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 § 5 
 


Godkännande av föredragningslistan  
 
                          Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar 
  
 att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ___________ 
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 § 6 Dnr 2019:488 
 


Kostnads- och indexförändringar 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Budgetberedningen har beslutat att arbets- och tillväxtutskottet tillsvidare ska 
ha ett ärende på varje möte som handlar om kostnadsminskningar. 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-05-18, § 62, att 
uppdra till kommunchefen att fortsätta utreda översynen av administrationen, 
att ta fram en konsekvensanalys om att eventuellt flytta kulturskolan till barn- 
och utbildningsnämnden, samt att även se över möjligheten till att flytta 
kulturskolan till Östra skolan oavsett organisatorisk tillhörighet, samt att ta 
fram utvecklingen av antalet chefer inom den kommunala organisationen de 
senaste åren. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 72, att 
uppdra till ekonomichefen att se över redovisningen av kostnadsutvecklingen 
för att se om den kan utvecklas utifrån dagens ekonomiska utmaningar. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 113, 
att fortsättningsvis kalla punkten ”kostnads- och indexförändringar”. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 158. 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 131. 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 113. 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-05-16, § 72. 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Kommunchef Monica Lundkvist och ekonomichef Axel Landström informerar 
om de kostnads- och indexförändringar som skett. Speciellt dieselkostnader 
och försäkringspremier har stigit kraftigt under 2022. 
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 § 7 Dnr 2022:569  
       


Tilldelningsbeslut och avtalstecknande för upphandling av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att anta följande anbud och teckna avtal för uppdraget att genomföra 
entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad 
skolstruktur: 
 
1. Bygg  Ekspjuts Bygg AB 
2. VVS  VS Teknik i Norr AB 
3. Ventilation Jokkmokks Plåt och ventilation AB 
4. Elinstallation Lapplands Eltjänst AB 


 __________ 
 


Ärendet 
 


Fastighetskontoret vid Jokkmokks kommun genomfört en upphandling 
gällande ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad skolstruktur 
 
Utgångspunkten är att det vid en upphandling som har genomförts enligt LOU 
19 kap. är möjligt att övergå till en direktupphandling om det inte inkommit 
några lämpliga anbud. I det nu aktuella fallet har det inkommit lämpliga 
anbud, men inte på alla delar. Dessutom saknas det anbud på den centrala 
delen bygg som även inkluderar samordning. Inga anbud inkom angående 
bygg, som även varit tänkt att ha en samordnad roll som generalentreprenör: 
Därav kan behoven inte tillgodoses genom de inkomna anbuden. Därav 
avser Jokkmokks Kommun att övergå till en direktupphandling enligt LOU kap 
19a § 3. 
 
Efter genomförd direktupphandling har kompletterande anbud för de saknade 
delarna inkommit, d.v.s. bygg och VVS.  
 
Kompletterande förfrågan har skickats ut till ett flertal kända aktörer. 
Förfrågningsunderlaget är identiskt med det ursprungliga underlaget och har 
utvärderats på pris utifrån ställda ska-krav. 
 
Vi fick in följande anbud 
 
Bygg två (2) anbud    


1. Ekspjuts Bygg AB  8 700 000 kr (6 900 000 kr 
Östra och 1 800 000 kr Västra) 


2. Jek Gruppen i Norrbotten AB 13 876 000 kr (10 731 000 kr 
Östra och 3 145 000 kr Västra) 
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§ 7- fortsättning 
 
VVS två (2) anbud 


1. Lillpite Rör AB 1903 500 kr (1318 700 kr Östra och 584 800 
kr Västra) 


2. VS Teknik i Norr AB 1675 500 kr (1181 500 kr Östra och 494 000 
kr Västra) 


 
Anbud för ventilation och el inkom i första anbudstillfället och dessa 
leverantörer står vid sitt anbud med indexreglering för fördröjd byggstart. 
 
Följande entreprenörer föreslås att tilldelas för delarna elinstallation och 
ventilation 
 


1. Lapplands Eltjänst AB 1 990 000 kr (1590 000 kr Östra och Västra 
400 000 kr) 


2. Jokkmokks Plåt och ventilation AB   1 270 000 kr  
 
 Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-12. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 146. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-06-20, § 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
Upphandlingssamordnare Annika Almqvist 
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 § 8 Dnr 2022:914  
       


Omfördelning av investeringsbudgeten för slutförande av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta  
 
att besluta att omfördela investeringsmedel till en summa av 4950 tkr, varav 
2275 tkr i bygdemedel för att genomföra projektet entreprenaden ombyggnad 
av Västra och Östra skolan för förändrad skolstruktur. Bygdemedel prioriteras 
för att kunna genomföra anpassningar för att tillgodose kulturskolans 
verksamhet i byggnaden samt utemiljön. Följande projekt föreslås att pausas 
för att frigöra eget kapital och bygdemedel för att finansiera projektet. 


 
1. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
3. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
4. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
5. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
6. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  


      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 


att besluta att senarelägga ett genomförande av nedanstående investeringar 
till förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att avgöra om ett 
genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att investeringar följs 
upp vid kommande tertialbokslut: 


 
1. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
3. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
4. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
1. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
att ansöka om bygdemedel med 2 275 000 kr för anpassningar av utemiljön 
och lokaler för kulturskolans verksamhet. 


 __________ 
 


Ärendet 
 


Budgeten för projekten entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra 
skolan för förändrad skolstruktur var på totalt 12 000 000 kr, varav satsning 
på utemiljö utgör 3 000 000 kr. Inkommen anbudssumma var 13 863 500 kr, 
exklusive utemiljö. Detta gör att den förväntade budgeten väntas uppgå till 
16 863 500 kr inklusive utemiljö. Budgeten behöver därav revideras med 4,8  
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§ 8- fortsättning 
 
mkr, varav 3 mkr utgör investering i utemiljö. Den totala investeringsbudgeten 
kan hållas genom omprioritering av andra investeringar till ett värde av 4,8 
mkr.  
 
Kostnaderna har påverkats av inflationen sedan budgeten sattes för projektet. 
 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström föreslår 
kommunstyrelsen: 


 
Att besluta att omfördela investeringsmedel till en summa av 4950 tkr, varav 
2275 tkr i bygdemedel för att genomföra projektet entreprenaden ombyggnad 
av Västra och Östra skolan för förändrad skolstruktur. Bygdemedel prioriteras 
för att kunna genomföra anpassningar för att tillgodose kulturskolans 
verksamhet i byggnaden samt utemiljön. Följande projekt föreslås att pausas 
för att frigöra eget kapital och bygdemedel för att finansiera projektet. 


 
7. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
8. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
9. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
10. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
11. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
12. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  


      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 


Att besluta att senarelägga ett genomförande av nedanstående investeringar 
till förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att avgöra om ett 
genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att investeringar följs 
upp vid kommande tertialbokslut: 


 
5. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
6. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
8. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12, § 80, att besluta att 
kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar inom den av 
fullmäktige beslutade investeringsbudgeten, i syfte att kunna säkerställa ett 
genomförande av högt prioriterade projekt så som förändrad skolstruktur 
samt finansieringen av investeringsbudgeten.  
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 § 8- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-12. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 80. 
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 § 9 Dnr 2022:692 
  


Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en intern 
serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, näringslivs- och 
samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, samt 
 
att förändringen genomförs från 2023-07-01. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- och 
utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt 
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet ansvarar oftast 
för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika sysslor så som 
montering och flytt av lösa inventarier, verksamhetsspecifika inventarier, att 
rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, byta ljuskällor med mera. Det kan också 
innebära utkörning av mat, pista skidspår, underhålla vandringsleder, köra ut 
ved med mera. Det är med andra ord skiftande uppgifter, men viktiga 
uppgifter för att verksamheten ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har föranlett 
planer av att centralisera en organisation för intern praktisk service. Förslaget 
innebär att all praktisk service som utförs och som inte är en kärnverksamhet 
flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och infrastrukturfunktionen. 
Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning av resurser och en 
minskad arbetsbelastning inom de enheter som tidigare hållit med egen 
internservice. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, näringslivs- 
och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen. 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att en ekonomisk analys också görs. samt 
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§ 9- fortsättning 
 
Att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har inkommit. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen förväntar att omorganisationen riskerar 
att medföra kortsiktiga negativa konsekvenser vad det gäller målen 
ekonomisk effektivitet och leveransförmåga inom de enheter som initialt 
berörs av omorganisationen.  
 
Arbetslösheten är låg i Jokkmokk och fortsätter att sjunka. En låg 
arbetslöshet i kombination med en restriktiv hållning gällande lönebidrag gör 
att möjligheten till lämpliga bidragstjänster är låg. En bidragstjänst är kopplad 
till en nedsatt arbetsförmåga och produktiviteten kan rimligen antas vara i 
paritet med bidragsnivån. Då flera av verksamhetsvaktmästarna av olika 
anledningar avslutat sin anställning kommer nyrekryteringar att krävas. 
Budget för verksamheten bör baseras på anställningar utan lönebidrag. 
 
I samband med omorganisationen föreslås också att ekonomiskt- och 
förvaltningsansvar för fordon förs över. Verksamhetsspecifika fordon som 
pistmaskin föreslås initialt bli kvar i respektive nämnd. 
 
Budget följas upp och knytas till verksamheternas förväntan. Detta kan ske 
via tidmätning och utföras för att kunna kommunicera beställarnas använda 
tid och resurser. En outnyttjad funktion för tidrapport finns bland annat i 
felanmälningssystemet DeDu. 
 
Lokalerna nere på ÅVC har idag inte utrymme för motsvarande 
personalökning i form av omklädningsutrymmen mm. Utrymme för förvaring 
av fordon och material kan ordnas genom utbyggnad av vidbyggt skärmtak.  
 
Ekonomin för den föreslagna enheten baseras på en genomsnittslön för 
respektive yrkeskategori. Ingen debitering av schemalagd tid kommer att ske 
mellan avdelningar och enheter. Beordrad på övertid kommer att debiteras. 
Material som beställs för reparation eller montage av en verksamhets 
inventarier faktureras direkt till berörd verksamhet. Budgeten bör också 
innehålla poster för verktyg, förbrukningsmaterial, bränsle samt leasing av 
bilar. En initial kostnad för iordningställande av lokaler kommer att krävas.  
 
Information och förhandling har skett med Kommunal. 
 
Riskanalys har skett med personal och skyddsombud samt Kommunal. 
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§ 9- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en intern 
serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, näringslivs- och 
samhällsavdelningen under kommunstyrelsen samt att förändringen 
genomförs från 2023-07-01. 


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-12-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-12-19, § 122. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-15, § 73. 
Socialnämndens beslut 2022-11-01, § 96. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 117. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Catharina Thuresdotter (S) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP) 
och Karin Vannar (SV), på bifall till förslaget 
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§ 10  Dnr 2022:28  
 


Försäljning av del av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall Business 
Services Nordic AB för uppförande av Polstjärnan 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att besluta att ge chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag att 
inleda en förhandling om försäljning av aktuell del av Kyrkostaden 1:2 till 
Vattenfall, baserat på värdeutlåtandet som utförts av Svefa på uppdrag av 
Jokkmokks kommun, daterat 2023-01-10. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
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.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt ändamål 
och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för berört 
område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, att 
uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett förslag 
till Letter of Intent. 
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§ 10- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, att 
återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv till 
planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 46, att avvakta med ärendet då 
inget svar inkommit från Vattenfall. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 115, 
att arkitekturen ska beakta de omgivande byggnaderna. 
 
Ett förslag till Letter of Intent har tagits fram. 
 
Avsiktsförklaringens syfte är att klargöra parternas nära samarbete vid 
planering för, och möjliggörande av en samlokalisering av delar av Bolagets 
verksamheter i Jokkmokk. Samarbetet ska syfta till en för Parterna 
ekonomiskt och logistiskt bra lösning. Samlokalisering kan komma att ske på 
Fastigheten genom nybyggnation av kontorslokaler (Kontoret) i Jokkmokk 
samt nyttjande av befintliga lokaler i direkt anslutning till Kontoret, 
(Verkstaden). I Kontoret kan också komma att inrymmas en 
produktionscentral/driftcentral (DC) som nu finns i Vuollerim. Bolaget ska 
också utvärdera alternativa lösningar för samlokaliseringen i Jokkmokk. 
Bolaget kommer på affärsmässig grund fatta beslut om vilket alternativ det 
blir. 
 
Kommunen skall möjliggöra en enkel och kostnadseffektiv övergång för 
Bolagets verksamhet från nuvarande hyresavtal till den nya fastigheten. 
Kommunen ska säkerställa att alla gällande hyresavtal mellan kommunen 
och Bolaget som därmed ersätts ska upphöra när de nya lokalerna är 
inflyttningsklara. 
 
Med denna avsiktsförklarings signering upphör tidigare avsiktsförklaring 
signerad 2018-02-01 att gälla. Ambitionen är att uppförandet av Kontoret skall 
påbörjas 2023. 
 
Bolaget har efter dialog med Jokkmokks kommun inkommit med ett förslag till 
Letter of Intent.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta att teckna Letter of Intent. 
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§ 10- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 88, att teckna Letter of Intent 
enligt förslaget, samt att säkerställa att det finns resurser till samhälls- och 
infrastrukturfunktionen och samhällsbyggaravdelningen så att de kan arbeta 
med ärendet. 
 
Jokkmokks kommun och Vattenfall Business Services Nordic AB har träffat 
en avsiktsförklaring avseende detaljplaneläggning, försäljning av mark och 
möjligheter att kunna uppföra byggnader för bolagets ändamål i Jokkmokk.  
 
Parterna ska tillsammans verka för att delar av Bolagets verksamheter i 
Jokkmokk och Vuollerim ska kunna samlokaliseras i Jokkmokk. Parterna har 
tillsammans tagit fram koncept ur vilket bilagd idéskiss, situationsplan och 
behovsinventering är en del i LOI. Kommunen ska verka för att Bolaget eller 
en annan extern part får köpa en för ändamålet avsedd och lämplig 
avstyckad del av fastigheten Kyrkostaden 1:2 i Jokkmokk, planområde.  
 
Köpeavtalet skall vara villkorat med krav som Bolaget behöver föra vidare till 
Byggherren (inkl. men inte begränsat till): Att syftet med fastighetsaffären är 
att fastigheten skall användas för Bolagets samlokalisering på platsen.  
Köpeskillingen för fastigheten skall baseras på minst ett värdeutlåtande från 
en av parterna gemensamt godkänd värderingsman. Jokkmokks kommun har 
anlitat en certifierad och oberoende värderingsfirma (Svefa). Värderingen har 
utförts som en förhandsvärdering. Om parterna överenskommer att rivning av 
Bostadshuset skall ombesörjas och bekostas av Bolaget skall det på ett 
relevant sätt återspeglas i värdeutlåtandet. 
 
Försäljningen av del av Kyrkostaden 1:2 medför att Jokkmokks kommun 
bidrar till möjlig utvecklingen för bolagets verksamheter i Jokkmokk, samtidigt 
som etableringen innebär attraktivitetshöjande insatser i området och 
ekonomiska besparingar för kommunen i och med minskade lokalytor. 
Etableringen innebär också en förtätning av kommunal infrastruktur vilket 
gynnar ekonomin. Etableringen medför också att den tidigare visionen om ett 
campus för energifrågor uppfylls, vilket förväntas stärka Lapplands Lärcentras 
och Lapplands Gymnasiums utbildningar i området och efterfrågan på dessa 
utbildningsplatser. 
 
Värdeutlåtandet anger ett värde och att uppdraget har utförts i enlighet med 
tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i RICS 
Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS). Värderingen har utförts i enlighet 
med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed. 
 
Rivningskostnaden för byggnaden längst söderut, även kallad ”Dolles”, har 
inte beaktats i denna värdering. I och med detta har det ej heller åsatts något  
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§ 10- fortsättning 
 
värde för denna byggnad. Värdet för rivningen hänvisas i stället till kalkyl som 
utfärdats av Norconsult 2020. 
 
Värderingen anger 4 500 000 kr för industribyggnaden, samt med ett avdrag 
för bedömda rivningskostnader för Dolles/blå huset. 
 
Värderingen anger därtill ett värde motsvarande 600 kr/m2 möjlig ljus BTA. 
Detta syftar till ett värde på den möjligt tillkommande byggrätten inom 
fastigheten. I detta fall så föreslås en summa baserat på en rimlig och 
estetiskt tilltalande bebyggelsegrad i enighet med intentionen i LOI, med 
beaktande av maximal byggrätt. 
 
Rivning av hus över grund är värderat till 400 000 kr och ska avräknas från 
fastighetsvärderingen i det fall att vattenfall åtar sig rivningen. Rivning av 
källare tillkommer som kostnad. Rivning av hus över grund är värderat av 
Norconsult 2020-09-16. Rivning av källare uppskattas till 100 000 kr i det fall 
att det kan utföras i samband med andra markarbeten. Eventuell korrigering 
av dessa summor kan kompletteras med beaktande av inflation och eventuell 
ny information från miljöinventering. 
 


- Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström föreslår att 
besluta att ge chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag att 
inleda en förhandling om försäljning av aktuell del av Kyrkostaden 1:2 till 
Vattenfall, baserat på värdeutlåtandet som utförts av Svefa på uppdrag av 
Jokkmokks kommun, daterat 2023-01-10. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-23. 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-09, § 4. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 88. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2022-09-08. 
Förslag till Letter of Intent. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 115. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 46. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
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 § 10- fortsättning 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
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 § 11 Dnr 2023:82 
 


Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 666 670 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 


 ____________  
 
 Ärendet 


  
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att 
Kommunfullmäktige hos ägarkommunerna beslutar att överföra sitt befintliga 
borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB enligt följande: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 666 670 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 
 
Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till Inlandsbanan 
AB:s dotterbolag Inlandståget AB.  Affären genomfördes därefter enligt beslut 
men pga. pandemin och senare även kriget i Ukraina försenades och 
fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. Det är därför först nu i 
slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är levererade, godkända och på 
plats hos Inlandståg i Sverige. De ökade kostnaderna har försatt Inlandståget 
AB i ekonomiska svårigheter vilket ledde till att moderbolaget tvingades till att 
begära aktieägartillskott från ägarkommunerna under 2022.  
 
För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt i 
tiden har styrelsen i Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de nya 
motorvagnarna från dotterbolaget till moderbolaget. På så sätt hamnar lån 
och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 
balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker 
ekonomin i form av ett kraftigt förhöjt årligt bidrag från och med 2023. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet.  
 
Jokkmokks kommun har idag ett borgensåtagande för Inlandståg AB med 2,0 
miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-08-13 § 107: 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt 
dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp  
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§ 11- fortsättning 
 
till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader, under förutsättning att vagnarna är försäkrade, samt  
att för detta ta en avgift på 0,35% av borgenssumman. 


 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 


 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
 Skrivelse från Inlandsbanan AB daterad 2022-12-02. 
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 § 12 Dnr 2011:984 


Förslag till reviderade riktlinjer för feriearbeten 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att anta de reviderade riktlinjerna för feriearbeten 


 ____________  
 
 Ärendet 


  
Personal- och juridikfunktionen har genomfört en omvärldsbevakning i syfte 
att jämföra erbjudande om feriearbete till skolungdomar. Jämförande 
kommuner är Pajala, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Kiruna. I Jokkmokks kommun 
erbjuds för närvarande ungdomar i åk 9 samt gymnasiet år 1-2 feriearbete i 
två veckor under sommaren. Lönen revideras vartannat år och är för i 
dagsläget mellan 70-78 kr/timme beroende på ålder. 
 
I jämförelsen framkommer att många andra kommuner i Norrbotten erbjuder 
tre veckors feriearbete till skolungdomar. Mot bakgrund av detta föreslås den 
nya riktlinjen för feriearbete erbjuda tre veckors arbete till skolungdomar. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår arbets- och tillväxtutskottet besluta 
att anta de reviderade riktlinjerna för feriearbeten. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2023-01-03. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunstyrelsen 
 Personalchef Caroline Johansson 
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  § 13 Dnr 2023:83 
 


Förslag till projektet ”Unga på väg, del 2” 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att ansöka om bygdemedel om totalt 855 000 fördelat på 285 000 kr årligen 
för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 75% av den totala budgeten, samt 
 
att avsätta egna medel i budgeten för kommande år motsvarande 95 000 
kr/år – representerande 25% av den totala budgeten. 


 ____________  
 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun har under åren 2021–2023 bedrivit ett projekt ”Unga på 
väg” som handlat om att erbjuda Jokkmokks unga befolkning att ta körkort till 
reducerat pris under den tid de är inskrivna på Lapplands Gymnasium och 
folkbokförda i kommunen, samt att kunna erbjuda kraftigt rabatterad 
kollektivtrafik för unga där det är möjligt. 
 
Utredare Marietta Norlén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att Jokkmokks Kommun ansöker om bygdemedel om totalt 855 000 fördelat 
på 285 000 kr årligen för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 75% av den 
totala budgeten. 
 
Att Jokkmokks Kommun beslutar att avsätta egna medel i budgeten för 
kommande år motsvarande 95 000 kr/år – representerande 25% av den 
totala budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Tjänsteskrivelse från utredare Marietta Norlén daterad 2023-01-18. 
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 § 14 Dnr 2023:69  


Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns 
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder för 2023 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
 kommunstyrelsen besluta 
 
 att tillstyrka bygdemedelsansökan, samt 
 


att uppmana Jokkmokks Sockenallmänning att informera om att medel finns 
att söka för föreningar. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 200 000 kr har inkommit från Jokkmokks 
Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till 
kommunens olika fiskevårdsföreningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-29, § 166, att årligen avsätta 200 000 
kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att årliga 
redovisningar görs vad medlen används till, 


 
Ärendets beredning 
 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen 2023-
01-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166. 
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 § 15 Dnr 2022:926 
   


Förslag från Brottsofferjouren Norrbotten om Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att tacka nej till det föreslagna förslagen om partnerskap, samt  
 
att uppdra till socialnämnden att bevaka det föreslagna förslaget om ny lag 
inom området samt konsekvenser av detta. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Brottsofferjouren i Norrbotten har inkommit med ett förslag om ett Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. 


 
Uppdragsalternativ 1: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat samtalsstöd i 
en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och vägledning när 
det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med vård, myndigheter 
och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 


 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till andra 


instanser vid behov. 
 


• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 


 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 


tillhandahålls kommunen årligen. 
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§ 15- fortsättning 
 
Uppdragsalternativ 2: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat samtalsstöd i 
en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och vägledning när 
det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med vård, myndigheter  
och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 


 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till andra 


instanser vid behov. 
 


• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 


 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 


tillhandahålls kommunen årligen. 
 


• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 


• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 


 
Uppdragsalternativ 3: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat samtalsstöd i 
en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och vägledning när 
det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med vård, myndigheter 
och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 


 
•  
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§ 15 -fortsättning 
 


• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till andra 
instanser vid behov. 


 
• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 


vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 


 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 


tillhandahålls kommunen årligen. 
 


• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 


• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 


 
• Brottsofferjouren erbjuder medling mellan brottsutsatta och misstänkta/ 


dömda gärningspersoner i samarbete med Polismyndigheten och 
Socialtjänst. 
 


• Riktade insatser mot kommunens riskområden och riskkvällar i samråd 
med socialtjänst och polis.  


 
Ekonomiska villkor: 
 
Uppdrag 1: 10kr/invånare 
Uppdrag 2: 12 kr/invånare 
Uppdrag 3: 15 kr/invånare 
 
Ersättningen är en totalersättning för valt uppdrag och avser täcka 
Brottsofferjourens samtliga kostnader för uppdraget i Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14 § 181 
att uppdra till IFO-chefen att utreda ärendet. 
 
IFO-chef Maria Eriksson och utredare Thomas Bäckman har berett ärendet. 
 
IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den 
offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken 
traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP bör främst 
användas om det finns ett intresse av samarbete, där slutsatsen att ingen av  
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§ 15- fortsättning 
 
dem självständigt löser den utmaning det handlar om. Det krävs konkret 
samhandling. Det vill säga – att vi gör det tillsammans. 
 
Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
organisation med medlemsföreningar, lokala brottsofferjourer, över hela 
Sverige. 
 
Sveriges 290 kommuner bidrar i genomsnitt med 2,57 kr per invånare till de 
lokala brottsofferjourerna. Det genomsnittliga bidraget för de kommuner (232 
st.) som givit bidrag är 2,94 kr per invånare.  
 
Högst bidrag per invånare ger Luleå (13,37 kr), Helsingborg (11,39 kr), 
Kristinehamn (11,00 kr) och Storfors (11,00 kr).  
 
En ny lag, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, ska 
införas. Lagen innebär att kommunerna ska bidra i samhällets 
brottsförebyggande arbete genom att utföra vissa närmare beskrivna 
uppgifter. Lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna utifrån ett 
kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande 
åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande 
arbetet inom kommunen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 


 
Utredarna föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till det föreslagna förslagen 
om partnerskap, samt att uppdrar till socialnämnden att bevaka det 
föreslagna förslaget om ny lag samt konsekvenser av detta. 


 
 Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse från IFO-chef Maria Eriksson och utredare Thomas 
Bäckman daterad 2023-01-10. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14 § 181 
Skrivelse från Brottsofferjouren Norrbotten inkommen 2022-09-13. 
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 § 16 Dnr 2023:64 


Skrivelse angående belysning vid postlådor efter väg 805 i 
Vaikijaur 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 


att uppdra till gatuchefen att utreda ärendet som senast till kommunstyrelsens 
möte 2023-05-29. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En skrivelse har inkommit från Thor-Erling Andreassen (SD) angående 
belysning vid postlådorna i Vaikijaur efter väg 805. 
 
Byn vill själva bekosta en belysningsstolpe och ledningsdragning för att 
koppla in sig på kommunens ledningsskåp och vill ha tillstånd för det från 
kommunen. 


 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från Thor-Erling Andreassen inkommen 2023-01-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Gatuchef Conny Öhman 
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 § 17 Dnr 2019:94 


Skrivelse angående belysning vid korsningen väg E45 och 
väg 805  


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 


att uppdra till gatuchefen att ta upp frågan med Trafikverket för att försöka 
lösa belysningssituationen i korsningen på ett för alla parter positivt utfall med 
återrapport som senast till kommunstyrelsens möte 2023-05-29. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En skrivelse har inkommit från Thor-Erling Andreassen (SD) angående 
belysning vid korsningen väg E45 och väg 805. 
 
Bakgrunden är att denna vägkorsning efter den ombyggnation som gjordes 
av E45 har blivit en trafikfara för bilister som ska köra mot Kvikkjokk. 
 
Under höstmörkret och vid vintertid är det mycket svårt för bilister att hinna 
uppfatta denna korsning eftersom trafiken på E45 håller hög hastighet. 
Korsningen är undermåligt utmärkt i en vänsterkurva, det har vid ett flertal 
tillfällen uppstått ett antal allvarliga olyckstillbud såsom dikeskörning och 
annat. 
 
Personer boende i Vaikijaur, Klubbudden och Randijaur deltog vid ett möte 
2019 på Vaikijaurgården. Där påtalade vi för kommunledningen som var 
närvarande att vi önskade en belysning vid denna korsning.  
 
Kommunledningen lovade att vid kommande möte med Trafikverket under 
2020 arbeta för belysning i korsningen. Enligt de underlag som jag har så 
gjordes det inte fler kontakter mellan 2020 fram till den 17 juni 2022 varför 
denna långa tid, enligt mina källor så väntade Trafikverket på att kommunen 
skulle informera Trafikverket om sina pågående arbeten med belysningen 
efter våg 805. 
 
Med anledning av detta så bör kommunen med det snaraste senast 15 mars, 
kalla till ett möte med Trafikverket så att en belysning går att montera upp vid 
vägkorsningen E45 och väg 805 i samband med sommarens återstående 
belysningsarbeten 


 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från Thor-Erling Andreassen inkommen 2023-01-17. 
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 § 17- fortsättning 
 
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 


Ordförande föreslår att arbets- och tillväxtutskottet beslutar att uppdra till 
gatuchefen att ta upp frågan med Trafikverket för att försöka lösa 
belysningssituationen i korsningen på ett för alla parter positivt utfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Gatuchef Conny Öhman 
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 § 18 Dnr 2023:84 


Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor Norr 
AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB 


 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
 kommunstyrelsen besluta föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att anta de nya ägardirektiven för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool 
Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Regionala utvecklingsnämnden har utarbetat ett förslag till ägardirektiv för BD 
Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i 
Norrbotten AB . Önskemål om förändringar i ägardirektiven ska inkomma 
senast 28 februari 2023 med ett godkännande via kommunfullmäktiges 
protokoll inför kommande ägarsamråd och ägarstämmor. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
Förslag till ägardirektiv. 
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 § 19 Dnr 2023:5 


 Analys av enkätresultatet ”Ledarskap och tillit” 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
 kommunstyrelsen besluta 
 


 att kommunstyrelsen i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att 
öka tillit, förståelse och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i 
kommunstyrelsen, samt 
 
att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att i dialog med 
avdelningschefer utarbeta aktiviteter för att öka tillit, förståelse och kunskap 
mellan politiker och tjänstepersoner i respektive nämnd. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har tillsammans med ett 15-tal andra kommuner deltagit 
i ett utvecklingsprojekt som bedrivs av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och Rådet för kommunala analyser (RKA). Syftet med projektet är att 
tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en 
tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till 
effektivitetsökning. Inom ramen för projektet har det genomförts en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen har riktats till förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom respektive kommun. 
 
En analys av enkätresultatet har presenterats för kommunstyrelsen i maj 
2022. Av enkätresultatet framgår dels att Jokkmokks organisation i låg 
utsträckning kännetecknas av tillit dels att resultatet inom området “ledarskap 
och tillit” avviker väsentligt från andra medverkande kommuner i 
undersökningen. Med anledning av enkätresultatet har styrelsen fattat beslut 
att genomföra en fördjupad analys inom området. 
 
PWC har analyserat resultatet av en enkät gällande Ledaskap och tillit, 
enkäten visade på bristande tillit mellan politik och tjänsteorganisation i 
Jokkmokks kommun. PWC har ett antal rekommendationer för att öka tillit 
och samverkan. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att öka 
tillit och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i kommunstyrelsen. 
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§ 19- fortsättning 
 
Att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att i dialog med 
avdelningschefer utarbeta aktiviteter för att öka tillit och kunskap mellan 
politiker och tjänstepersoner i respektive nämnd. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-13. 
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att ordet ”förståelse” läggs till i beslutet. 
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 § 20 Dnr 2021:319   


Redovisning av verksamhetsberättelsen för 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade aktiviteter 
som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet ha 
en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en punkt, 
samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
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 § 21 Dnr 2023:95   


Verksamhetsplan för 2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade aktiviteter 
som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet ha 
en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en punkt, 
samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
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 § 22 Dnr 2023:44   
      


Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsen ordförande och vice 
ordförande samt tydliggörande av när arvode till 
valförrättarna ska utgå 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra arvodesreglementet och kommunstyrelsens reglemente enligt 
upprättat förslag. 


 __________ 
 


Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2023-01-09, § 4, att 
uppdra till kommunsekreteraren att ta fram ett reviderat förslag på 
arvodesreglemente gällande månadsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt revidering av arvodet till valförrättarna. 
 
Detta efter ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 
(FJK) att ta fram ett reviderat förslag på arvodesreglemente gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande så att 
den totala arvodessumman för dessa är samma som idag men omfördelas så 
att vice ordförande för en större del av månadsarvodet Ingen förlorad 
arbetsförtjänst och mötesarvode ska då utgå för vice ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Om arvodesreglementet ändras enligt förslaget så måste även 
kommunstyrelsens reglemente ändras för att tydliggöra 
sysselsättningsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande. Ett förslag på 
förändrat reglemente har också tagits fram. Vissa andra saker har också 
tydliggjorts i det förslaget om reglementet ändå ska upp för revidering. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen tar förslaget i beaktande och om så vill föreslår 
kommunfullmäktige att ändra både arvodesreglementet och 
kommunstyrelsens reglemente. 
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§ 22- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-01-
27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
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 § 23 Dnr 2020:931 


Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att för nu säga nej till en utbyggnad av äldreboendet i Porjus men att hålla 
frågan levande med tanke på utvecklingen i Porjus. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 
 


Samernas Väl föreslår att Porjus äldreboende byggs ut med X antal platser 
för att passa dagens äldreboende. 
 
Samernas Väl vill att en översyn görs så att skolbarn och förskolebarn 


 Kan äta huvudmålet lunchen gemensamt i samma matsal. 
 
 Barn och äldre kan få en naturlig mötesplats som kan gagna dem. 
 
 Samernas Väl vill blicka in i framtiden. 
 


Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket skapar 
klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ som 
innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige utan 
något eget förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 20, att återremittera ärendet tills 
att socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i enlighet  
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§ 23- fortsättning 
 
med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-09-13, § 88, att dra tillbaka 
utredningsuppdraget om ombyggnation av boendet pionjären i Porjus, samt 
att vård och omsorgsboendet ska bibehållas och drivas vidare i nuvarande 
form med 7 boendeplatser. 


 
Ärendets beredning 


 
Socialnämndens beslut 2022-09-13, § 88. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att för nu säga nej till en utbyggnad av äldreboendet i 
Porjus men att hålla frågan levande med tanke på utvecklingen i Porjus. 
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 § 24 
 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 


 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman (FJK), kommunstyrelsens vice 
ordförande Henrik Blind (MP) och kommunchef Monica Lundkvist informerar 
om senaste tidens arbete.  
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