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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 1 
 


Godkännande av föredragningslistan  
 
                          Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar 
  
 att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ___________ 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
   - Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 


(§ 5). 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 2 Dnr 2022:28  


Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls 
aviserade etablering av driftcentral i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att förvärva 
berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun i syfte att 
bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt Polstjärna, 
 
att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med anledning 
av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt beslut, samt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott informeras löpande om ärendet.  


 ____________ 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Ordförande informerar att en träff med Vattenfall har hållits med anledning av 
att Vattenfall vill flytta driftcentralen i Vuollerim till Jokkmokk och in i ett nytt 
kontorshus något som tidigare har diskuteras mellan Jokkmokks kommun och 
Vattenfall. Att ha driftcentralen i samma plats skulle dock innebära en helt 
annan säkerhetsnivå på kontorsbyggnaden. 
 
Ordförande föreslår: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att förvärva 
berörd del av fastighet av Jokkmokks kommun i syfte att bygga kontor med 
tillhörande lokal/delar i linje med projekt Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med anledning 
av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt beslut. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår: 
 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott informeras löpande om ärendet. 
 
Arbets- och tillväxtutskottet beslutar enligt förslagen. 
 
Ajourneringar 
 
Mötet ajourneras 10.50-10.55 under ärendets beredning. 
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 2- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Vattenfall AB 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 3   
 


Information om planerad avveckling av uttjänta 
kontorslokaler 


 
                          Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 


att befintliga kontorslokaler på Industrivägen 10 ska avvecklas från 
kontorsmarknaden i Jokkmokk. 


 ____________ 
  
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande informerar att Vattenfall planerar att avveckla sina kontorslokaler 


på Industrivägen 10 i Jokkmokk. 
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 § 4  
    
Information om förfrågan om lokaler från statlig myndighet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 


 att lägga informationen till handlingarna 
 ____________ 
  


Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Ordförande informerar att AB Jokkmokkshus informerat kommunen om att en 
statlig myndighet har ställt en fråga om att hyra lokaler av bolaget. 
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§ 5 Dnr 2020:308   
 


Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att Jokkmokks Vintermarknad 2022 blir en digital marknad. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


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


 § 5- fortsättning 
 


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


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


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


och förskola  
-Elevhälsa  
 


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


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


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-01-14. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 169. 
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§ 5- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-30, § 144. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-07-01, § 130. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 90. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 37. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 6. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 164. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar arbets- och 
tillväxtutskottet om Covid-19 läget i kommunen. Hög personalfrånvaro inom 
äldreomsorgen och en hel del smittade både bland brukare och personal men 
ingen är rapporterad svårt sjuk. Äldreomsorgen har gått ut med en vädjan om 
försiktighet med besök på boendena. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att CKL har återstartats, främst på 
grund av den ansträngda personalsituationen inom äldreomsorgen och 
skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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