
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–15.40 
 Ajourneringar: 11.55-13.00 och 14.45-14.55 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Ann Enberg (S) 
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 
Ronnie Lindberg, räddningschef, 
§ 107 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 107 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, §§ 108-109 
Julia Norlén, 
verksamhetsutvecklare, §§ 108-
109 
Stefan Lindmark, 
fritidskonsulent, Sofia 
Silfverbrand, planarkitekt, Marc 
Sommarstråle, kommunikatör, § 
109 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
109 och §§ 116-125  
Thereze Gustafsson, 
verksamhetsutvecklare, § 109 
och § 126 
Bertil Nordqvist, IT-chef § 110 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 111-113 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§ 115 
 

 
 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt tisdagen 18 oktober 2022 
 
Paragrafer: 105-130 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Ann Enberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 

  
ANSLAG / BEVIS,  
 

Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-10-17 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-10-19  nedtagande:  2022-11-10 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 105 
Val av justerare 
 
§ 106 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 107  Dnr 2020:811  
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 

 
§ 108  Dnr 2021:991 
Riktlinjer för intern kontroll 
 
§ 109  Dnr 2021:1227 

  Projekt- Förstudie Jokkmokk 
 

§ 110  Dnr 2020:696 
  Projekt- Digital infrastruktur glesbygd 
 

§ 111  Dnr 2022:442 
Tertialrapport 2 för 2022 
 
§ 112  Dnr 2022:443  
Skattesats för 2023 
 
§ 113  Dnr 2022:444 
Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
§ 114  Dnr 2022:446 
Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan Jokkmokk, Gällivare, 
Kiruna och Pajala kommuner 
 
§ 115  Dnr 2022:739  
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
§ 116  Dnr 2019:863 
Fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks 
 
§ 117  Dnr 2022:694 
Förslag till Letter of intent kring bildande av Swedish Lapland Visitors 
Board AB, organisering och finansiering av besöksfrämjande arbete 
 

  § 118  Dnr 2022:766 
Ansökan från Swedish Lapland Visitors Board gällande medfinansiering av 
ERUF-projektet Áhkká 
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  § 119  Dnr 2022:810 

Medfinansiering av Piteå Science Park projekt- Go Community 
 
§ 120  Dnr 2022:809 

  Medfinansiering av Invest in Norrbottens projekt- Hållbara investeringar 
 

§ 121  Dnr 2022:61 
  Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 

§ 122  Dnr 2022:767 
Remissvar på förslag till uppdaterat Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
för Norrbottens län 

 
§ 123  Dnr 2022:768 

  Policy för sociala medier för Jokkmokks kommun 
 

§ 124  Dnr 2022:769 
  Kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun 
 

§ 125  Dnr 2022:770 
  Förslag till klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun 
 

§ 126  Dnr 2021:576 
  Riktlinjer för Barnkonventionen 
 

§ 127  Dnr 2022:116 
  Svar på medborgarförslag- Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad 
 

§ 128   
  Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 129   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 130   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 105 
 

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

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
tisdagen den 18 oktober 2022. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll KS 20221017
(Signerat, SHA-256 888FFA7ABF051DF585515DD16954858ACE7756B15E8907E70C116E9439EA34B5)

Sida 5 av 51



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 106 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 

  
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll KS 20221017
(Signerat, SHA-256 888FFA7ABF051DF585515DD16954858ACE7756B15E8907E70C116E9439EA34B5)

Sida 6 av 51



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 107 Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
____________ 

 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  

 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att  
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§ 107- fortsättning 
 
kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla dagens 
organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 148. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg meddelar att förslaget har 
remitterats till MSB för synpunkter men att de inte svarat trots påminnelser 
däremot så har de meddelat att de kommer på tillsynsbesök hos 
räddningstjänsten i december. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 Dnr 2021:991   

Riktlinjer för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer för intern kontroll enligt förslag.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

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

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

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

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  
 

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

 
Internkontroll syftar till att säkerställa: 
 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm  
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§ 108- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 146, att besluta om att anta 
riktlinjer för internkontrollplan för nämnderna i Jokkmokks kommun.  
 
Vi har under 2022 arbetat med intern kontroll och därmed tagit fram 
uppdaterade och utvecklade riktlinjer för hur Jokkmokks kommun bör 
arbeta med intern kontroll. 
 
Intern kontroll är något som, om det efterlevs, gynnar alla. Såväl politiker 
som tjänstepersoner kommer att ha en stor nytta av riktlinjerna för intern 
kontroll. Vi har kommit fram till att reviderade riktlinjer är nödvändigt för att 
säkerställa och möta organisationens behov så gott det är möjligt. Intern 
kontroll handlar om att upptäcka och säkerställa ordning och reda i hela 
organisationen.  
 
Syftet med riktlinjerna för intern kontroll är att införa ett gemensamt synsätt 
inom Jokkmokks kommun som möjliggör ett enhetligt, strukturerat och 
kontinuerligt arbetssätt med den interna kontrollen.  
 
Riktlinjerna ska fungera som en vägledning samt ett stöd för politiker och 
tjänstepersoner i deras arbete med intern kontroll. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta riktlinjer för intern kontroll enligt förslag.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 154. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Riktlinjer för intern kontroll. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 146. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 184. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Kommunstrateg Marcus Bjerlöw 
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 § 109 Dnr 2021:1227 

Projekt- Förstudie Jokkmokk 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 159, att genomföra och söka 
bygdemedel för projektet Förstudie Jokkmokk. 
 
Projektet är en förstudie under 12 månader som syftar till att inventera, 
kartlägga och utforma strategier och verktyg för att, ett efterföljande 
genomförandeprojekt, kunna vara en del av, samt tillvarata, de möjligheter 
till samhällsutveckling som skapas tack vare de mycket stora etableringar 
och investeringar som sker, och planeras ske, i länet de närmaste 20-25 
åren. 

 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 149. 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 159. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Kommunstrateg Marcus Bjerlöw, fritidskonsulent Stefan Lindmark, 
planarkitekt Sofia Silfverbrand, tillväxtchef Stefan Andersson, 
kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson och kommunikatör Marc 
Sommarstråle redovisar projektet. 
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 § 110 Dnr 2020:696 

Projekt- Digital infrastruktur i glesbygd 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

 __________ 
 
 Ärendet 
 

IT- och e-funktionen vill satsa på ett projekt för att bygga ut och utöka den 
digitala infrastrukturen i glesbygden utanför centralorterna i kommunen. 
Flera av byarna och hushållen saknar idag fast digital infrastruktur utan är 
istället i bästa fall hänvisade till mobiloperatörernas nät med varierande 
täckning. Skulle projektet genomföras så skulle flertalet byar i kommunen 
ha tillgång till snabb, modern digital infrastruktur. Förutsättningen för 
extern finansiering av projektet är att vi ska ansluta minst 85,48 procent av 
hushållen med folkbokförda personer inom det område som är avgränsat 
för projektet. Det innebär att vi ska ansluta minst 106 hushåll i 
bredbandsprojektet. 
 
De områden som prioriteras i projektet är byarna efter kvikkjokksvägen 
väster om Randijaur (Björkholmen, ev. Granudden, Tjåmotis, Njavve, 
stugområdena i Udtsaluokta och Tjatisbäcken, Årrenjarka och Kvikkjokk), 
byarna strax väster om Jokkmokk (Lyckan, Östansjö, Haraudden och 
Strömnäs) samt byarna söderut längst med E:45:an (Vajmat, Stenträsk 
och Kåbdalis. Vajmat kom ej med vid utbyggnaden som gjordes i Tårrajaur 
2011, detta på grund av att ansökningsreglerna var andra då avseende 
antal bofasta i byar.)  
 
I flera av dessa byar är turismen väldigt viktig vintertid (i Kåbdalis och 
Kvikkjokk-Årrenjarkaområdet) men även sommartid (i Kvikkjokk-
Årrenjarkaområdet), vilket gör att flera entreprenörer och 
boendeanläggningar har stort behov av en stabil digital infrastruktur som 
inte påverkas av att många använder mobilnätet under en kort intensiv 
period som exempelvis under vårvinterns helger. 

 
För att kunna genomföra projektet behövs en projektledare som har hand 
om projektet då IT- och e-funktionen ej har möjlighet att genomföra 
projektet inom ordinarie budget. Projektet planeras genomföras under 
perioden 2021-01-01 till 2023-06-30. Budgeten fördelas på följande: 
 
2021: 
Lön projektledare:  580 000 kr 

 Bilkostnader:              40 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
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§ 110- fortsättning 
 
ev. samförläggning Vattenfall:      80 000 kr 
Totalt:        700 000 kr 
 
2022: 
Lön projektledare:  580 000 kr 
Bilkostnader:              40 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
ev. samförläggning Vattenfall:      80 000 kr 
Totalt:        700 000 kr 
 
2023: 
Lön projektledare:  290 000 kr 
Bilkostnad:                 20 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
ev. samförläggning Vattenfall:      40 000 kr 
Totalt:                    350 000 kr 
 
Total budget för hela projektet 1 750 000 kr. Projektet föreslås finansieras 
med 1 312 500 kr i bygdemedel (75 %) fördelat på 525 000 kr för 2021, 
525 000 kr för 2022 och 262 500 kr för 2023. Övriga 25 % finansieras 
inom IT- och e-funktionens egen budget. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-14, § 120: 
 
Att genomföra projektet under förutsättning att anslutandegraden för 
extern finansiering nås, 
 
Att ansöka om bygdemedel med 1 312 500 kr, fördelat på 525 000 kr för 
2021, 525 000 kr för 2022 och 262 500 kr för 2023, samt 
 
Att IT- och e-funktionen budgeterar i egen budget för resterande kostnad 
av projektet. 
 
Projektet har nu fortgått i snart två år. 

  
Ärendets beredning 
 

 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 138. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 120. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 117. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad 2020-08-13. 
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§ 110- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
IT-chef Bertil Nordqvist redovisar projektet. 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 111 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 2 för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
sina prognostiserade budgetunderskott, samt 
 
att i övrigt godkänna tertialrapporten. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 40, att socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt att i övrigt godkänna 
tertialrapporten. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett positivt resultat uppgående till cirka 
9 750 tkr per den 31 augusti 2022. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 6 142 tkr. Bokslutsresultatet (+21 952 ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. Bokslutsresultatet är för perioden 1 766 tkr 
högre än föregående period. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 111- fortsättning 
 
Driftsredovisning:   Avvikelse: 
 
Kommunstyrelsen   930 
Barn- och utbildningsnämnden  -617  
Socialnämnden    -5 222 
Samhällsbyggarnämnden  -1 600 
Kultur- och fritidsnämnden  -136 
Summa nämnder och styrelse         -6 645 

 
Finansieringen                    12 787 

 
Totalt                           6 142 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 130, att 
energikostnader ska tas med i kommande tertialrapporter. 
 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 2 för 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 130. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 40. 
Tertialrapport 1 för 2022. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till berörda 
nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med sina prognostiserade 
budgetunderskott samt att i övrigt godkänna tertialrapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 112 Dnr 2022:443 
  

Skattesats för 2023  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,95 kr per skattekrona 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2023 innan november 
månads utgång. För 2022 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41, att fastställa skattesatsen 
för 2023 till 22,95 kr per skattekrona men enligt kommunallagen ska också 
nyvalda kommunfullmäktige anta budgeten. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 133. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-13, § 63. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 113 Dnr 2022:444  
       

Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsens budgetram minskas till 103 994 tkr och att 
samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr, att anta förslaget till 
budgetramar för 2023 och den strategiska planen 2023-2025, samt  
 
att anta budgeten i övrigt. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 

 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 113- fortsättning 
 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 

 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   103 994                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    84 429                                     
Socialnämnden   142 000                                                      
Samhällsbyggarnämnden      14 954                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 463                                   

 
Summa                                                                  -355 840         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              

  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 113- fortsättning 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 64, att budgeten kompletteras 
med ett budgetutfall för åren 2020-2021. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, att kommunstyrelsens 
budgetram minskas till 103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram 
utökas till 14 954 tkr, att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 
och den strategiska planen 2023-2025, samt att anta budgeten i övrigt. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 134. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 114 Dnr 2022:446 
   

Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 -för egen del 
 
att uppmana kommunfullmäktige den 31 oktober att välja en ledamot samt 
en ersättare till Lapplands överförmyndarnämnd, 
 
att visa sin uppskattning för det gedigna arbete som gjorts i frågan 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta   

 
att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå samverkan” 
 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel, 
 
att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer, samt 
 
att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 

 ____________ 
  
Ärendet 
  
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det huvudsakliga 
uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn 
som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av 
ställföreträdarskapet. Myndigheten organiseras genom en förtroendevald 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd med möjlighet att delegera sin 
beslutanderätt till en eller flera kommunala tjänstepersoner, antingen i den 
egna eller i en annan kommun.  
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 114- fortsättning 
 
För närvarande görs en översyn på nationell nivå av det rättsliga 
regelverket i syfte att ytterligare stärka skyddet för de utsatta grupper vars 
intressen överförmyndaren har i uppgift att bevaka. Idag samverkar över  
60 % av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något sätt. Att 
gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom 
överförmyndarområdet antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, 
erbjuda utbildning samt hantera rekrytering av gode män och förvaltare på 
ett sådant sätt som lagen föreskriver. Det främsta argumentet för en 
samverkan är att säkerställa en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv 
handläggning. Utgångspunkten är att bygga en robust verksamhet som 
klarar såväl personalomsättning som oförutsedda omvärldshändelser och 
förändrad lagstiftning med nya och högre krav på verksamheten. Kort sagt 
är det troligt att framtidens överförmyndare snarare kommer organiseras 
så, än med ensamma överförmyndare eller enstaka handläggare i en 
kommun.  
 
För att det ska fungera i praktiken krävs gemensamma rutiner, mallar, 
blanketter och informationsmaterial. Det är också avgörande att 
delegationsordning, dokumenthanteringsplan, mål och övriga styrande 
dokument harmoniseras för att ge exakt samma förutsättningar oavsett 
vilken kommun som har det yttersta ansvaret.  

 
I det här dokumentet presenteras ett förslag på hur en samverkan skulle 
kunna se ut. Förslaget går sammanfattningsvis ut på en gemensam 
nämnd och tjänstemannaorganisation organiserad inom utsedd 
värdkommun. Det skulle innebära att en av kommunerna blir värdkommun. 
Medverkande kommuner betalar värdkommunen för kostnader för 
verksamheten på tjänstemannanivå utifrån överenskommen fördelning. 
Förslaget till tidsplan visar att den politiska samverka skulle kunna inledas 
tidigast 1/1-23.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 44, att Jokkmokks kommun 
ställer sig positiv till en samverkan gällande överförmyndarverksamheten 
mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner, samt att utreda 
vidare de delar som organisation och ekonomi som ännu är oklara. 
 
I samverkan mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner har 
en gemensam överförmyndarnämnd utretts. I utredningsarbetet har 
representanter från respektive kommun samt Lapplands kommunalförbund 
deltagit.  
 
Utredningen föreslår en gemensam överförmyndarnämnd där 
överförmyndarfrågor från respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en 
gemensam tjänsteorganisation inom värdkommunen med en enhetschef 
och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill rutiner, mallar mm. 
Förslaget innebär att de anställda överförmyndarhandläggarna erbjuds att  
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 114- fortsättning 
 
följa med till värdkommunen, vilket arbetsrättsligt hanteras som en 
verksamhetsövergång.  

 
Tackar kommunens handläggare ja övergår anställningen till 
värdkommunen men de behåller nuvarande kommun som placeringsort, 
vilket innebär att respektive kommun behåller närvaron av 
överförmynderiverksamheten.  
 
En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad 
rättssäkerhet, kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för 
minskade sårbarheter inom verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslås 
vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår:  
 
Att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan. 
 
Att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel. 
 
Att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer. 
 
Att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 
 
Överförmyndare Margaretha Holmström (S) har yttrat sig över förslaget. 
 
Som överförmyndare ser jag stora fördelar med den samverkan som 
utredningen beskriver. Samtidigt finns en viss oro över de svårigheter som 
kan uppstå vid övergången, både vad gäller tiden som finns till förfogande 
och de speciella förutsättningar som finns i vår kommun. 

 
Jag yrkar att Kommunfullmäktige tillstyrker utredningens förslag och 
beslutar om att Jokkmokks överförmyndarverksamhet ingår i en 
samverkansorganisation med Pajala, Gällivare och Kiruna.  
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 114- fortsättning 
 
Vidare yrkar jag att övergången till en ny organisation sker med en hög 
grad av information och samverkan. Det praktiska handläggningsarbetet 
ser sannolikt till vissa delar olika ut mellan kommunerna och det kan vara 
behov av olika övergångsupplägg i de olika kommunerna. Här är det 
också viktigt att poängtera att en hög grad av service och tillgänglighet för 
kommunmedborgarna och ställföreträdarna måste finnas kvar i den nya 
organisationen. Det är också viktigt att beakta att det även fortsättningsvis 
finns ändamålsenliga lokaler både vad gäller utrymme och säkerhet. 
 
I en liten kommun som Jokkmokk blir verksamheten sårbar genom att det 
är få personer både på politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det finns risk 
att kvalitén inte blir tillräckligt god och att rättssäkerheten blir lidande. I den 
nationella översyn som pågår antas att samverkan inom 
överförmyndarområdet kan ge bättre förutsättningar både för rekrytering 
av ställföreträdare (gode män och förvaltare) och för den tillsyn och 
utbildning som överförmyndaren ska ansvara för gentemot dessa.  
 
Handläggningen i en samverkande organisation blir sannolikt mer 
likvärdig, rättssäker och effektiv och verksamheten får större möjligheter 
att klara eventuella förändringar. När det gäller övergången till en ny 
organisation är det viktigt att det finns en hög grad av lyhördhet för de 
särskilda förutsättningarna som kan råda inom respektive kommun. 

 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från överförmyndare Margaretha Holmström (S) daterad 2022-10-14. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 137. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-09-
29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 44. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen visar sin uppskattning för det 
gedigna arbete som gjorts i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 115 Dnr 2022:739   
    
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till fastighetschefen att återkomma med ärendet till nästa 
arbets- och tillväxtutskott. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Fastighetschef Erik Fagerström informerade kommunstyrelsen 2022-09-
19, § 93, hur kommunen kan agera för att spara energi under perioder 
med väldigt höga elpriser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 93, att uppdra till arbets- och 
tillväxtutskottet att bereda ärendet till nästa kommunstyrelsen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
ge fastighetschefen mandat att vidta följande åtgärder i händelse av 
extraordinära elprisökningar: 
 
Att ventilation kan stoppas vid spotpris över 3kr/kWh med undantag för 
Kajtumgården och badanläggningarna. 
 
Att gatljus kan släckas vid spotpris över 3kr/kWh. 
 
Att motorvärmare kan slås från vid spotpris över 3kr/kWh. 
 
Att höja priset på motorvärmarstolpar med +50% för internt nyttjande och 
privat nyttjande av anställda inom kommunen. 
 
Att ishallen kan toppas vid systempris som efter 14 dagar i sträck 
överstiger 2kr/kWh. 
 
Att möjliggöra för en sänkning av inomhustemperaturen i eluppvärmda 
lokaler med mindre känslig verksamhet till +17 grader.  
 
Att all utomhusbelysning ska släckas 30 minuter efter att verksamheten 
slutat för dagen. 

 
Att snökanoner ej får köras vid ett spotpris över 1kr/kWh på kommunens 
bekostnad.  
 
Att uppmana till att ej använda hissar om det kan undvikas. 
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§ 115- fortsättning 
 
Att uppdra till verksamheter att samordna arbetstider så att tiden som 
ventilation behövs kan begränsas. 

 
Att uppdra till alla verksamheter att minimera elanvändningen genom att 
släcka lysen, slå av datorer och koppla ur maskiner som absolut inte är 
nödvändiga att ha i drift. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 145, 
att uppdra till fastighetschefen att komplettera ärendet med uppgifter om 
elkostnader för åren 2019-2021. 
 
Ärendet har kompletterats med detta. 
 
Som i övriga delar av landet så kommer Jokkmokk att påverkas av de allt 
mer volatila elpriserna, om än i mindre omfattning än de två södra el-
områdena 3 och 4. Elkostnader är en stor kostnadspost för kommunen och 
samhälls- och infrastrukturfunktionen. Den totala kostnaden för 
kommunens organisation har de senaste åren varit på 12,1 mkr 2021, 9,4 
mkr 2020, 13,6 mkr 2019 (notera att år 2019 var elpriset bundet). Drygt 
hälften av kostnaden är fasta avgifter/nätavgifter. Det över tid mest 
kostnadseffektiva alternativet bedöms fortsatt vara ett rörligt elpris i 
kombination med att införa snabba åtgärder vid pristoppar. Vi kommer att 
behöva bli bättre på att planera vår förbrukning. En utvärdering av 
ventilationsstopp vid höga elpriser kommer att presenteras i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-06. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 145. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 116 Dnr 2019:863 
   

Fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a 
Engelmarks 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bjuda in anbudsgivare 2 och 3 till arbets- och tillväxtutskottet den 14 
november att presentera sina respektive koncept. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har beslutat att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Jokkmokk 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks hotell. Mäklare har anlitats för 
försäljningsuppdraget. Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten 
säljs i syfte att utöka boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft 
möjlighet att lämna bud till mäklaren. Budavslut var den 19 april 2022. Ett 
bud har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 66, att sälja fastigheten, 
Jokkmokk Kyrkostaden 1:227, till Ulf Windahl och Inger Edman för 
210 000 kronor, då finansiering för planerade investeringar är klar. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-09-19, § 
119, att nuvarande köpare har fram till sista oktober på sig att bestämma 
sig om de vill köpa fastigheten. 
 
Nuvarande köpare har meddelat att de drar sig ur affären. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 100, att uppdra till 
tillväxtchefen att föra diskussioner med de två andra intressenterna så att 
kommunstyrelsen om möjligt kan behandla ärendet om en försäljning av 
fastigheten på nästkommande möte. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har beslutat sälja fastigheten Kyrkostaden 1:227. 
Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten säljs i syfte att utöka 
boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft möjlighet att lämna 
bud som innehåller bland annat pris och planerad verksamhet. 
 
Tre anbud har inkommit. 
  
Budlämnare och summor är: 
1. Willards AB – 150.000 
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§ 116- fortsättning 
 
2. Paul Prieditis – 250.000 
3. Amy Riess – 250.000 
 
Samtliga budlämnare har fått lämna en redogörelse för planerad 
verksamhet. 
 
Två av budgivarna har lämnat bud på samma summa. Däremot har 
budgivare 3, Amy Riess, villkorat summan med att kommunen står för 
driftskostnaderna av fastigheten under renoveringstiden. 
 
Det bud som bedöms ge störst positiv effekt i form av arbetstillfällen, 
breddning av koncept inom besöksnäringen samt det ekonomiskt högsta 
budet är det som Paul Prieditis inkommit med. Budlämnaren anger även 
att finansiering för planerad investering finns.    
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen. 
 
Att sälja fastigheten Kyrkostaden 1:227 Ga. Engelmarks för 250.000 till 
budlämnare  Paul Prieditis då köparen uppvisat att finansiering för 
planerad investering uppnåtts. 
 
Att ej anta bud från budgivare Amy Riess då budet på 250.000 är villkorat 
med att kommunen står för driftskostnader för fastigheten under 
renoveringstiden. 

 
 Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-10-17. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 143. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-09-19, § 100. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 119. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-30, § 66. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-05-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 117 Dnr 2022:694   

Förslag till Letter of Intent kring bildande av Swedish 
Lapland Visitors Board AB, organisering och finansiering 
av besöksfrämjande arbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att delta i processen framåt. 
___________ 

 
Ärendet 

 
Ett förlag till organisering och finansiering av besöksfrämjande arbete har 
inkommit från Swedish Lapland. Förslaget innebär ett tecknande av ett 
Letter of Intent kring bildande av Swedish Lapland Visitors Board AB med 
syftet att bolaget ska attrahera fler besökare till de kommuner som är 
delägare i bolaget samt öka besöksnäringens omsättning i området. 
Förslaget innebär också en bryggfinansiering för en tid av maximalt tre år. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 120, 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet samt att återkomma 
med ett förslag till beslut. 
 
Swedish Lapland har sedan dess kommit med ett förtydligande där de 
begär inspel kring följande frågor: 
 
1) Är ni beredda att delta i processen framåt? 
2) Synpunkter på modellen för organisering 
3) Inspel på grundfinansieringsmodellen samt de olika storleksförslagen 

 
 Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Att besluta att delta i processen framåt. 
 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 139. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
Förtydligande från Swedish Lapland inkommen 2022-09-21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 120. 
Skrivelse från Swedish Lapland. 

 
 
Kopia till 
Swedish Lapland 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 118 Dnr 2022:766   

Ansökan från Swedish Lapland Visitors Board gällande 
medfinansiering av ERUF-projektet Áhkká 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att medfinansiera projektet med 110 000 kr. fördelat på tre år 
under projekttiden 2023-2025,  
 
att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget, samt 
 
att bjuda in Swedish Lapland till kommande kommunstyrelsemöte för att 
presentera sina projekt och verksamhet.  

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Ett ansökan om medfinansiering från Swedish Lapland Visitors Board för 
ERUF-projektet Arktisk Hållbar Konkurrenskraft & Attraktion, Áhkká, har 
inkommit. Projektet vänder sig primärt till små och medelstora företag 
inom besöksnäringen.  
 
Målet är att långsiktigt stärka hållbara och konkurrenskraftiga regionala 
och lokala besöksnäringsföretag och resmål. 
 
Detta ska uppnås genom:  
 
-Ökad attraktion för resmålet Swedish Lapland och företagens produkter 
leder till ökad närvaro på 
globala marknader. 
 
-250 SME har stärkt sin hållbarhet, konkurrenskraft och entreprenörskap 
via deltagande i nätverksbaserad produktutvecklingsprocess. 
 
-En lokalt och regionalt anpassad besöksnäringsfrämjande stödstruktur är 
etablerad. Detta kommer effektivisera SME:s samspel med det 
företagsfrämjande systemet och aktörer på andra orter, regioner och i 
andra länder. Resmålets nyckelaktörer får ökat strategiskt stöd och 
kunskap och en större roll i att skapa samverkan och stärka kapaciteten. 
Detta kommer bidra till företagens gröna omställning och utveckling i nya 
och befintliga besöksnäringsföretag samt bidra till jämlikhet och 
ekonomisk utveckling. 

 
För Jokkmokks kommun skulle det innebära en medfinansiering på totalt 
110 000 kr fördelat på 36 667 kr per år för åren 2023-2025. 
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§ 118- fortsättning 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta att medfinansiera projektet med 110 000 kr. fördelat på tre år 
under projekttiden 2023-2025. 
 
Att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 140. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
Skrivelse från Swedish Lapland inkommen 2022-09-21. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Swedish Lapland 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 119 Dnr 2022:810 
   

Medfinansiering av Piteå Science Park projekt – Go 
Community 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiera projekt Go Community med totalt 167 500 kr för åren 
2023-2026 enligt följande: 
 
2023=50 000 kr 
2024=56890 kr 
2025=57773 kr 
2026=2837 kr 
 
att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Piteå Science Park ansöker om delfinansiering i Projekt Go Community. 
Projektets målgrupp är unga vuxna. Projektet ska genom en mängd olika 
insatser bidra till utvecklingen av nya företag och framgångsrika 
entreprenörer samt utveckling av metoder för att nå detta.  
 
Övergripande mål med verksamheten är: 
 
• Stort nätverk med unga innovatörer i Norra regionen 
• Mer diversifierat stödsystem 
• Ett mer attraktivt och livskraftigare samhälle, där fler vill leva, verka och 
bo 
• Starkare kulturarv i norra Sverige 
• En möjlighet för kreativa företagare att via projektet kunna skapa sina 
egna kluster på sikt 
och uppmuntra dem att fortsätta stötta varandra även efter programmets 
slut 
• Bredare stöttning av unga företagare, kvinnors företagande och det 
passionsdrivna 
• Starkare bransch- och gränsöverskridande nätverk i norra Sverige för 
unga vuxna, mikro- och 
småföretagare – som hittar vägar att samverka med etablerade större 
bolag. 
• Modigare och tryggare unga vuxna samt entreprenörer inom KKN och 
tjänsteföretagande 
• Ett mer hållbart företagande 
• Förhöjd digital vana och förståelse för vad som faktiskt kan 
åstadkommas i det digitala rummet 
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§ 119- fortsättning 
 
• Digital mötesplats för ett starkare, mer sammanhållet, kreativt, 
diversifierat och utvecklat 
näringsliv 
• Aktivt stöd till entreprenörer inom kreativa näringar, besöksnäring och 
tjänsteföretag. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att medfinansiera projekt Go Community med totalt 167 500 kr för åren 
2023-2026 enligt följande: 
2023=50 000 kr. 
2024=56890 kr. 
2025=57773 kr. 
2026=2837 kr. 
 
Att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 141. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 120 Dnr 2022:809   

Medfinansiering av Invest in Norrbottens projekt- Hållbara 
investeringar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delta i projektet enligt ansökan, medfinansieringen sker inom ramen för 
Tillväxtfunktionens budget. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun har inbjudits att delta i, av Invest in Norrbotten 
utarbetat, projekt ”Hållbara investeringar - för konkurrenskraft, 
diversifiering och grön omställning”. Projektet är 3-årigt och planeras starta 
2023-01-01 med Invest in Norrbotten som projektägare. 
 
Projektet tar sin utgångspunkt i den gröna industriomställningen och 
möjligheterna för små och medelstora företag (SME) att tillvarata positiva 
effekter genom ökad kapacitet och utvecklad konkurrenskraft.  
 
Projektets målgrupp är små och medelstora företag (SME) som vill växa 
genom internationell samverkan och partnerskap, med prioritering på 
områdena i Smart Specialisering Naturbaserad ekonomi; Arktiska 
testbäddar, Energiteknik, Rymdteknik, Besöksnäring och Kulturella och 
kreativa näringar. 
 
Projektet ska bidra till SMF:s konkurrenskraft genom ökad närvaro på 
globala marknader eller genom partnerskap som tillför kapital, kunskap 
och nätverk där internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 
 
Projektet ska främja att fler internationella företag etablerar sig i 
Norrbotten, och således bidrar till hållbar omställning.  
 
Projektet syftar även till att öka regionens konkurrenskraft genom att 
stärka regionens mottagar- och leveranskapacitet så väl som att öka 
kännedomen om Norrbotten som nav i den gröna omställningen. 
Projektet har en total budget på 20 miljoner fördelat på åren 
2023,2024,2025. Invest in Norrbotten söker medfinansiering från 
Jokkmokks kommun om totalt 150 000 kr fördelat på 50 000kr/år. 
 
Medfinansierande kommuner deltar i projektets styrgrupp. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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§ 120- fortsättning 
 
Att delta i projektet enligt ansökan. Medfinansiering sker inom ramen för 
Tillväxtfunktionens budget. 
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 142. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-28. 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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§ 121 Dnr 2022:61   
 

Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inom ramen för uppdraget ”Ökad service utanför centralorten” arbeta 
vidare med nedanstående områden, Varutransport, Återvinning, Offentlig 
toalett och sophantering, Vårsyn, Fiber / uppkoppling, enligt förslag, i syfte 
att hitta lämpliga lösningar. 

 ____________ 
  

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.  

  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 20, att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service utanför 
centralorten, 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering av uppdraget.  
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§ 121- fortsättning 
 
Att kommunstyrelsens  finansieringen av uppdraget beslutas om när 
utredningen av behoven är klar. 
 
Tillväxtfunktionen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört dialoger 
i Porjus, Kvikkjokk, Vuollerim, Murjek samt Kåbdalis i syfte att, enligt 
uppdraget, identifiera utvecklingsbehoven på de olika orterna samt föreslå 
strategier/insatser för att arbeta vidare med de olika behoven kopplat till 
ökad service.  
 
Inom ramen för uppdraget om ökad service utanför centralorten föreslås 
fortsatt arbete med följande insatser: 
 
- Varutransport 

 
- Återvinning  

 
- Offentlig toalett och sophantering 

 
- Vårsyn 

 
- Fiber / Mobiltäckning 

 
Förslaget är att ovanstående områden utreds, kostnadssätts och 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Andra behov som identifierats består av olika punktinsatser, 
trafiksäkerhetshöjande insatser, eftersatt vägunderhåll, ökad skötsel av 
grönytor eller ökad utsmyckning. Dessa frågor bör kunna hanteras inom 
ansvarig avdelnings/enhets ordinarie verksamhet. Behov har även lyfts 
inom områden som inte primärt är ett kommunalt ansvar. Dessa frågor kan 
kommunen ansvara för att lyfta i samråd med berörd ansvarig myndighet 
eller organisation. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att inom ramen för uppdraget ”Ökad service utanför centralorten” besluta 
att arbeta vidare med nedanstående områden, Varutransport, Återvinning, 
Offentlig toalett och sophantering, Vårsyn, Fiber / uppkoppling, enligt 
förslag, i syfte att hitta lämpliga lösningar. 
 

 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 144. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-15. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-02-14, § 20. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-18. 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 121- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 122 Dnr 2022:767 

Remissvar på förslag till uppdaterat Regionalt 
Trafikförsörjningsprogram till Norrbottens län 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med föreslagna ändringar anta remissvaret. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Jokkmokks kommun har inbjudits av Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
RKM att lämna synpunkter på förslag till uppdaterat 
Trafikförsörjningsprogram, TFP med sikte på 2030. Svar önskas ifyllt i den 
mall som RKM skickat ut senast 2022-11-24.  
 
Efter remissperioden sammanställer och behandlar RKM inkomna 
synpunkter som sedan avhandlas på RKM:s arbetsutskott. Eventuella 
förändringar arbetas in i programmet med mål att besluta nytt program vid 
RKM:s direktionsmöte den 20 december 2022. Jokkmokks kommun ser 
fram emot att delta i den fortsatta processen kring uppdatering av 
trafikförsörjningsprogrammet och utveckling av kollektivtrafiken i länet. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 
147, att det i yttrandet påpekas att ”Projekt ÅKERbär” bara är bara en 
konsults åsikter och inget som har processats fram gemensamt 
av medlemsparterna samt att det tydliggörs i yttrandet att busslinjerna från 
Jokkmokk till Gällivare och Luleå ska prioriteras 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 147. 
 Förslag till remissvar. 
 Remiss till uppdaterat Trafikförsörjningsprogram. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Utredare Marietta Norlén 
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 § 123 Dnr 2022:768 

Policy för sociala medier för Jokkmokks kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till policy för Jokkmokks kommun i sociala 
medier.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Ett förslag till policy för sociala medier för Jokkmokks kommun har tagits 
fram. 
 
Sociala medier kan användas för att nå ut med information eller skapa 
dialog men också för omvärldsbevakning och marknadsföring. Huvud- 
syftet för Jokkmokks kommun att delta i sociala medier är att: 
 
- Skapa öppenhet och dialog. Engagera sina invånare och bygga 

relationer 
 med sina medborgare. 

- Öka tillgängligheten för kommunens medborgare och andra 
målgrupper. 

- Öka delaktigheten i kommunens processer. 
- Stärka varumärket Jokkmokk kommun. 
- Få bättre kunskap om och inblick i frågor som diskuteras och som 

berör 
 kommunens verksamhetsområden. 

- Öka möjligheten att snabbt nå ut i en krissituation. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta upprättat förslag till policy för Jokkmokks kommun i sociala 
medier.  

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 147. 

 Förslag till policy för sociala medier för Jokkmokks kommun. 
 
  
 
 Kopia till 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 124 Dnr 2022:769 

Kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Ett förslag till kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun har tagits 
fram. 
 
Syftet med policyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för 
kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i 
Jokkmokks kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma 
samhället. Det enhetliga arbetssättet kring kommunikation ska också bidra 
till att stärka kommunens varumärke och öka förtroendet för kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy.  

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 151. 
 Förslag till kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 125 Dnr 2022:770   

Förslag till klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Länsstyrelsen utarbeta 
ett förslag till Klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Länsstyrelsen i Norrbotten har låtit utarbeta klimatanalyser för alla 
kommuner i Norrbotten. Med utgångspunkt från dessa analyser har 
Länsstyrelsen erbjudit kommunerna att via en konsult hjälpa till att ta fram 
ett underlag till Klimatanpassningsplaner för respektive kommun. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Länsstyrelsen utarbeta 
ett förslag till Klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 152. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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  § 126  Dnr 2021:576 
 
Riktlinjer för Barnkonventionen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 96, om åtgärder med 
anledning av Barnkonventionen. En av åtgärderna var att under våren 
2022 utforma mallar för beslutsunderlag där rubrikerna 
Barnperspektiv/Barnrättsperspektiv finns med tydligt angivet på vilken nivå 
beslutet påverkar och därmed ska skrivas fram i beslutsunderlaget samt 
se över befintliga policydokument, riktlinjer och handlingsplaner inom 
samtliga förvaltningar ur ett bernkonventionsperspektiv. 
 
Mallar för tjänsteskrivelser är framtagna och används från och med hösten 
2022 och förslag till riktlinjer för prövning av barnperspektivet är framtaget 
tillsammans med mallar för hur prövning ska ske. 
 
Kommunchef Monica Lundqvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 153. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Förslag till riktlinjer för Barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 163. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 96. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 121. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
  
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 127  Dnr 2022:116 

Svar på medborgarförslag- Gör Jokkmokks kommun till 
kulturfristad 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

 att bifalla medborgarförslaget, samt 
 

att uppdra till kommunchefen att inleda en diskussion med kulturrådet i 
frågan.  
____________ 

 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad för förföljda och hotade 
konstnärer och kulturarbetare. 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström och kultur- och fritidschef Anette 
Ek Lindqvist har berett medborgarförslaget, 
 
Den internationella medlemsorganisationen ICORN är en sammanslutning 
av städer, kommuner och regioner som arbetar för att värna och arbeta för 
yttrandefrihet och konstnärlig frihet, fristäderna ger temporärt skydd 
genom residens för förföljda författare, journalister, musiker, bloggare, 
akademiker, fotografer, kuratorer, konstnärer, skådespelare, regissörer 
med flera. 
 
Processen till att bli fristad kan starta med en fråga från politiker, 
tjänsteperson eller som ett medborgarförslag som i detta fall. En utredning 
om vilka förutsättningar som finns bör då startas och det som ska 
undersökas är: 
 
• Vem ska ansvara för fristaden – kommunen eller regionen? 
• Har den framtida fristaden ekonomi som kan täcka stipendium, boende 

för konstnären, resor, visum, koordinatortjänst? 
• Finns det ett lokalt och/eller regionalt nätverk av kulturaktörer, 

arbetsmöjligheter, kontakter för frågor rörande sjukvård och säkerhet? 
 
Om responsen är positiv och alla frågor får svar efter utredningen beslutar 
kommunfullmäktige eller kulturnämnd om att driva fristadsprogrammet och 
att ansöka om medlemskap i ICORN. Om ICORN,s avtal godkänns och 
följs är  
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45  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 127- fortsättning 
 
det upp till fristaden att utforma sitt fristadsprogram utifrån sina 
förutsättningar. Avtalet med ICORN innebär att man är värd för en 
fristadskonstnär under en period om två år. Fristaden förväntas ta emot 
fristadskonstnärer löpande. 
 
Förslaget är att Jokkmokks kommun inte ska ta på sig det ansvaret att 
vara kulturfristad. Förutsättningarna i Jokkmokk finns inte i dagsläget. 
Det är ett väldigt aktuellt ämne, att värna demokrati och yttrandefrihet i en 
tid som präglas av global ovisshet och oro. Det finns ett behov av att 
skydda individer som löper stor risk att förföljas religiöst och politiskt men 
även fysiskt misshandlas, det är viktigt. 
 
1. Jokkmokks kommun kan inte garantera säkerhet och skydd åt en 

konstnär vad gäller boende och konstnärens förmodade vilja att verka i 
det offentliga rummet,  

2. Jokkmokks kommun saknar adekvat polisiär närvaro, det finns heller 
inget etablerat säkerhetsföretag att anlita på orten. 

3. Jokkmokks kommun saknar möjlighet att bemöta kraven på vård av 
utsatta individer (psykisk ohälsa) och socialtjänsten kapacitet är redan 
överbelastad och kan därför inte belastas mer. 

4. Jokkmokks kommun har inte den organisatoriska eller den ekonomiska 
förmågan att leda en arbetsgrupp eller styrgrupp som arbetet med att 
vara fristad kräver (se cirkeldiagram, sid 2). 

5. Jokkmokks kommun har väldigt små resurser att låta en konstnär 
uttrycka sin konstnärliga inriktning och sprida den i ett större 
sammanhang. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 155. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Gunnar Lundström och kultur- 
och fritidschef Anette Ek Lindqvist daterad 2022-06-29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 4. 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2022-02-02. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att 
inleda en diskussion med kulturrådet i frågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 
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46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 127- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 

Protokoll KS 20221017
(Signerat, SHA-256 888FFA7ABF051DF585515DD16954858ACE7756B15E8907E70C116E9439EA34B5)

Sida 46 av 51



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

47  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 128 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 

 
Beslut 2022-10-03, § 135, Beslut om Lönekartläggning för 2022 
 
Personalchef Caroline Johansson 

 
Beslut enligt riktlinjer för stipendier 
 
Beslut om att avbryta redan beviljad ansökan för stipendium (dnr 2022:723) 
 
2.27 Antagande och undertecknande av SKR rekommenderade avtal inom 
personalområdet undantaget det som rör förtroendevalda 
 
Beslut om att anta Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR 
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 § 129 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Förvaltningsrätten i Luleå 

- Dom gällande avbrytande av redan beviljat stipendium 
 

2.      Från länsstyrelsen 
- Beslut om bygdemedel med 1 250 000 kr för medfinansiering av  
Leader Polaris 2023-2027 

 
3.  Från Bodens kommun 

- Uppsägning av avtal gällande räddningstjänst med Jokkmokks 
kommun 

 
4.  Från Filmpool Nord AB 

- Halvårsrapport för 2022 
 

5.  Från IT Norrbotten AB 
- Tertialrapport 2 för 2022 

 
6.  Från Stiftelsen Midnattssolens Trädgård 

- Skrivelser daterade 2022-10-07 och 2022-10-03 med anledning av 
kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 91 

 
7.  Från Muskensenter AS 

- Skrivelse till Olje- og energidepartementet angående Lappland 
kraftverk prosjektet 

 
8.     Från barn- och utbildningsnämnden 

-  Beslut 2022-09-29, § 57, att anta förslag till ny tidsplan gällande 
förändrad skol- och förskolestruktur 

 
9.     Från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 

-  Skrivelse till Norrbottens kommuner och IT-Norrbotten gällande 
försämring av mobiltäckning i inlandet 
-  Skrivelse till Stiftelsen Midnattssolens Trädgård med anledning 
av kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 91 

 

Protokoll KS 20221017
(Signerat, SHA-256 888FFA7ABF051DF585515DD16954858ACE7756B15E8907E70C116E9439EA34B5)

Sida 48 av 51



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

49  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
-  Skrivelse till Samernas Utbildningscentrum angående 
verksamhetsbidrag för 2023 
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 § 130 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef 
Monica Lundkvist informerar om senaste tidens arbete.  
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17 
_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–15.40 
 Ajourneringar: 11.55-13.00 och 14.45-14.55 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Ann Enberg (S) 
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 
Ronnie Lindberg, räddningschef, 
§ 107 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 107 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, §§ 108-109 
Julia Norlén, 
verksamhetsutvecklare, §§ 108-
109 
Stefan Lindmark, 
fritidskonsulent, Sofia 
Silfverbrand, planarkitekt, Marc 
Sommarstråle, kommunikatör, § 
109 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
109 och §§ 116-125  
Thereze Gustafsson, 
verksamhetsutvecklare, § 109 
och § 126 
Bertil Nordqvist, IT-chef § 110 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 111-113 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§ 115 
 


 
 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt tisdagen 18 oktober 2022 
 
Paragrafer: 105-130 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Ann Enberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


  
ANSLAG / BEVIS,  
 


Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-10-17 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-10-19  nedtagande:  2022-11-10 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 105 
Val av justerare 
 
§ 106 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 107  Dnr 2020:811  
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 


 
§ 108  Dnr 2021:991 
Riktlinjer för intern kontroll 
 
§ 109  Dnr 2021:1227 


  Projekt- Förstudie Jokkmokk 
 


§ 110  Dnr 2020:696 
  Projekt- Digital infrastruktur glesbygd 
 


§ 111  Dnr 2022:442 
Tertialrapport 2 för 2022 
 
§ 112  Dnr 2022:443  
Skattesats för 2023 
 
§ 113  Dnr 2022:444 
Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
§ 114  Dnr 2022:446 
Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan Jokkmokk, Gällivare, 
Kiruna och Pajala kommuner 
 
§ 115  Dnr 2022:739  
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
§ 116  Dnr 2019:863 
Fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks 
 
§ 117  Dnr 2022:694 
Förslag till Letter of intent kring bildande av Swedish Lapland Visitors 
Board AB, organisering och finansiering av besöksfrämjande arbete 
 


  § 118  Dnr 2022:766 
Ansökan från Swedish Lapland Visitors Board gällande medfinansiering av 
ERUF-projektet Áhkká 
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  § 119  Dnr 2022:810 


Medfinansiering av Piteå Science Park projekt- Go Community 
 
§ 120  Dnr 2022:809 


  Medfinansiering av Invest in Norrbottens projekt- Hållbara investeringar 
 


§ 121  Dnr 2022:61 
  Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 


§ 122  Dnr 2022:767 
Remissvar på förslag till uppdaterat Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
för Norrbottens län 


 
§ 123  Dnr 2022:768 


  Policy för sociala medier för Jokkmokks kommun 
 


§ 124  Dnr 2022:769 
  Kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun 
 


§ 125  Dnr 2022:770 
  Förslag till klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun 
 


§ 126  Dnr 2021:576 
  Riktlinjer för Barnkonventionen 
 


§ 127  Dnr 2022:116 
  Svar på medborgarförslag- Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad 
 


§ 128   
  Anmälan av delegationsbeslut 


 
§ 129   


  Övriga anmälningsärenden 
 


§ 130   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 105 
 


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


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
tisdagen den 18 oktober 2022. 


. 
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§ 106 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 
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§ 107 Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
____________ 


 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  


 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  


 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att  
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§ 107- fortsättning 
 
kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla dagens 
organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 148. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg meddelar att förslaget har 
remitterats till MSB för synpunkter men att de inte svarat trots påminnelser 
däremot så har de meddelat att de kommer på tillsynsbesök hos 
räddningstjänsten i december. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 Dnr 2021:991   


Riktlinjer för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer för intern kontroll enligt förslag.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


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


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


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


• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  
 


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


 
Internkontroll syftar till att säkerställa: 
 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm  
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§ 108- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 146, att besluta om att anta 
riktlinjer för internkontrollplan för nämnderna i Jokkmokks kommun.  
 
Vi har under 2022 arbetat med intern kontroll och därmed tagit fram 
uppdaterade och utvecklade riktlinjer för hur Jokkmokks kommun bör 
arbeta med intern kontroll. 
 
Intern kontroll är något som, om det efterlevs, gynnar alla. Såväl politiker 
som tjänstepersoner kommer att ha en stor nytta av riktlinjerna för intern 
kontroll. Vi har kommit fram till att reviderade riktlinjer är nödvändigt för att 
säkerställa och möta organisationens behov så gott det är möjligt. Intern 
kontroll handlar om att upptäcka och säkerställa ordning och reda i hela 
organisationen.  
 
Syftet med riktlinjerna för intern kontroll är att införa ett gemensamt synsätt 
inom Jokkmokks kommun som möjliggör ett enhetligt, strukturerat och 
kontinuerligt arbetssätt med den interna kontrollen.  
 
Riktlinjerna ska fungera som en vägledning samt ett stöd för politiker och 
tjänstepersoner i deras arbete med intern kontroll. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta riktlinjer för intern kontroll enligt förslag.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 154. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Riktlinjer för intern kontroll. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 146. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-10-04, § 184. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Kommunstrateg Marcus Bjerlöw 
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 § 109 Dnr 2021:1227 


Projekt- Förstudie Jokkmokk 


Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 159, att genomföra och söka 
bygdemedel för projektet Förstudie Jokkmokk. 
 
Projektet är en förstudie under 12 månader som syftar till att inventera, 
kartlägga och utforma strategier och verktyg för att, ett efterföljande 
genomförandeprojekt, kunna vara en del av, samt tillvarata, de möjligheter 
till samhällsutveckling som skapas tack vare de mycket stora etableringar 
och investeringar som sker, och planeras ske, i länet de närmaste 20-25 
åren. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 149. 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 159. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Kommunstrateg Marcus Bjerlöw, fritidskonsulent Stefan Lindmark, 
planarkitekt Sofia Silfverbrand, tillväxtchef Stefan Andersson, 
kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson och kommunikatör Marc 
Sommarstråle redovisar projektet. 
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 § 110 Dnr 2020:696 


Projekt- Digital infrastruktur i glesbygd 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 


 __________ 
 
 Ärendet 
 


IT- och e-funktionen vill satsa på ett projekt för att bygga ut och utöka den 
digitala infrastrukturen i glesbygden utanför centralorterna i kommunen. 
Flera av byarna och hushållen saknar idag fast digital infrastruktur utan är 
istället i bästa fall hänvisade till mobiloperatörernas nät med varierande 
täckning. Skulle projektet genomföras så skulle flertalet byar i kommunen 
ha tillgång till snabb, modern digital infrastruktur. Förutsättningen för 
extern finansiering av projektet är att vi ska ansluta minst 85,48 procent av 
hushållen med folkbokförda personer inom det område som är avgränsat 
för projektet. Det innebär att vi ska ansluta minst 106 hushåll i 
bredbandsprojektet. 
 
De områden som prioriteras i projektet är byarna efter kvikkjokksvägen 
väster om Randijaur (Björkholmen, ev. Granudden, Tjåmotis, Njavve, 
stugområdena i Udtsaluokta och Tjatisbäcken, Årrenjarka och Kvikkjokk), 
byarna strax väster om Jokkmokk (Lyckan, Östansjö, Haraudden och 
Strömnäs) samt byarna söderut längst med E:45:an (Vajmat, Stenträsk 
och Kåbdalis. Vajmat kom ej med vid utbyggnaden som gjordes i Tårrajaur 
2011, detta på grund av att ansökningsreglerna var andra då avseende 
antal bofasta i byar.)  
 
I flera av dessa byar är turismen väldigt viktig vintertid (i Kåbdalis och 
Kvikkjokk-Årrenjarkaområdet) men även sommartid (i Kvikkjokk-
Årrenjarkaområdet), vilket gör att flera entreprenörer och 
boendeanläggningar har stort behov av en stabil digital infrastruktur som 
inte påverkas av att många använder mobilnätet under en kort intensiv 
period som exempelvis under vårvinterns helger. 


 
För att kunna genomföra projektet behövs en projektledare som har hand 
om projektet då IT- och e-funktionen ej har möjlighet att genomföra 
projektet inom ordinarie budget. Projektet planeras genomföras under 
perioden 2021-01-01 till 2023-06-30. Budgeten fördelas på följande: 
 
2021: 
Lön projektledare:  580 000 kr 


 Bilkostnader:              40 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
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§ 110- fortsättning 
 
ev. samförläggning Vattenfall:      80 000 kr 
Totalt:        700 000 kr 
 
2022: 
Lön projektledare:  580 000 kr 
Bilkostnader:              40 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
ev. samförläggning Vattenfall:      80 000 kr 
Totalt:        700 000 kr 
 
2023: 
Lön projektledare:  290 000 kr 
Bilkostnad:                 20 000 kr 
Övriga kostnader  
(konsultkostnader, entreprenörer,  
ev. samförläggning Vattenfall:      40 000 kr 
Totalt:                    350 000 kr 
 
Total budget för hela projektet 1 750 000 kr. Projektet föreslås finansieras 
med 1 312 500 kr i bygdemedel (75 %) fördelat på 525 000 kr för 2021, 
525 000 kr för 2022 och 262 500 kr för 2023. Övriga 25 % finansieras 
inom IT- och e-funktionens egen budget. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-14, § 120: 
 
Att genomföra projektet under förutsättning att anslutandegraden för 
extern finansiering nås, 
 
Att ansöka om bygdemedel med 1 312 500 kr, fördelat på 525 000 kr för 
2021, 525 000 kr för 2022 och 262 500 kr för 2023, samt 
 
Att IT- och e-funktionen budgeterar i egen budget för resterande kostnad 
av projektet. 
 
Projektet har nu fortgått i snart två år. 


  
Ärendets beredning 
 


 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 138. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 120. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 117. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad 2020-08-13. 
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§ 110- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
IT-chef Bertil Nordqvist redovisar projektet. 
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§ 111 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 2 för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
sina prognostiserade budgetunderskott, samt 
 
att i övrigt godkänna tertialrapporten. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 40, att socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt att i övrigt godkänna 
tertialrapporten. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett positivt resultat uppgående till cirka 
9 750 tkr per den 31 augusti 2022. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 6 142 tkr. Bokslutsresultatet (+21 952 ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. Bokslutsresultatet är för perioden 1 766 tkr 
högre än föregående period. 
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§ 111- fortsättning 
 
Driftsredovisning:   Avvikelse: 
 
Kommunstyrelsen   930 
Barn- och utbildningsnämnden  -617  
Socialnämnden    -5 222 
Samhällsbyggarnämnden  -1 600 
Kultur- och fritidsnämnden  -136 
Summa nämnder och styrelse         -6 645 


 
Finansieringen                    12 787 


 
Totalt                           6 142 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 130, att 
energikostnader ska tas med i kommande tertialrapporter. 
 
Ärendets beredning 
 
Tertialrapport 2 för 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 130. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 40. 
Tertialrapport 1 för 2022. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till berörda 
nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med sina prognostiserade 
budgetunderskott samt att i övrigt godkänna tertialrapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-10-17  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 112 Dnr 2022:443 
  


Skattesats för 2023  


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,95 kr per skattekrona 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2023 innan november 
månads utgång. För 2022 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41, att fastställa skattesatsen 
för 2023 till 22,95 kr per skattekrona men enligt kommunallagen ska också 
nyvalda kommunfullmäktige anta budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 133. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-13, § 63. 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 113 Dnr 2022:444  
       


Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsens budgetram minskas till 103 994 tkr och att 
samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr, att anta förslaget till 
budgetramar för 2023 och den strategiska planen 2023-2025, samt  
 
att anta budgeten i övrigt. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 


 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 
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§ 113- fortsättning 
 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 


 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   103 994                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    84 429                                     
Socialnämnden   142 000                                                      
Samhällsbyggarnämnden      14 954                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 463                                   


 
Summa                                                                  -355 840         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              


  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 
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§ 113- fortsättning 
 


Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 64, att budgeten kompletteras 
med ett budgetutfall för åren 2020-2021. 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, att kommunstyrelsens 
budgetram minskas till 103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram 
utökas till 14 954 tkr, att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 
och den strategiska planen 2023-2025, samt att anta budgeten i övrigt. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 134. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 114 Dnr 2022:446 
   


Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 


 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 -för egen del 
 
att uppmana kommunfullmäktige den 31 oktober att välja en ledamot samt 
en ersättare till Lapplands överförmyndarnämnd, 
 
att visa sin uppskattning för det gedigna arbete som gjorts i frågan 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta   


 
att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå samverkan” 
 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel, 
 
att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer, samt 
 
att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 


 ____________ 
  
Ärendet 
  
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det huvudsakliga 
uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn 
som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av 
ställföreträdarskapet. Myndigheten organiseras genom en förtroendevald 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd med möjlighet att delegera sin 
beslutanderätt till en eller flera kommunala tjänstepersoner, antingen i den 
egna eller i en annan kommun.  
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§ 114- fortsättning 
 
För närvarande görs en översyn på nationell nivå av det rättsliga 
regelverket i syfte att ytterligare stärka skyddet för de utsatta grupper vars 
intressen överförmyndaren har i uppgift att bevaka. Idag samverkar över  
60 % av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något sätt. Att 
gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom 
överförmyndarområdet antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, 
erbjuda utbildning samt hantera rekrytering av gode män och förvaltare på 
ett sådant sätt som lagen föreskriver. Det främsta argumentet för en 
samverkan är att säkerställa en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv 
handläggning. Utgångspunkten är att bygga en robust verksamhet som 
klarar såväl personalomsättning som oförutsedda omvärldshändelser och 
förändrad lagstiftning med nya och högre krav på verksamheten. Kort sagt 
är det troligt att framtidens överförmyndare snarare kommer organiseras 
så, än med ensamma överförmyndare eller enstaka handläggare i en 
kommun.  
 
För att det ska fungera i praktiken krävs gemensamma rutiner, mallar, 
blanketter och informationsmaterial. Det är också avgörande att 
delegationsordning, dokumenthanteringsplan, mål och övriga styrande 
dokument harmoniseras för att ge exakt samma förutsättningar oavsett 
vilken kommun som har det yttersta ansvaret.  


 
I det här dokumentet presenteras ett förslag på hur en samverkan skulle 
kunna se ut. Förslaget går sammanfattningsvis ut på en gemensam 
nämnd och tjänstemannaorganisation organiserad inom utsedd 
värdkommun. Det skulle innebära att en av kommunerna blir värdkommun. 
Medverkande kommuner betalar värdkommunen för kostnader för 
verksamheten på tjänstemannanivå utifrån överenskommen fördelning. 
Förslaget till tidsplan visar att den politiska samverka skulle kunna inledas 
tidigast 1/1-23.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 44, att Jokkmokks kommun 
ställer sig positiv till en samverkan gällande överförmyndarverksamheten 
mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner, samt att utreda 
vidare de delar som organisation och ekonomi som ännu är oklara. 
 
I samverkan mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner har 
en gemensam överförmyndarnämnd utretts. I utredningsarbetet har 
representanter från respektive kommun samt Lapplands kommunalförbund 
deltagit.  
 
Utredningen föreslår en gemensam överförmyndarnämnd där 
överförmyndarfrågor från respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en 
gemensam tjänsteorganisation inom värdkommunen med en enhetschef 
och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill rutiner, mallar mm. 
Förslaget innebär att de anställda överförmyndarhandläggarna erbjuds att  
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§ 114- fortsättning 
 
följa med till värdkommunen, vilket arbetsrättsligt hanteras som en 
verksamhetsövergång.  


 
Tackar kommunens handläggare ja övergår anställningen till 
värdkommunen men de behåller nuvarande kommun som placeringsort, 
vilket innebär att respektive kommun behåller närvaron av 
överförmynderiverksamheten.  
 
En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad 
rättssäkerhet, kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för 
minskade sårbarheter inom verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslås 
vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår:  
 
Att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan. 
 
Att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel. 
 
Att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer. 
 
Att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 
 
Överförmyndare Margaretha Holmström (S) har yttrat sig över förslaget. 
 
Som överförmyndare ser jag stora fördelar med den samverkan som 
utredningen beskriver. Samtidigt finns en viss oro över de svårigheter som 
kan uppstå vid övergången, både vad gäller tiden som finns till förfogande 
och de speciella förutsättningar som finns i vår kommun. 


 
Jag yrkar att Kommunfullmäktige tillstyrker utredningens förslag och 
beslutar om att Jokkmokks överförmyndarverksamhet ingår i en 
samverkansorganisation med Pajala, Gällivare och Kiruna.  
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§ 114- fortsättning 
 
Vidare yrkar jag att övergången till en ny organisation sker med en hög 
grad av information och samverkan. Det praktiska handläggningsarbetet 
ser sannolikt till vissa delar olika ut mellan kommunerna och det kan vara 
behov av olika övergångsupplägg i de olika kommunerna. Här är det 
också viktigt att poängtera att en hög grad av service och tillgänglighet för 
kommunmedborgarna och ställföreträdarna måste finnas kvar i den nya 
organisationen. Det är också viktigt att beakta att det även fortsättningsvis 
finns ändamålsenliga lokaler både vad gäller utrymme och säkerhet. 
 
I en liten kommun som Jokkmokk blir verksamheten sårbar genom att det 
är få personer både på politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det finns risk 
att kvalitén inte blir tillräckligt god och att rättssäkerheten blir lidande. I den 
nationella översyn som pågår antas att samverkan inom 
överförmyndarområdet kan ge bättre förutsättningar både för rekrytering 
av ställföreträdare (gode män och förvaltare) och för den tillsyn och 
utbildning som överförmyndaren ska ansvara för gentemot dessa.  
 
Handläggningen i en samverkande organisation blir sannolikt mer 
likvärdig, rättssäker och effektiv och verksamheten får större möjligheter 
att klara eventuella förändringar. När det gäller övergången till en ny 
organisation är det viktigt att det finns en hög grad av lyhördhet för de 
särskilda förutsättningarna som kan råda inom respektive kommun. 


 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från överförmyndare Margaretha Holmström (S) daterad 2022-10-14. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 137. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-09-
29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 44. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen visar sin uppskattning för det 
gedigna arbete som gjorts i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 


 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 115 Dnr 2022:739   
    
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till fastighetschefen att återkomma med ärendet till nästa 
arbets- och tillväxtutskott. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Fastighetschef Erik Fagerström informerade kommunstyrelsen 2022-09-
19, § 93, hur kommunen kan agera för att spara energi under perioder 
med väldigt höga elpriser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 93, att uppdra till arbets- och 
tillväxtutskottet att bereda ärendet till nästa kommunstyrelsen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
ge fastighetschefen mandat att vidta följande åtgärder i händelse av 
extraordinära elprisökningar: 
 
Att ventilation kan stoppas vid spotpris över 3kr/kWh med undantag för 
Kajtumgården och badanläggningarna. 
 
Att gatljus kan släckas vid spotpris över 3kr/kWh. 
 
Att motorvärmare kan slås från vid spotpris över 3kr/kWh. 
 
Att höja priset på motorvärmarstolpar med +50% för internt nyttjande och 
privat nyttjande av anställda inom kommunen. 
 
Att ishallen kan toppas vid systempris som efter 14 dagar i sträck 
överstiger 2kr/kWh. 
 
Att möjliggöra för en sänkning av inomhustemperaturen i eluppvärmda 
lokaler med mindre känslig verksamhet till +17 grader.  
 
Att all utomhusbelysning ska släckas 30 minuter efter att verksamheten 
slutat för dagen. 


 
Att snökanoner ej får köras vid ett spotpris över 1kr/kWh på kommunens 
bekostnad.  
 
Att uppmana till att ej använda hissar om det kan undvikas. 
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§ 115- fortsättning 
 
Att uppdra till verksamheter att samordna arbetstider så att tiden som 
ventilation behövs kan begränsas. 


 
Att uppdra till alla verksamheter att minimera elanvändningen genom att 
släcka lysen, slå av datorer och koppla ur maskiner som absolut inte är 
nödvändiga att ha i drift. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 145, 
att uppdra till fastighetschefen att komplettera ärendet med uppgifter om 
elkostnader för åren 2019-2021. 
 
Ärendet har kompletterats med detta. 
 
Som i övriga delar av landet så kommer Jokkmokk att påverkas av de allt 
mer volatila elpriserna, om än i mindre omfattning än de två södra el-
områdena 3 och 4. Elkostnader är en stor kostnadspost för kommunen och 
samhälls- och infrastrukturfunktionen. Den totala kostnaden för 
kommunens organisation har de senaste åren varit på 12,1 mkr 2021, 9,4 
mkr 2020, 13,6 mkr 2019 (notera att år 2019 var elpriset bundet). Drygt 
hälften av kostnaden är fasta avgifter/nätavgifter. Det över tid mest 
kostnadseffektiva alternativet bedöms fortsatt vara ett rörligt elpris i 
kombination med att införa snabba åtgärder vid pristoppar. Vi kommer att 
behöva bli bättre på att planera vår förbrukning. En utvärdering av 
ventilationsstopp vid höga elpriser kommer att presenteras i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-06. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 145. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 116 Dnr 2019:863 
   


Fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a 
Engelmarks 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bjuda in anbudsgivare 2 och 3 till arbets- och tillväxtutskottet den 14 
november att presentera sina respektive koncept. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har beslutat att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Jokkmokk 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks hotell. Mäklare har anlitats för 
försäljningsuppdraget. Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten 
säljs i syfte att utöka boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft 
möjlighet att lämna bud till mäklaren. Budavslut var den 19 april 2022. Ett 
bud har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 66, att sälja fastigheten, 
Jokkmokk Kyrkostaden 1:227, till Ulf Windahl och Inger Edman för 
210 000 kronor, då finansiering för planerade investeringar är klar. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-09-19, § 
119, att nuvarande köpare har fram till sista oktober på sig att bestämma 
sig om de vill köpa fastigheten. 
 
Nuvarande köpare har meddelat att de drar sig ur affären. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 100, att uppdra till 
tillväxtchefen att föra diskussioner med de två andra intressenterna så att 
kommunstyrelsen om möjligt kan behandla ärendet om en försäljning av 
fastigheten på nästkommande möte. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har beslutat sälja fastigheten Kyrkostaden 1:227. 
Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten säljs i syfte att utöka 
boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft möjlighet att lämna 
bud som innehåller bland annat pris och planerad verksamhet. 
 
Tre anbud har inkommit. 
  
Budlämnare och summor är: 
1. Willards AB – 150.000 
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§ 116- fortsättning 
 
2. Paul Prieditis – 250.000 
3. Amy Riess – 250.000 
 
Samtliga budlämnare har fått lämna en redogörelse för planerad 
verksamhet. 
 
Två av budgivarna har lämnat bud på samma summa. Däremot har 
budgivare 3, Amy Riess, villkorat summan med att kommunen står för 
driftskostnaderna av fastigheten under renoveringstiden. 
 
Det bud som bedöms ge störst positiv effekt i form av arbetstillfällen, 
breddning av koncept inom besöksnäringen samt det ekonomiskt högsta 
budet är det som Paul Prieditis inkommit med. Budlämnaren anger även 
att finansiering för planerad investering finns.    
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen. 
 
Att sälja fastigheten Kyrkostaden 1:227 Ga. Engelmarks för 250.000 till 
budlämnare  Paul Prieditis då köparen uppvisat att finansiering för 
planerad investering uppnåtts. 
 
Att ej anta bud från budgivare Amy Riess då budet på 250.000 är villkorat 
med att kommunen står för driftskostnader för fastigheten under 
renoveringstiden. 


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-10-17. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 143. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-09-19, § 100. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 119. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-30, § 66. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-05-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 117 Dnr 2022:694   


Förslag till Letter of Intent kring bildande av Swedish 
Lapland Visitors Board AB, organisering och finansiering 
av besöksfrämjande arbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 


 att delta i processen framåt. 
___________ 


 
Ärendet 


 
Ett förlag till organisering och finansiering av besöksfrämjande arbete har 
inkommit från Swedish Lapland. Förslaget innebär ett tecknande av ett 
Letter of Intent kring bildande av Swedish Lapland Visitors Board AB med 
syftet att bolaget ska attrahera fler besökare till de kommuner som är 
delägare i bolaget samt öka besöksnäringens omsättning i området. 
Förslaget innebär också en bryggfinansiering för en tid av maximalt tre år. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 120, 
att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet samt att återkomma 
med ett förslag till beslut. 
 
Swedish Lapland har sedan dess kommit med ett förtydligande där de 
begär inspel kring följande frågor: 
 
1) Är ni beredda att delta i processen framåt? 
2) Synpunkter på modellen för organisering 
3) Inspel på grundfinansieringsmodellen samt de olika storleksförslagen 


 
 Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Att besluta att delta i processen framåt. 
 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 139. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
Förtydligande från Swedish Lapland inkommen 2022-09-21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 120. 
Skrivelse från Swedish Lapland. 


 
 
Kopia till 
Swedish Lapland 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 118 Dnr 2022:766   


Ansökan från Swedish Lapland Visitors Board gällande 
medfinansiering av ERUF-projektet Áhkká 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att medfinansiera projektet med 110 000 kr. fördelat på tre år 
under projekttiden 2023-2025,  
 
att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget, samt 
 
att bjuda in Swedish Lapland till kommande kommunstyrelsemöte för att 
presentera sina projekt och verksamhet.  


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Ett ansökan om medfinansiering från Swedish Lapland Visitors Board för 
ERUF-projektet Arktisk Hållbar Konkurrenskraft & Attraktion, Áhkká, har 
inkommit. Projektet vänder sig primärt till små och medelstora företag 
inom besöksnäringen.  
 
Målet är att långsiktigt stärka hållbara och konkurrenskraftiga regionala 
och lokala besöksnäringsföretag och resmål. 
 
Detta ska uppnås genom:  
 
-Ökad attraktion för resmålet Swedish Lapland och företagens produkter 
leder till ökad närvaro på 
globala marknader. 
 
-250 SME har stärkt sin hållbarhet, konkurrenskraft och entreprenörskap 
via deltagande i nätverksbaserad produktutvecklingsprocess. 
 
-En lokalt och regionalt anpassad besöksnäringsfrämjande stödstruktur är 
etablerad. Detta kommer effektivisera SME:s samspel med det 
företagsfrämjande systemet och aktörer på andra orter, regioner och i 
andra länder. Resmålets nyckelaktörer får ökat strategiskt stöd och 
kunskap och en större roll i att skapa samverkan och stärka kapaciteten. 
Detta kommer bidra till företagens gröna omställning och utveckling i nya 
och befintliga besöksnäringsföretag samt bidra till jämlikhet och 
ekonomisk utveckling. 


 
För Jokkmokks kommun skulle det innebära en medfinansiering på totalt 
110 000 kr fördelat på 36 667 kr per år för åren 2023-2025. 
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§ 118- fortsättning 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta att medfinansiera projektet med 110 000 kr. fördelat på tre år 
under projekttiden 2023-2025. 
 
Att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 140. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
Skrivelse från Swedish Lapland inkommen 2022-09-21. 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Swedish Lapland 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 119 Dnr 2022:810 
   


Medfinansiering av Piteå Science Park projekt – Go 
Community 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiera projekt Go Community med totalt 167 500 kr för åren 
2023-2026 enligt följande: 
 
2023=50 000 kr 
2024=56890 kr 
2025=57773 kr 
2026=2837 kr 
 
att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Piteå Science Park ansöker om delfinansiering i Projekt Go Community. 
Projektets målgrupp är unga vuxna. Projektet ska genom en mängd olika 
insatser bidra till utvecklingen av nya företag och framgångsrika 
entreprenörer samt utveckling av metoder för att nå detta.  
 
Övergripande mål med verksamheten är: 
 
• Stort nätverk med unga innovatörer i Norra regionen 
• Mer diversifierat stödsystem 
• Ett mer attraktivt och livskraftigare samhälle, där fler vill leva, verka och 
bo 
• Starkare kulturarv i norra Sverige 
• En möjlighet för kreativa företagare att via projektet kunna skapa sina 
egna kluster på sikt 
och uppmuntra dem att fortsätta stötta varandra även efter programmets 
slut 
• Bredare stöttning av unga företagare, kvinnors företagande och det 
passionsdrivna 
• Starkare bransch- och gränsöverskridande nätverk i norra Sverige för 
unga vuxna, mikro- och 
småföretagare – som hittar vägar att samverka med etablerade större 
bolag. 
• Modigare och tryggare unga vuxna samt entreprenörer inom KKN och 
tjänsteföretagande 
• Ett mer hållbart företagande 
• Förhöjd digital vana och förståelse för vad som faktiskt kan 
åstadkommas i det digitala rummet 
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§ 119- fortsättning 
 
• Digital mötesplats för ett starkare, mer sammanhållet, kreativt, 
diversifierat och utvecklat 
näringsliv 
• Aktivt stöd till entreprenörer inom kreativa näringar, besöksnäring och 
tjänsteföretag. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att medfinansiera projekt Go Community med totalt 167 500 kr för åren 
2023-2026 enligt följande: 
2023=50 000 kr. 
2024=56890 kr. 
2025=57773 kr. 
2026=2837 kr. 
 
Att finansiering sker inom ramen för Tillväxtfunktionens budget. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 141. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-29. 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 120 Dnr 2022:809   


Medfinansiering av Invest in Norrbottens projekt- Hållbara 
investeringar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delta i projektet enligt ansökan, medfinansieringen sker inom ramen för 
Tillväxtfunktionens budget. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har inbjudits att delta i, av Invest in Norrbotten 
utarbetat, projekt ”Hållbara investeringar - för konkurrenskraft, 
diversifiering och grön omställning”. Projektet är 3-årigt och planeras starta 
2023-01-01 med Invest in Norrbotten som projektägare. 
 
Projektet tar sin utgångspunkt i den gröna industriomställningen och 
möjligheterna för små och medelstora företag (SME) att tillvarata positiva 
effekter genom ökad kapacitet och utvecklad konkurrenskraft.  
 
Projektets målgrupp är små och medelstora företag (SME) som vill växa 
genom internationell samverkan och partnerskap, med prioritering på 
områdena i Smart Specialisering Naturbaserad ekonomi; Arktiska 
testbäddar, Energiteknik, Rymdteknik, Besöksnäring och Kulturella och 
kreativa näringar. 
 
Projektet ska bidra till SMF:s konkurrenskraft genom ökad närvaro på 
globala marknader eller genom partnerskap som tillför kapital, kunskap 
och nätverk där internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 
 
Projektet ska främja att fler internationella företag etablerar sig i 
Norrbotten, och således bidrar till hållbar omställning.  
 
Projektet syftar även till att öka regionens konkurrenskraft genom att 
stärka regionens mottagar- och leveranskapacitet så väl som att öka 
kännedomen om Norrbotten som nav i den gröna omställningen. 
Projektet har en total budget på 20 miljoner fördelat på åren 
2023,2024,2025. Invest in Norrbotten söker medfinansiering från 
Jokkmokks kommun om totalt 150 000 kr fördelat på 50 000kr/år. 
 
Medfinansierande kommuner deltar i projektets styrgrupp. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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§ 120- fortsättning 
 
Att delta i projektet enligt ansökan. Medfinansiering sker inom ramen för 
Tillväxtfunktionens budget. 
 


 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 142. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-28. 


 
 


 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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§ 121 Dnr 2022:61   
 


Uppdrag Ökad service utanför centralorten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inom ramen för uppdraget ”Ökad service utanför centralorten” arbeta 
vidare med nedanstående områden, Varutransport, Återvinning, Offentlig 
toalett och sophantering, Vårsyn, Fiber / uppkoppling, enligt förslag, i syfte 
att hitta lämpliga lösningar. 


 ____________ 
  


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.  


  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 20, att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att genomföra uppdrag Ökad service utanför 
centralorten, 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering av uppdraget.  
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§ 121- fortsättning 
 
Att kommunstyrelsens  finansieringen av uppdraget beslutas om när 
utredningen av behoven är klar. 
 
Tillväxtfunktionen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört dialoger 
i Porjus, Kvikkjokk, Vuollerim, Murjek samt Kåbdalis i syfte att, enligt 
uppdraget, identifiera utvecklingsbehoven på de olika orterna samt föreslå 
strategier/insatser för att arbeta vidare med de olika behoven kopplat till 
ökad service.  
 
Inom ramen för uppdraget om ökad service utanför centralorten föreslås 
fortsatt arbete med följande insatser: 
 
- Varutransport 


 
- Återvinning  


 
- Offentlig toalett och sophantering 


 
- Vårsyn 


 
- Fiber / Mobiltäckning 


 
Förslaget är att ovanstående områden utreds, kostnadssätts och 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Andra behov som identifierats består av olika punktinsatser, 
trafiksäkerhetshöjande insatser, eftersatt vägunderhåll, ökad skötsel av 
grönytor eller ökad utsmyckning. Dessa frågor bör kunna hanteras inom 
ansvarig avdelnings/enhets ordinarie verksamhet. Behov har även lyfts 
inom områden som inte primärt är ett kommunalt ansvar. Dessa frågor kan 
kommunen ansvara för att lyfta i samråd med berörd ansvarig myndighet 
eller organisation. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att inom ramen för uppdraget ”Ökad service utanför centralorten” besluta 
att arbeta vidare med nedanstående områden, Varutransport, Återvinning, 
Offentlig toalett och sophantering, Vårsyn, Fiber / uppkoppling, enligt 
förslag, i syfte att hitta lämpliga lösningar. 
 


 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 144. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-09-15. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-02-14, § 20. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-18. 
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§ 121- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 122 Dnr 2022:767 


Remissvar på förslag till uppdaterat Regionalt 
Trafikförsörjningsprogram till Norrbottens län 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med föreslagna ändringar anta remissvaret. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Jokkmokks kommun har inbjudits av Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
RKM att lämna synpunkter på förslag till uppdaterat 
Trafikförsörjningsprogram, TFP med sikte på 2030. Svar önskas ifyllt i den 
mall som RKM skickat ut senast 2022-11-24.  
 
Efter remissperioden sammanställer och behandlar RKM inkomna 
synpunkter som sedan avhandlas på RKM:s arbetsutskott. Eventuella 
förändringar arbetas in i programmet med mål att besluta nytt program vid 
RKM:s direktionsmöte den 20 december 2022. Jokkmokks kommun ser 
fram emot att delta i den fortsatta processen kring uppdatering av 
trafikförsörjningsprogrammet och utveckling av kollektivtrafiken i länet. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 
147, att det i yttrandet påpekas att ”Projekt ÅKERbär” bara är bara en 
konsults åsikter och inget som har processats fram gemensamt 
av medlemsparterna samt att det tydliggörs i yttrandet att busslinjerna från 
Jokkmokk till Gällivare och Luleå ska prioriteras 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 147. 
 Förslag till remissvar. 
 Remiss till uppdaterat Trafikförsörjningsprogram. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Utredare Marietta Norlén 
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 § 123 Dnr 2022:768 


Policy för sociala medier för Jokkmokks kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till policy för Jokkmokks kommun i sociala 
medier.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Ett förslag till policy för sociala medier för Jokkmokks kommun har tagits 
fram. 
 
Sociala medier kan användas för att nå ut med information eller skapa 
dialog men också för omvärldsbevakning och marknadsföring. Huvud- 
syftet för Jokkmokks kommun att delta i sociala medier är att: 
 
- Skapa öppenhet och dialog. Engagera sina invånare och bygga 


relationer 
 med sina medborgare. 


- Öka tillgängligheten för kommunens medborgare och andra 
målgrupper. 


- Öka delaktigheten i kommunens processer. 
- Stärka varumärket Jokkmokk kommun. 
- Få bättre kunskap om och inblick i frågor som diskuteras och som 


berör 
 kommunens verksamhetsområden. 


- Öka möjligheten att snabbt nå ut i en krissituation. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta upprättat förslag till policy för Jokkmokks kommun i sociala 
medier.  


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 147. 


 Förslag till policy för sociala medier för Jokkmokks kommun. 
 
  
 
 Kopia till 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 124 Dnr 2022:769 


Kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Ett förslag till kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun har tagits 
fram. 
 
Syftet med policyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för 
kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i 
Jokkmokks kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma 
samhället. Det enhetliga arbetssättet kring kommunikation ska också bidra 
till att stärka kommunens varumärke och öka förtroendet för kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy.  


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 151. 
 Förslag till kommunikationspolicy för Jokkmokks kommun. 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 125 Dnr 2022:770   


Förslag till klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Länsstyrelsen utarbeta 
ett förslag till Klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Länsstyrelsen i Norrbotten har låtit utarbeta klimatanalyser för alla 
kommuner i Norrbotten. Med utgångspunkt från dessa analyser har 
Länsstyrelsen erbjudit kommunerna att via en konsult hjälpa till att ta fram 
ett underlag till Klimatanpassningsplaner för respektive kommun. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Länsstyrelsen utarbeta 
ett förslag till Klimatanpassningsplan för Jokkmokks kommun. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 152. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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  § 126  Dnr 2021:576 
 
Riktlinjer för Barnkonventionen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 96, om åtgärder med 
anledning av Barnkonventionen. En av åtgärderna var att under våren 
2022 utforma mallar för beslutsunderlag där rubrikerna 
Barnperspektiv/Barnrättsperspektiv finns med tydligt angivet på vilken nivå 
beslutet påverkar och därmed ska skrivas fram i beslutsunderlaget samt 
se över befintliga policydokument, riktlinjer och handlingsplaner inom 
samtliga förvaltningar ur ett bernkonventionsperspektiv. 
 
Mallar för tjänsteskrivelser är framtagna och används från och med hösten 
2022 och förslag till riktlinjer för prövning av barnperspektivet är framtaget 
tillsammans med mallar för hur prövning ska ske. 
 
Kommunchef Monica Lundqvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 153. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Förslag till riktlinjer för Barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 163. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 96. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 121. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
  
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 127  Dnr 2022:116 


Svar på medborgarförslag- Gör Jokkmokks kommun till 
kulturfristad 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 


 att bifalla medborgarförslaget, samt 
 


att uppdra till kommunchefen att inleda en diskussion med kulturrådet i 
frågan.  
____________ 


 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad för förföljda och hotade 
konstnärer och kulturarbetare. 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström och kultur- och fritidschef Anette 
Ek Lindqvist har berett medborgarförslaget, 
 
Den internationella medlemsorganisationen ICORN är en sammanslutning 
av städer, kommuner och regioner som arbetar för att värna och arbeta för 
yttrandefrihet och konstnärlig frihet, fristäderna ger temporärt skydd 
genom residens för förföljda författare, journalister, musiker, bloggare, 
akademiker, fotografer, kuratorer, konstnärer, skådespelare, regissörer 
med flera. 
 
Processen till att bli fristad kan starta med en fråga från politiker, 
tjänsteperson eller som ett medborgarförslag som i detta fall. En utredning 
om vilka förutsättningar som finns bör då startas och det som ska 
undersökas är: 
 
• Vem ska ansvara för fristaden – kommunen eller regionen? 
• Har den framtida fristaden ekonomi som kan täcka stipendium, boende 


för konstnären, resor, visum, koordinatortjänst? 
• Finns det ett lokalt och/eller regionalt nätverk av kulturaktörer, 


arbetsmöjligheter, kontakter för frågor rörande sjukvård och säkerhet? 
 
Om responsen är positiv och alla frågor får svar efter utredningen beslutar 
kommunfullmäktige eller kulturnämnd om att driva fristadsprogrammet och 
att ansöka om medlemskap i ICORN. Om ICORN,s avtal godkänns och 
följs är  
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§ 127- fortsättning 
 
det upp till fristaden att utforma sitt fristadsprogram utifrån sina 
förutsättningar. Avtalet med ICORN innebär att man är värd för en 
fristadskonstnär under en period om två år. Fristaden förväntas ta emot 
fristadskonstnärer löpande. 
 
Förslaget är att Jokkmokks kommun inte ska ta på sig det ansvaret att 
vara kulturfristad. Förutsättningarna i Jokkmokk finns inte i dagsläget. 
Det är ett väldigt aktuellt ämne, att värna demokrati och yttrandefrihet i en 
tid som präglas av global ovisshet och oro. Det finns ett behov av att 
skydda individer som löper stor risk att förföljas religiöst och politiskt men 
även fysiskt misshandlas, det är viktigt. 
 
1. Jokkmokks kommun kan inte garantera säkerhet och skydd åt en 


konstnär vad gäller boende och konstnärens förmodade vilja att verka i 
det offentliga rummet,  


2. Jokkmokks kommun saknar adekvat polisiär närvaro, det finns heller 
inget etablerat säkerhetsföretag att anlita på orten. 


3. Jokkmokks kommun saknar möjlighet att bemöta kraven på vård av 
utsatta individer (psykisk ohälsa) och socialtjänsten kapacitet är redan 
överbelastad och kan därför inte belastas mer. 


4. Jokkmokks kommun har inte den organisatoriska eller den ekonomiska 
förmågan att leda en arbetsgrupp eller styrgrupp som arbetet med att 
vara fristad kräver (se cirkeldiagram, sid 2). 


5. Jokkmokks kommun har väldigt små resurser att låta en konstnär 
uttrycka sin konstnärliga inriktning och sprida den i ett större 
sammanhang. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 155. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Gunnar Lundström och kultur- 
och fritidschef Anette Ek Lindqvist daterad 2022-06-29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 4. 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2022-02-02. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att 
inleda en diskussion med kulturrådet i frågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 
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§ 127- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 128 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 


 
Beslut 2022-10-03, § 135, Beslut om Lönekartläggning för 2022 
 
Personalchef Caroline Johansson 


 
Beslut enligt riktlinjer för stipendier 
 
Beslut om att avbryta redan beviljad ansökan för stipendium (dnr 2022:723) 
 
2.27 Antagande och undertecknande av SKR rekommenderade avtal inom 
personalområdet undantaget det som rör förtroendevalda 
 
Beslut om att anta Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR 
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 § 129 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Förvaltningsrätten i Luleå 


- Dom gällande avbrytande av redan beviljat stipendium 
 


2.      Från länsstyrelsen 
- Beslut om bygdemedel med 1 250 000 kr för medfinansiering av  
Leader Polaris 2023-2027 


 
3.  Från Bodens kommun 


- Uppsägning av avtal gällande räddningstjänst med Jokkmokks 
kommun 


 
4.  Från Filmpool Nord AB 


- Halvårsrapport för 2022 
 


5.  Från IT Norrbotten AB 
- Tertialrapport 2 för 2022 


 
6.  Från Stiftelsen Midnattssolens Trädgård 


- Skrivelser daterade 2022-10-07 och 2022-10-03 med anledning av 
kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 91 


 
7.  Från Muskensenter AS 


- Skrivelse till Olje- og energidepartementet angående Lappland 
kraftverk prosjektet 


 
8.     Från barn- och utbildningsnämnden 


-  Beslut 2022-09-29, § 57, att anta förslag till ny tidsplan gällande 
förändrad skol- och förskolestruktur 


 
9.     Från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 


-  Skrivelse till Norrbottens kommuner och IT-Norrbotten gällande 
försämring av mobiltäckning i inlandet 
-  Skrivelse till Stiftelsen Midnattssolens Trädgård med anledning 
av kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 91 
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10.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
-  Skrivelse till Samernas Utbildningscentrum angående 
verksamhetsbidrag för 2023 
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 § 130 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 


 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef 
Monica Lundkvist informerar om senaste tidens arbete.  
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