanför centralorten. 
 
Att 150 000 kr avsätts från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 
för 2022 till finansiering av aktiviteter för livsmedelsförsörjning. 
 


 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 16. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-18. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Viktor Segerström (V) yrkar, med instämmande av Marina Eriksson (S) 
och Roland Boman (FJK), som 3:e att-sats att kommunstyrelsens  
finansieringen av uppdraget beslutas om när utredningen av behoven är 
klar. 
 
Ordförande yrkar som 3:e att-sats att 150 000 kr avsätts från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov för 2022 till finansiering av 
aktiviteter för livsmedelsförsörjning. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar att-sats för att-sats och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att anta de två första att-satserna i enlighet med arbets- och 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande prövar Segerströms (V) yrkande mot sitt eget yrkande 
gällande den 3:e att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Segerströms (V) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 21 Dnr 2021:319   


Förslag till verksamhetsplaner 2022-2023 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under andra kvartalet ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna,  
 
att i kommunchefens verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare 
kommun som en punkt, samt 


 
att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) föreslår att kommunstyrelsen har en 
dialogdag gällande verksamhetsplanerna liknande de strategiska 
beredningsdagarna. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att det i kommunchefens verksamhetsplan 
läggs till samverkan med Gällivare kommun som en punkt. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 22 Dnr 2022:60   


Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-
2024 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta folkhälsoplanen. 


 ___________ 
 
Ärendet 
 
Folkhälso- och brottsförebyggande rådet har utarbetat ett förslag till 
Folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022 – 2024. I Folkhälso- och 
brottsförebyggande rådet ingår tre politiska representanter, 
avdelningschefer från Socialtjänsten och Barn- och utbildningsavdelningen 
samt representanter för kultur- och fritid, IFO, polisen, hälsocentralen och 
gymnasieskolan. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 28. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-12-06. 
Förslag till folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 23  Dnr 2021:1195 
    
Förslag till reglemente för valnämnden 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att anta förslaget till reglemente för valnämnden. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett förslag till reglemente för valnämnden har tagits fram. Detta då det dels 
inte finns något modernt reglemente, dels behöver valnämnden kunna 
sammanträda på distans om det skulle behövas. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 6, föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget till reglemente för valnämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 29. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 6. 
Förslag till reglemente för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2021:1207 
 


Motionssvar – Hemsändningsbidraget 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då riktlinjerna bygger på den av kommunfullmäktige 
beslutade Varuförsörjningsplanen. 


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


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


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om en reviderad 
Varuförsörjningsplan och uppdrog till kommunchefen att upprätta interna 
riktlinjer för handläggningen av hemsändningsplanen. 
 
Nu har de nya riktlinjerna varit i gång sedan dess och visar på en hel del 
faktorer som blivit kända efter beslutet om de nya kriterierna för bidraget. 
Som tidigare skickade fast boende i Kvikkjokk in sina ansökningar men 
fick avslag då de inte fyllde alla nya kriterier för att få bidraget. Eftersom de 
flesta har bil och är kapabla att köra till Jokkmokk så fick också de flesta 
avslag på sina ansökningar. 
 
Varje människa har själv rätt att välja bostadsort och varje skattebetalare i 
vårt land har också rätt till en acceptabel samhällsservice. Det är 25 mil 
t.o.r till närmaste matvaruaffär efter en väg som allt som oftast korsas av 
älg och ren, vilket gör att olycksfallsrisken är stor. Kvikkjokksvägen har en 
mobiltäckning som fungerar dåligt under stora delar av sträckningen, viket 
gör det extra problematiskt om det skulle ske en olycka. Miljöperspektivet 
bör också räknas in. Vad blir belastningen på miljön när 5 - 6 bilar ska åka 
en gång/vecka till Jokkmokk?  
 
De som bor i Kvikkjokk betalar lika mycket skatt som alla andra i 
kommunen men tar inte del av allt som vi betalar till, kulturevenemang, 
biobesök, kommunala idrottsanläggningar, bad m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
För att få rätt till bidraget gäller de nya kriterierna enligt nedan 
*Sökande ska vara pensionär, det vill säga minst 65 år. Om den sökande 
är under 65 år ska ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten bifogas.  
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§ 24- fortsättning 
 
*Sökande kan inte själv eller med hjälp av annan ta sig till affären och 
handla dagligvaror med bil eller buss. För att styrka dina uppgifter ska 
exempelvis läkarintyg bifogas.  
 
Det skulle betyda mycket för de boende som har över 10 mil enkel väg till 
Jokkmokk om de kunde få ta del om hemsändningsbidraget. Det skulle 
gagna både miljö och ekonomi om de fick tillbaka denna möjlighet att 
beställa hem varor utan kostnad. Kommunen är också vinnare för då kan 
våra medborgare även bo och leva på landsbygden och det gör 
kommunen levande även utanför tätorterna. Kan också nämnas att det i 
den gamla varuförsörjningsplanen fanns en text om att kommunen tycker 
att det är viktigt med en levande landsbygd är borttagen i den nya planen 
och det väcker tankar.  


 
Vi begär:  
 
Att de nya riktlinjerna för hemsändningsbidraget ändras så att kriterierna 
för att få ta del av stödet gäller för att man skall ha långt till 
livsmedelsaffären eller inte kan ta sig dit av någon annan anledning. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 29, om att anta en reviderad 
varuförsörjningsplan för Jokkmokks kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-15, § 48, att uppdra 
till kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggning av 
hemsändningsbidraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 94, att anta riktlinjer för 
Hemsändningsbidraget.  
 
Riktlinjerna för Hemsändningsbidrag bygger på den av 
Kommunfullmäktiges beslutade Varuförsörjningsplan.  
 
Till kommunstyrelsen 2022-02-14 finns ett förslag om ett uppdrag till 
Tillväxtfunktionen att arbeta med ökad service utanför centralorten där 
bland annat åtgärder för och finansiering av livsmedelsförsörjning ingår. 
Livsmedelsförsörjning ska återrapporteras senast april 2022 till 
kommunstyrelsen. 


 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att avslå motionen då riktlinjerna bygger på den av kommunfullmäktige 
beslutade Varuförsörjningsplanen. 
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§ 24- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 30. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-10. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 


 Kommunfullmäktige 
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 § 25 Dnr 2020:935 


Motionssvar – Kvikkjokks flygplats 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att avslå motionen. 
 ____________ 


 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 


 
Flygplatsen vid Kvikkjokk kom på tal för något år sedan när vi skulle spara 
pengar men ingenting har hänt. Jag har haft kontakt med fiskflyg som är 
intresserade av att köpa platsen.  
 
Kommunchefen är idag även flygplatschef vilket kan tyckas något 
underligt. Vi behöver spara pengar samt få fler intäkter. Det arrende som 
Fiskflyg betalar idag är förhållandevis lågt så kommunen skulle tjäna mer 
på att sälja och där med spara kostnader genom besparande av arbetstid 
som kan läggas på annat samt besparing på underhåll.  
 
Kommunen lyder givetvis under krav om upphandling men jag vill ändå 
lyfta Fiskflyg som företag. Företaget finns för finns för turister, länsstyrelse, 
jägare, samer, vattenfall, svenska kraftnät, föreningar m. fl. och har en 77 
årig historia i kommunen med bas i Porjus.  
 
Jag yrkar därför att: 
  
Kommunen lägger ut flygplatsen i Kvikkjokk till försäljning. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett motionen. 
 
Flygplatsen trafikeras i dagsläget av Fiskflyg och Kallaxflyg och 
Jokkmokks kommun äger flygplatsen. Fiskflyg och Kallaxflyg har haft 
dialoger med Jokkmokks kommun och parterna är eniga om att teckna 
arrendeavtal för flygplatsen. 
 
I arrendeavtalen ska finns inskrivet att förutom de företag som innehar 
arrendeavtal ska det vara möjligt för andra operatörer som till exempel 
polisen och ambulansflyg att landa och starta från flygplatsen. 
 
För utvecklingen av helikoptertrafiken kan det vara positivt att det finns 
flera operatörer vid Kvikkjokks flygplats.  
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§ 25- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige:  


  
 Att avslå motionen. 
 


Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 31. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-12-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 78. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-08-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26  Dnr 2022: 
    


 Ordförandeskapet i Laponiatjuottjudus 
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att ställa sig positiv till ett permanent ordförandeskap i Laponiatjuottjudus 
för samebyarna. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En skrivelse har inkommit från arbetsgruppen i ordförandefrågan  i 
Laponiatjuottjudus. 


 
Efter många möten, diskussioner och olika kompromissförslag om hur vi 
skall tänka kring en lösning på ordförandefrågan har arbetsgruppen 
bestående av representanter för Länsstyrelsen,  Gällivare och  Jokkmokks 
samebyar samt kommunerna enats om ett preliminärt förslag. 
 
Vi har diskuterat olika former av delat ledarskap, men kom fram till att 
detta kan skapa otydlighet. 
 
Vid mötet i dag kom vi preliminärt fram till att permanent ordförandeskap 
för samebyarna blir vårt förslag. 
   
Vi vill dock höra Jokkmokks kommunrepresentanters syn på detta innan vi 
går vidare med ett permanent förslag att lyfta till partsrådet. 
 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från Laponiatjuottjudus inkommen 2022-02-11. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Karin Vannar (SV) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett permanent ordförandeskap i 
Laponiatjuottjudus för samebyarna 
 
 
 
 


 
 
 


 Kopia till 
Laponiatjuottjudus 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-02-14  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 27 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget 


 
Beslut 2022-01-31, § 17, Beslut om upphandling av sotning och brandskyddskontroll (dnr 
2021:1175) 
 
Beslut 2022-01-31, § 18, Beslut om upphandling av renovering av Östra skolans Aula 
(dnr 2022:22) 
 
Beslut 2022-01-31, § 19, Beslut om upphandling av ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis 
(dnr 2022:23) 
 
Beslut 2022-01-31, § 20, Beslut om upphandling av skrivare, kopiatorer och tjänster (dnr 
2022:43) 
 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 
 
Beslut 2022-01-31, § 22, Remissvar-länstransportplan för Norrbotten (dnr 2022:47) 
 
Beslut 2022-01-31, § 23, Remissvar- Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur (dnr 2017:1127) 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 


 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls kontorsfastighet (dnr 
2021:1187) 
Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 
 
Motion – Hemsändningsbidraget (dnr 2021:1207) 
Beslut: Ärendet bereds av kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 28 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Mark- och miljööverdomstolen 


- Beslut att ej ta upp överklagan gällande detaljplan Vajkijaur 3:18 
till prövning 


 
2.   Från Försvarsmakten 


- Information om övningen MACE på Jokkmokks 
Kronoöverloppsmark 17:1 


 
3.      Från länsstyrelsen 


- Bygdemedelssaldo för 2021 
-  Beslut om bygdemedel med 252 294 kr för projektet Förstudie 
Jokkmokk 


 
4.      Från Vattenfall Vattenkraft AB 


-  Svar från VD Christer Ljunggren gällande skrivelse om 
räddningstjänsten i Porjus och Vuollerim 


 
5.  Från IT-Norrbotten AB 


- Verksamhetsberättelse och uppföljning av ägardirektiv för 2021 
 


6.  Från Energikontor i Norr AB 
- Uppföljning av ägardirektiv för 2021 


 
7.     Från Filmpool Nord AB 


- Årsberättelse och uppföljning av ägardirektiv för 2021 
 


8.  Från Porjus Byaförening 
- Skrivelse gällande årskurs 4 och 5 i Porjus 


 
9.  Från Bygdegårdarnas Riksförbund 


- Tydliggörande om bygdegårdarnas värdeneutralitet 
 


10.   Från Avfall Sverige 
- Skrivelse om nomineringar till styrelsen och revisorer 
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11.     Från socialnämnden 
-  Beslut 2021-12-14, § 151, Verksamhetsplan för socialnämnden   
2022-2023 


 
12.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


-  Beslut 2022-01-14, § 2, gällande etablering av kontorshus med 
anledning av Vattenfalls aviserade etablering av driftcentral i Jokk 
-  Beslut 2002-01-14, § 5, att Jokkmokks Vintermarknad 2022 blir 
en digital marknad 


 
13.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
          -  Svar till Kris gällande bidrag för 2022 
       -  Svar till Folkets Hus Vuollerim gällande bidrag för 2022 


 
 14.     Från socialchef Maria Larsson 


-  Överenskommelse med Piteå kommun om övertagande av      
andelstal för mottagande av ensamkommande barn 
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 § 29 
 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 


 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson informerar om 
senaste tidens arbete. 


Kommunchef Monica Lundkvist informerar om nya lokaler för kulturskolan. 
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 § 15 Dnr 2021:763   


Förslag till förändring av bygdemedelsprojektet- Utveckling 
av miljöer för möjliga etableringar på Porjus 1:91 och 
Vuollerim 3:118 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förändra inriktningen av bygdemedelsprojektet i enlighet med förslaget. 


 ___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 44, att genomföra 
satsningen iordningställande av byggbar mark för totalt 10 miljoner kr, 
varvid 2,5 miljoner kr anvisas från det egna kapitalet. 


 
Många av kommuner i Norrbotten flaggar för ett underskott på bostäder, 
vilket visas i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021. Trycket på 
bostäder ökar kraftigt i och med de regionalt stora satsningarna. Även om 
en bred planeringsprocess är igång så är det en lång sträcka från att man 
bestämt sig för att bygga på ett område, till att man kan sätta spaden i 
marken.  
 
I och med de planerade satsningarna i Gällivare så hamnar Porjus 
samhälle i ett intressant och möjlighetsskapande läge. Porjus har ett 
kortare pendlingsavstånd till Gällivare och det finns möjlig och för bostäder 
redan planerad mark. 
 
Syftet med detta projekt är att verkställa befintliga detaljplaner samt att 
upprätta nya detaljplaner efter att mark iordningsställts.  
 
På plats där de gamla skolbyggnaderna idag finns görs en anpassning till 
ett nytt nuläge för att kunna tillföra utvecklingen i Jokkmokk och Norrbotten 
de resurser som pekas ut i kommunernas svar i bostadsmarknadsenkät 
2021. Marken är ett centralt belägen och har ett attraktivt läge. I och med 
en planerad nystart av butiken i Porjus så finns goda möjligheter att 
utveckla centrummiljön i Porjus. 
 
I Vuollerim finns ett snarlikt scenario i och med de investeringar som sker i 
Boden.  
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