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Dnr 2021:248
Förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente för
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§ 31
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§ 32
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Beslut om utbetalning av partistöd för 2021
§ 33
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§ 34
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§ 16

Val av justerare
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 3 maj
2021.
____________
Överläggning i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP)
till justerare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Godkännande av föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2021:462

Fråga- Utveckling Porjus
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga frågan och svaret till handlingarna.
____________
Ärendet
En fråga har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M).
Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande.
Under oktobermånadens sammanträde 2020 har kommunfullmäktiges
ledamöter antagit Moderaterna Jokkmokks motion och gett
kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett arbete med en utvecklings- och
handlingsplan för området kring Porjus. Den aktuella utvecklingen i
malmfälten bidrar förhoppningsvis till förståelsen hur gynnsam
satsningarna i kommunens mindre tätort vid norra kommungränsen skulle
kunna bli för kommunens ekonomi.
Moderaterna Jokkmokk undrar:
-Vilka tankar hyser kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen
av Porjusområdet?
-Har arbetet med utvecklingsplanen startats?
-När kan fullmäktigeförsamlingen räkna med en första presentation av
utvecklingsplanen?
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) har besvarat
frågan.
Efterfrågan på metaller och förnyelsebar el samt det positiva engagemang
som myndigheter visat när det gäller investeringar och nyetableringar
visar framtidstro och kraft och en intressant utveckling i Gällivare kommun
samt Norrbottens län. Att regeringen tillsätter samordnare för
samhällsomställning vid företagsetableringar och företagsexpansioner
visar att en politisk samsyn är positivt för att skapa förutsättningar för
investeringar och fler jobb.
Etablering av nya företag, fler arbetstillfällen och fastighetsutveckling är
ofta en del av hur en kommun utvecklas. När marknaden finns förbättras
service och därmed skapas också nya arbetstillfällen. Kommunens
medarbetare har främjat investeringar på olika platser i kommunen och i
Porjus har det senaste tiden handlat om matvaruaffär, besöksnäring och
elintensiv verksamhet samt planändring för villabebyggelse.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18- fortsättning
Företagarföreningar, näringslivsbolag och kommunledning har en allt
tätare dialog för att genom samverkan bidra till en positiv utveckling för
näringslivet, arbetsmarknad och tillväxt genom fler invånare i
arbetsmarknadsområdet. I november 2020 fick kommunchef uppdrag att
utreda en fördjupad samverkan med Företagarna Jokkmokk och Gällivare
kommun i syfte att bidra till en förstärkt arbetsmarknad- och
utbildningsregion för lokal tillväxt. Porjus geografiska närhet och
gemensamma arbetsmarknad är en naturlig styrka som är viktig.
Ursprungligen planerade Hybrit besked om plats för investering i slutet av
2020, beskedet kom istället april 2021 vilket påverkade tidsplanen för
möten med fem månader.
Ett utvecklat samarbete ska bidra till ökat intresse för bostadsbyggande
och företagande i Porjus samt Jokkmokks kommun, när beredningen av
motionen är klar lyfts motionssvaret till kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Svar från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) daterad
2021-04-26.
Fråga från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-04-19.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Birgit Meier Thunborg (M) ställer sin fråga.
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) besvarar frågan.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2019:355

Motionssvar – Föreningsalliansen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad i enlighet med kultur- och fritidschefens
yttrande.
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Birgit Meier-Thunborg (M)
Föreningsalliansen är en av föreningslivets viktigaste aktörer i Jokkmokk.
Därför är det mycket problematiskt att föreningsalliansen i april kommer
att stänga sitt kansli. Framförallt är det den tungrodda administrationen
där föreningsalliansen har varit till stor hjälp. De allra flesta föreningarna
är fortfarande medlem.
Det är inte enbart kontorstjänster som utgör att föreningsalliansen är ett
nav för föreningslivet. Att ha ett bemannad kansli som kan tar emot
förfrågningar och som kan slussar vidare i olika kanaler har ett oerhört
värde även i marknadsföringen av vår idrottsaktiva kommun.
Trots att hotet är känt en längre tid tillbaka har inte hänt något för att
undvika ett ytterst problematiskt läge som kommer att slå hårt mot
föreningslivet i kommunen.
Därför föreslår Jokkmokksmoderaterna kommunfullmäktige
att ge Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att omgående initiera och
inleda arbetet i ett krisutskott bestående av representanter från:
- kultur- och fritidsnämnden
- föreningsalliansen
- medlemsföreningarna och
- kommunstyrelsen
för att i ett omgående skede aktivt motverka de negativa följderna som
uppstår om att föreningsalliansens kansli tvingas lägga ner samt att
identifiera möjligheterna för ett fortsatt arbete.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg har berett motionen.
Vi kan bara hälla med förslagsställaren att Föreningsalliansen (nedan
kallad föreningen) har varit en stor och viktig aktör för föreningslivet i
Jokkmokk.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19- fortsättning
Från den dagen då föreningens ordförande meddelade att kanslitjänsten
hos föreningen kanske kommer att upphöra så har ett flertalet möten
initierade av både kommunen och av föreningen.
När beslut fattats (och meddelades) från föreningens styrelse att inte
bedriva kansliverksamhet inom föreningen så har vi haft ett möte med
föreningen där föreningens styrelse förklarade varför man tagit beslutet.
Jag anser med detta att vi varit behjälplig med att försöka hitta lösningar
men att underlaget för föreningens kansliverksamhet sviktat och därför
tog föreningen beslutet att upphöra med kansliverksamheten.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg föreslår:
Att anse motionen vara besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 59.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Patrik Sundberg daterad 202002-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08, § 33.
Motion från Birgit Meier-Thunborg (M) inkommen 2019-04-02.

Kopia till
Förslagsställaren
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2019:158

Motionssvar – Gång- och cykelled till Nyborg
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad i enlighet med fastighetschefens yttrande.
____________
Reservationer
Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga MP)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
En motion har inkommit från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas
Parffa. Samtliga (MP)
Jokkmokk är ett långsmalt samhälle med en del bostadsområden som kan
upplevas belägna lite långt ut i periferin, som Nyborg till exempel, som
skulle kunna göras lite mer lättillgängligt. I dagsläget är all trafik till
Nyborgsområdet helt hänvisad till Storgatan Stengatan, både bilister,
cyklister och fotgängare.
Med nybyggnationer av bostäder samt återupptagande av
förskoleverksamhet i området så ökar trafiken, framförallt med
barnfamiljer.
Människan är praktisk till sin natur och söker enkla lösningar och
genvägar. Det finns en improviserad gångstig mellan Stengatan och
Lappstavägen som sedan länge flitigt nyttjas såväl sommar som vinter.
Jag vill peka på möjligheten, och i mina ögon önskvärdheten, av att
iordningsställa och permanenta denna kommunikationsled och göra den
säker och tillgänglig för allmänheten.
I samband med den infrastruktursatsning och påtänkta omgestaltning som
planeras kring Talvatisstråket, Borgargatan, nedre delen av Åsgatan kring
Ájtte och Östra Skolan borde det vara av intresse att också planera in
denna utökade kommunikationsmöjlighet.
En naturlig fortsättning vore också genom skogsområdet mellan
Hälsocentralen och Borgargatan, som ju är ett naturligt stråk som många
människor rör sig i och passerar på väg till och från skola, arbete,
hälsocentral, gym m.m. Att iordningsställa en gångväg genom området
söder om Samernas Utbildningscenterskulle binda samman gångvägen
runt Hälsocentralen med Solgatan vilket till viss del skulle avlasta
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20- fortsättning
"flaskhalsen" kring parkeringsområdet vid Östra Skolan, Samernas och
Ájtte.
Med en försiktig och respektfull gallring och röjning av undervegetation, ett
par bänkar och många hundlatriner skulle vi dessutom få oss en
skogspark att njuta av och en fungerande gång och cykelstig som binder
samman Talvatisområdet med Nyborg. Det skulle förstärka områdets
värde och upplevas trivsamt och välvårdat och locka fler att njuta av det.
Fastighetschef Erik Fagerström har berett motionen.
Jokkmokks kommun har under senaste åren bevakat möjligheterna att
erhålla extern finansiering för trafiksäkerhetshöjande insatser så som
projekt Berggatan samt det ej beviljade projektet efter Åsgatan. Vidare har
det gjorts insatser vid östra skolan och västra skolan. Focus har varit säker
skolväg och attraktiva miljöer. Prioriteringar om områden har gjorts utifrån
kartläggning av hur medborgare och besökare rör sig i samhället.
En gång och cykelväg till Nyborg har inte varit aktuellt i planen men skulle
kunna innebära en säkrare och attraktivare lösning än den improviserade
stig som uppkommit mellan områdena. Gång och cykelleden används idag
under sommartid, och korsar inlandsbanan via en oövervakad inofficiell
övergång. Gång och cykelleden är inget som kommunen uppfört eller
underhåller.
Inlandsbanan, likt andra banägare brukar inte se positivt på ett ökat antal
övergångar, samtidigt som de vill undvika så kallat spårspring på
oövervakade ställen.
En belagd gång och cykelväg med belysning förväntas kosta ca 5000 kr
per meter vilket innebär en kostnad på minst ca 1,4 miljoner kr i
investering. Utöver detta så krävs tillstånd för att iordningställa en säker
gångpassage över inlandsbanan. Kostnaden för detta beror på platsens
förutsättningar och kan projekteras om uppdraget ges. År 2013
beräknades kostnaden för en gångfålla med ljud och ljussignal till 104 000
kr där kyrkogatan korsar inlandsbanan. Denna kostnad kan initialt
användas som ett riktmärke.
Utöver ovan nämnda investering med årliga kapitalkostnader som följd
tillkommer också årliga kostnader för underhåll och vinterväghållning.
Snöröjning och sandning av gång och cykelvägen beräknas kosta ca
30 000 kr per år, underhåll och skötsel av gångpassage förväntas kosta
närmare 100 000 kr per år enligt underlaget för gångfålla till Kyrkogatan,
dnr KF/2013:357.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20- fortsättning
Ett iordningställande av övergång vid inlandsbanan måste samrådas med
inlandsbanan.
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår:
Att anse motionen besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 60.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-02-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18, § 8.
Motion från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas Parffa. Samtliga
(MP) inkommen 2019-02-18.

Kopia till
Förslagsställarna
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 2014:774

Motionssvar- Namnändring av Storgatan till Vintergatan
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet taget av arbetsutskottet 2015-05-11, § 52, om
medborgardialog, samt
att mot bakgrund av Lantmäteriets yttrande anse motionen besvarad.
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Mikael Segerström (v).
Jokkmokk är i förhållande till sin storlek välkänd internationellt och är på
många sätt en knutpunkt på Nordkalotten. Under hela året men framför allt
vintermarknaden uppsöks Jokkmokk av besökare med förväntningar av en
upplevelse.
Med sin drygt 400-åriga tradition av marknadsplats skapar kylan och
mörkret den ursprungliga atmosfären en stämning som kunde förstärkas
med en koppling till den galax i universum som vårt solsystem är en del
av. Därför skulle det vara ett spännande förslag att utreda om det gick att
ändra nuvarande namnet på Storgatan till ”Vintergatan”.
Samhällsbyggarnämnden har yttrat sig över motionen:
Ett byte av namn på gata/väg medför kostnader för både kommunen och
framförallt enskilda som har sin adress efter gatan/vägen, i dagsläget ca
100 st. Ny skyltning måste till och adressändring måste ske. Trots detta så
ser nämnden inte något större hinder för namnbyte men anser att frågan
skulle vara lämplig att exempelvis ställa ut som webfråga till
kommunmedborgarna som då skulle få vara delaktig i beslut om
namnändringen.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, § 43, att uppdra till
kommunchefen att utreda vad det skulle kosta att genomföra en
namnändring.
Teknisk chef Erik Fagerström har utrett motionen.
Kostnader för utbyte av väg och gatuskyltar uppgår till 35 000 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21- fortsättning
De kostnader som redovisas är enbart för kommunens del och utgör
kostnader för uppdatering av skyltar. Utöver dessa tillkommer
administrativt arbete för uppdatering av datasystem mm. Det är svårt att
ge en samlad bild av omfattningen för den arbetsinsats som kommer att
krävas för uppdatering av alla olika system.
Exempel på interna system som måste uppdateras manuellt är
EDP(vatten och renhållning), Summarum (hyresavtal), Fastighetsregistret
mm.
Vad det gäller kostnader för privatpersoner så är adressändring gratis.
För företag så är det troligt att de likväl som kommunen har system och
skyltar som behöver uppdateras.
Teknisk chef Erik Fagerström föreslår att:
Om det är aktuellt att byta namn från Storgatan till Vintergatan genomföra
exempelvis en medborgardialog angående namnändringen, eller att på
annat sätt lämna utrymme för privatpersoner och företag att yttra sig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-11, § 52, att uppdra
till kommunchefen att under hösten 2015 hålla en medborgardialog i
ärendet.
Utredare Magdalena Fjellner har berett motionen.
Beslutanderätten för namn på gator, vägar, torg, parker och andra
allmänna platser faller under kommunens ansvarsområde. Kommunen har
att följa Kulturmiljölagen 1988:950, § 4 om god ortnamnssed.
Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet i Sverige.
Myndigheten har till uppgift att fastställa ortnamn och ansvara för
namnsättning i grundläggande geodata. Även lantmäteriet har att följa
Kulturmiljölagens hänsynsparagraf om god ortnamnssed och kartredovisar
bara nya namn på sådant sätt som inte strider mot god ortnamnssed.
Samsyn mellan kommunen och Lantmäteriet i fråga om nya namn och god
ortnamnssed borgar därmed för att nya namn beslutade av kommunen
också kartredovisas.
Då ett namnbyte från Storgatan till Vintergatan, av Lantmäteriet, inte
anses falla inom ramen för Kulturmiljölagens § 4 om god ortnamnssed,
förordas inte ett namnbyte av Lantmäteriet. Behovet av en
medborgardialog i ärendet kan därmed anses mindre relevant.
Utredare Magdalena Fjellner föreslår:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21- fortsättning
Att upphäva beslutet taget av arbetsutskottet 2015-05-11, § 52, om
medborgardialog.
Att mot bakgrund av Lantmäteriets yttrande anse motionen besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 61.
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-02-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-05-11, § 52.
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad 2015-04-30.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, § 43.
Samhällsbyggarnämndens beslut 2014-12-11, § 207.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 50.
Motion från Mikael Segerström (v) inkommen 2014-09-29.

Kopia till
Förslagsställaren
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr 2021:318

Årsredovisningen och bokslut för 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att återställa det negativa balanskravsresultatet om 4,8 miljoner kronor
från tidigare år,
att avsätta 6,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven,
att kvarstående resultat blir 4,3 miljoner kronor, samt
att efter dessa åtgärder godkänna 2020 års bokslut och årsredovisning.
__________
Ärendet
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, var de generella
statsbidragen till kommuner och regioner år 2020 drygt 30 miljarder kronor
högre än 2019, 21 miljarder kronor av dessa var tillskott på grund av
pandemin. Kommuner och regioner fick också nästan 20 miljarder kronor i
ersättning för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.
Kompensation utgick även för högre sjuklönekostnader.
De tillfälliga statsbidragen har gynnat kommunernas och regionernas
ekonomi under året. Även statens stöd till företag har hjälpt till.
Kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter har dessutom varit mycket
låg, och i vissa fall till och med negativ, till följd av pandemin
SKR flaggar för att den demografiska utvecklingen med stora
kompetensförsörjningsbehov och svagare offentliga finanser medför
fortsatt stora utmaningar kommande år då pandemins effekter på
ekonomin förväntas bli långsiktig. Om alla ska få lika mycket välfärd som i
dag beräknas välfärdsbehoven öka med 1,0 procent per år den
kommande tioårsperioden.
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas.
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor
för år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande:
Ny beräkning av kostnadsutjämningen har gett drygt 3 000 kr per invånare
mer än tidigare, totalt cirka 14,8 miljoner kronor mer än år 2019. Denna
ökning var medräknad i budgeten för finansieringen år 2020.
Extra tillskott på grund av pandemin om knappt 9,3 miljoner kronor.
Reavinster på 5,7 miljoner kronor med anledning av försålda fastigheter
och maskiner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22- fortsättning
Minskade kostnader på grund av att tidigare beslut om besparingsåtgärder
fått genomslag.
Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt hinder i
vägen för genomförande av planerade insatser och verksamheter.
Jokkmokks kommun har år 2020 haft intäkter på cirka 29,8 miljoner kronor
som inte funnits år 2019.
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, tusen kronor
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggarnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Summa styrelse och nämnder
Finansieringen
Summa budgetavvikelse
Budgeterat resultat
Redovisat resultat

4 451
-524
-9 566
-4
1 716
-3 927
15 483
11 556
3 500
15 056

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultaten åren 2018 och 2019 har varit negativa och det finns
därför 4,8 miljoner kronor som kommunen har att återställa genom
besparingar under tre års tid. Det positiva resultatet år 2020 ger möjlighet
att återställa hela beloppet, innebärande att kommande årsbudget i så fall
inte belastas med extra besparingar på grund av tidigare års negativa
resultat.
Under år 2019 nyttjades resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner
kronor. Nu finns utrymme att fylla på den med 6,0 miljoner kronor.
Om dessa åtgärder beslutas finns ett återstående redovisat positivt
resultat på 4,3 miljoner kronor.
Värderegleringarna för år 2020 uppgår till 216 378 kr och återvunna
fodringar till 82 808 kr.
Ekonomichef Axel Landström föreslår:
Att återställa det negativa balanskravsresultatet om 4,8 miljoner kronor
från tidigare år.
Att avsätta 6,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22- fortsättning
Att kvarstående resultat blir 4,3 miljoner kronor.
Att efter dessa åtgärder godkänna 2020 års bokslut och årsredovisning.
Att godkänna värderegleringar och avskrivningar i bokslut 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottet beslutade 2021-03-15, § att
uppdra till kommunchefen att se över möjligheten att snarast upphandla
rivning av badhuset i Porjus samt gamla skolbyggnaden i Porjus på Porjus
1:91 och badhuset i Vuollerim på Vuollerim 3:118.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-29, § 45, att godkänna
värderegleringar och avskrivningar i bokslut 2020.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 45.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-03-15.
Värderegleringar och avskrivningar för år 2020.

Kopia till
Kommunchef Monica Lundkvist
Ekonomichef Axel Landström
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 2020:401

Revisionsberättelse samt prövning av frågan om
ansvarsfrihet för år 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, samt
att med stöd av denna bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020.
____________
Ärendet
Kommunrevisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2020.
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders
verksamhet, inklusive den för länets kommuners gemensamma enämnden, och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i
kommunens företag. Granskningen har genomförts i enlighet med
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, samt
kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer:
Att styrelsen och nämnder i Jokkmokks kommun i övervägande del har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
Att styrelsens och nämnders interna kontroll delvis har varit tillräckligt. Vår
granskning visar att åtgärder vidtagits sedan föregående år för att stärka
den interna kontrollen men också att fortsätta åtgärder krävs.
Att den för länet gemensamma e-nämndens i allt väsentligt bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt, men inte på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt Den interna kontrollen har i allt väsentligt
varit tillräcklig.
Att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. Kommunen
lever även upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans.
Att resultatet i det finansiella perspektivet är förenligt med de mål
fullmäktige har beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.
Att verksamhetens utfall är delvis är förenlig med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23- fortsättning
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att
kommunens årsredovisning för år 2020 godkänns.
Enligt Kommunallagens 5 Kap, 25a §, så krävs det att kommunfullmäktige
ska motivera beslutet om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet om det inte är
uppenbart obehövligt.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så är det kommunfullmäktiges
presidium som bereder förslag till motivering för fullmäktiges
ansvarsprövning.
Ärendet beredning
Revisionsberättelsen för 2020 daterad 2021-04-13.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna samt att med stöd av denna bevilja kommunstyrelsen,
nämnderna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för
år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar så.

Kopia till
Revisorerna
Samtliga nämnder
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 2020:723

Förslag till fastighetsförsäljning av Kvikkjokks
husvagnparkering, Kvikkjokk 3:42 och Kvikkjokks FD
servicehus/butik, Kvikkjokk 3:23 del 1
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja Kvikkjokk 3:23 del (1) och Kvikkjokk 3:42 till samma budgivare.
att sälja Kvikkjokk 3:23 del (1) till Tony Sundberg för 200 000 kr.
att sälja Kvikkjokk 3:42 till Tony Sundberg för 2 005 000 kr.
att försäljningen till denna köpare görs för att köparen har inkommit med
den utvecklingsplan som till högsta grad motsvarar fattade beslut om
inriktning i enlighet med den av kommunstyrelsen 2020-09-14, § 116,
beslutade utvecklingsplanen för Kvikkjokk samt den av kommunfullmäktige
2011-06-20, § 27, beslutade Översiktsplan gällande rörligt friluftsliv och
turism. Etablering av planerad verksamhet bedöms generera nya
arbetstillfällen, tillföra nya boendeformer och aktivitetsmöjligheter samt
bidra till utökad service. Detta bidrar till att Kvikkjokk fortsätter utvecklas
som ett attraktivt resmål inom besöksnäringen, samt
att upplysa köparen om att befintlig mast på Kvikkjokk 3.23 del 1 ej ägs av
Jokkmokks kommun och en eventuell flytt av masten får lösas och
bekostas mellan köparen och ägaren till masten.
___________
Ärendet
Kommunen är en passiv ägare till fastigheterna i Kvikkjokk. Genom en
försäljning gynnas förutsättningarna för nya investeringar och
nyetableringar som kan ha en positiv inverkan till servicegraden, vilket är i
linje med kommens översiktsplan. Se även underlag för utvecklingsplan
Kvikkjokk.
Det finns ett visat intresse av att förvärva och investera i fastigheterna för
servicehus och husvagnsparkering i Kvikkjokk.
Gällande avtal med nuvarande hyresgäst och förening tillkom i syfte att
minska kommunen kostnader samtidigt som husvagns parkeringen skulle
hållas öppen och underhållas. Gällande avtal mellan Jokkmokks kommun
och föreningen har en redan avtalad avklivningssklausul.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24- fortsättning
Om upplåtaren ensidigt säger upp avtalet utgår ersättning med 50 % av
restvärde av investerat kapital, dock kan maximalt 300 000kr
(trehundratusen konor) i ersättning utgå. Restvärdet av investeringarna vid
tidpunkten för ett eventuellt övertagande bestäms enligt riktlinjer för endast
avseende avskrivningstider. Investeringarna ska kunna styrkas. Ersättning
kan ej utgå för lösöre.
Fastighetsansvarig Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta:
Att besluta att sälja Kvikkjokks husvagnsparkering 3:42 på öppen
budgivning, samt att det i samband med försäljningen ska det upprättas en
avsiktsförklaring om att det framtida användningsområdet ska vara riktat
mot besöksnäring och ökad servicegrad för turister. Fri prövningsrätt ska
tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 141, att sälja Kvikkjokks
husvagnsparkering 3:42 på öppen budgivning, samt att det i samband
med försäljningen ska det upprättas en avsiktsförklaring om att det
framtida användningsområdet ska vara riktat mot besöksnäring och ökad
servicegrad för turister. Fri prövningsrätt ska tillämpas.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning på öppen budgivning.
Det finns ett visat intresse av att förvärva och investera i fastigheterna för
Kvikkjokks Servicehus/butikslokal.
Jokkmokks kommun har inga hyresgäster på fastigheten och driften
finansieras av kommunala medel. Föreningen som hyr
husvagnsparkeringen har dock ett tillsynsuppdrag för den tomma
byggnaden.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 142, att sälja Servicehuset/
butik, Kvikkjokk 3:23 (del 1) på öppen budgivning, samt att det i samband
med försäljningen upprättas en avsiktsförklaring om att det framtida
användningsområdet ska vara riktat mot besöksnäring, ökad servicegrad
för turister och inrymmas inom planbestämmelsen centrumverksamhet. Fri
prövningsrätt ska tillämpas.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning på öppen budgivning.
På fastigheten Kvikkjokk 3:42 Husvagnsparkering har det inkommit totalt
10 stycken bud. Av dessa har 8 budgivare lämnat en avsiktsförklaring.
På fastigheten Kvikkjokk 3:23 (del 1) har det inkommit totalt 6 stycken bud.
Samtliga har lämnat en avsiktsförklaring.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24- fortsättning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-26, §§
33-34:
att försälja Kvikkjokk 3:42 och Kvikkjokk 3:23 (del 1) till samma budgivare,
att uppdra till undertecknade att gå vidare med de fyra anbud, som i högst
grad bedöms motsvara kommunstyrelsen beslut om ökad servicegrad för
turister:
Tony Sundberg
Björn Strömbäck
Simon Lind
Johan Lundberg
att efterfråga komplettering gällande dessa bud vad gäller investeringstakt
och omfattning av planerade investeringar och finansieringslösningar för
dessa, samt uppgift om den planerade verksamheten avser året-runt- eller
säsongsverksamhet, samt
att åter ta upp ärendet på nästa ordinarie arbets- och tillväxtutskott.
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström har
berett ärendet.
En komplettering är begärd av dessa fyra budgivare avseende
investeringstakt, omfattning av planerade investeringar,
finansieringslösningar samt uppgift om den planerade verksamheten avser
året-runt- eller säsongsverksamhet. Tre av dessa fyra budgivare har
inkommit med kompletterande underlag inom utsatt tid och en
komplettering har inkommit efter utsatt tid. Den sent inkomna
kompletteringen är granskad men förändrar i sig ej förslaget till beslut.
Förslaget till beslut avseende köpare är grundat på en sammanvägd
helhetsbedömning i linje med beslutet om att användningsområdet ska
vara riktat mot besöksnäring och ökad servicegrad för turister.
Den sammanvägda bedömningen är att Tony Sundberg har inkommit med
den utvecklingsplan som till högsta grad motsvarar fattade beslut om
inriktning. Etablering av planerad verksamhet bedöms generera nya
arbetstillfällen, tillföra nya boendeformer och aktivitetsmöjligheter samt
bidra till utökad service. Detta bidrar till att Kvikkjokk fortsätter utvecklas
som ett attraktivt resmål inom besöksnäringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24- fortsättning
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström föreslår:
Att försälja Kvikkjokk 3:23 del (1) och Kvikkjokk 3:42 till samma budgivare.
Att sälja Kvikkjokk 3:23 del (1) till Tony Sundberg för 200 000 kr.
Att sälja Kvikkjokk 3:42 till Tony Sundberg för 2 005 000 kr.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 40.
Tjänsteskrivelser från fastighetschef Erik Fagerström och tillväxtchef
Stefan Andersson 2021-03-10.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-02-26, §§ 3334.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och tillväxtchef Stefan
Andersson 2021-02-17.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, §§ 141-142.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 139.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2020-10-02.

Kopia till
Köparen
Tillväxtchef Stefan Andersson
Fastighetschef Erik Fagerström
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KF protokoll 20210426 (Signerat)

Sida 25 av 43

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

26

Kommunfullmäktige
2021-04-26
_______________________________________________________________________
§ 25

Dnr 2021:320

Förfrågan om fastighetsköp av Jokkmokkskorvs lokaler i
Tranans Livsmedelshus, Jokkmokk Kyrkostaden 1:694
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta att teckna ett förlängt hyresavtal med Jokkmokks Korv AB,
samt att besluta om att erbjuda Jokkmokkskorv AB att köpa Jokkmokk
Kyrkostaden 1:694 till en summa av 1 500 000 kr efter att redan beslutade
åtgärder i lokalens kylanläggning utförts, samt
att besluta om att ansöka om fastighetsreglering för utökad byggbar mark
enligt ny gällande detaljplan.
____________
Ärendet
Jokkmokks kommun har under flera år arbetat med försäljning av delar av
industrihuset Tranan. Arbetet inleddes under år 2016 genom att dela
fastigheten, att dela upp el-abonnemang, fjärrvärmeabonnemang och VA,
i syfte att göra delar av fastigheten säljbara. År 2017 fastställdes en ny
detaljplan i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling i området.
Fastigheten industrihus Tranan har historiskt sett haft en dålig ekonomi.
Ekonomin har succesivt förbättrats i och med en tydligare
fastighetsdelning och genom att företagen i fastigheternas delar tagit över
ägande och drift. Lokalerna är verksamhetsspecifika och genom att
företagen som själva verkar i byggnaden tar över driften så skapas också
förutsättningar för en kostnadseffektivare drift och utveckling.
Idag så äger Jokkmokkskorv AB en del och hyr en del av Jokkmokks
kommun och har långsiktiga planer för etableringen i Jokkmokk.
Jokkmokks kommun har fått ett bud av nuvarande hyresgäst om att få
förvärva de hyrda lokalerna till en summa av 1 500 000 kr (Kyrkostaden
1:694), efter att nödvändiga och beslutade åtgärder i kylanläggningen
utförts.
Hyresgästen önskar också en fastighetsreglering för att utöka den
byggbara marken enligt den detaljplan som togs fram år 2017. Den extra
marken skapar förutsättningar till en fortsatt utveckling och förbättrad
logistik av material som idag förvaras på annat ställe.
Fastigheten hade 2020-12-31 ett bokfört värde motsvarande 1 806 896 kr.
Utöver de bokförda värdena så tillkommer bokförda värden enligt beslut
om nödvändiga åtgärder i fastighetens kylanläggning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25- fortsättning
Ur ett historiskt ekonomiskt perspektiv så har reaförlusterna i samband
med försäljningen en positiv inverkan på fastighetskontorets ekonomi och
frigör medel för andra framtida prioriteringar.
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen:
Att besluta om att ansöka om fastighetsreglering för utökad byggbar mark
enligt ny gällande detaljplan.
Att besluta att teckna ett förlängt hyresavtal med Jokkmokks Korv AB,
samt att besluta om att erbjuda Jokkmokkskorv AB att köpa kyrkstaden
1:694 till en summa av 1 500 000 kr, efter att redan beslutade åtgärder i
lokalens kylanläggning utförts.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 44.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-03-09.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Kopia till
Köparen
Fastighetschef Erik Fagerström
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 2021:71

Planbesked för del av Vuollerim 21:2
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till planläggning för den aktuella delen av Vuollerim
21:2, samt
att i detaljplanen ta med ett servitut för en gångstig så allmänheten kan gå
till Pärludden.
____________
Ärendet
Syftet är att anpassa planen efter dagens förutsättningar genom att
möjliggöra utveckling av besöksnäring inom området. I gällande detaljplan
är området utpekat för kulturellt ändamål, ändring av detaljplanen är
nödvändig för försäljning och utveckling av området.
Planändringen föranleds av beslutet att sälja fastigheten samt att
möjliggöra utveckling av området. Fastigheten Vuollerim 21:2 omfattar
museum och hembygdsgård. Fastigheten har under en längre tid sått utan
hyresgäst och kommunen står för driftskostnaderna. Enligt gällande
byggnadsplan är området utpekat för kulturellt ändamål, användningen är
begränsade för vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på platsen. En
detaljplaneändring är nödvändig för utveckling av fastigheten i privat regi.
Privata aktörer bedöms sannolikt vara en mer aktiv förvaltare av
anläggningarna som idag ägs av kommunen.
I gällande detaljplan för Perudden Vuollerim från 1989 (25-P90/10) är
berört område utpekat som kulturellt ändamål.
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2011, är området
utpekat som fritids- och kulturanläggning. I översiktsplanen anges för
Vuollerim att kommunen strävar efter att öka sysselsättningen i samhället.
Detta bör bland annat ske genom åtgärder som stimulerar
näringslivsutvecklingen.
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-01-18, § 4, att ställa sig positiv
till planläggning till del av Vuollerim 21:2, samt att skicka ärendet vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 42.
Samhällsbyggarnämnden beslut 2021-01-18, § 4.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KF protokoll 20210426 (Signerat)
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§ 26- fortsättning
Tjänsteskrivelse från samhällsstrateg Sofia Silfverbrand och fastighetschef
Erik Fagerström.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Jan Sjöberg (S) föreslår att det i detaljplanen tas med ett servitut för en
gångstig så allmänheten kan gå till Pärludden.

Kopia till
Samhällsbyggarnämnden
Fastighetschef Erik Fagerström
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2017:880

Detaljplan för Kåbdalis 2:2 m.fl
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Kådalis 2:2 m.fl. inom Jokkmokks kommun.
____________
Ärendet
Planen syftar till att utveckla en trivsam och hållbar friluftsmiljö med
utgångspunkt i befintliga värden samtidigt som nya kvaliteter tillförs.
Planen möjliggör i huvudsak en expansion med nya nedfarter, ny
bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, besöksanläggningar,
restaurang-, hotell- och servicebyggnader samt områden för handel- och
husvagnscamping.
Planområdet är beläget i Kåbdalis norra del, ca 6 mil söder om Jokkmokk.
Planområdet omfattar del av befintlig skidanläggning vid berget
Goabddalisvarres sydvästslutning samt skogsmark norr om
skidanläggningen. Planområdet har en areal omfattande ca 50 ha.
Förslaget möjliggör ca 150 småhus, ett 50-tal radhus, ca 60 nya
husvagnsplatser och ca 500 parkeringsplatser. Lokaler för
centrumändamål möjliggörs i den centralt belägna bebyggelsen.
Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).
Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner.
Beslut om att ställa sig positiv till planläggning av expansion av skidbacke,
ny bebyggelse i form av fritidshus, restaurang-, hotell- och
servicebyggnader samt handel och husvagnscamping togs av
kommunfullmäktige 2017-10-30.
En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och
Miljöbedömningsförordningen har tagits fram av Jokkmokks kommun
2017-10-31. I behovsbedömningen bedömdes att betydande
miljöpåverkan kan antas enligt bedömnings-kriterier i
Miljöbedömningsförordningen och beslutas att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen och har inarbetats i
handlingarna.
Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 2020-03-04 – 202004-25 samt granskning under perioden 2021-02-02 – 2021-03-08. Under
granskning framfördes följande synpunkter (se granskningsutlåtande):

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KF protokoll 20210426 (Signerat)

Sida 30 av 43

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

31

Kommunfullmäktige
2021-04-26
_______________________________________________________________________
§ 27- fortsättning
Länsstyrelsens bedömning enligt prövningsgrunderna 11 KAP. 10 § PBL:
•

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga planens
påverkan för att säkerställa att miljökvalitetsnorm för
vattenförekomsten Kåbdalisjaure kan följas.

•

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga vilka
skyddsåtgärder som behöver genomföras för att klara
översvämningsriskerna och MKN vatten samt hur genomförandet
och drift- och underhåll för dessa åtgärder säkerställs då allmänna
platsmarken har enskilt huvudmannaskap.

•

Länsstyrelsen anser att en förnyad bedömning av släntlutning
behövs.

Övriga synpunkter:
•

Länsstyrelsen anser att beskrivning av det skogsområde som ligger
inom planområdet samt potentiella naturvärden kan beskrivas i
större utsträckning.

•

Länsstyrelsen bedömer att planbestämmelsen avseende ”Ändrad
Lovplikt” för campingenheter inte har stöd i PBL.

•

Räddningstjänsten påpekar att brandvattenförsörjning bör
säkerställas genom pumpstation vid någon av de närliggande
sjöarna.

•

Räddningstjänsten anser hantering av bygglov samt illustrationer
avseende uppställning av spiketält bör förtydligas i handlingarna.

Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar och
kompletteringar gjorts:

Justerandes signatur

•

PM Belastningsökning Kåbdalis har tagits fram och inarbetats i
handlingarna för att säkerställa planens påverkan för
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Kåbdalisjaure.

•

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande för de
dagvattenåtgärder som föreslås för varje bebyggelseområde. Mark
som reserveras för dagvattenlösningar har markerats med
planbestämmelse i plankartan. Ett avtal ska upprättats mellan
kommunen och markägaren för att säkerställa underhållet samt
genomförandet av dagvattenåtgärderna.
Utdragsbestyrkande
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§ 27- fortsättning
•

En förnyad bedömning gällande släntlutning och behovet om
erosionsskydd har gjorts och finns beskrivet i planbeskrivningen
under Erosion samt Byggnadstekniska förutsättningar. Detta har
även hanterats med en upplysning i plankartan.

•

Campingområden i plankartan har kompletterats med
bestämmelsen N, Friluftsliv och Camping för att bättre spegla syftet
för uppställning av spiketält.

•

Placering av pumpstation för brandvattenförsörjning har markerats i
plankartan.

•

Planhandlingarna har förtydligats gällande hantering av bygglov.
Illustrationer för uppställning av spiketält har uppdaterats.

Detaljplanen påbörjades under 2017. Planhandlingarna har tagits fram av
Wusp arkitekter på uppdrag av exploatören.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-19, § 67.
Förslag på detaljplan.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg
Sofia Silfverbrand daterad 2021-04-12.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Kopia till
Samhällsbyggarnämnden
Fastighetschef Erik Fagerström
Samhällsstrateg Sofia Silfverbrand
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2021:120

Förslag till fördelning av skolmiljarden
Kommunfullmäktige beslutar
att Jokkmokks kommun fördelar Skolmiljarden per elev (förskoleklass till
gymnasium) till samtliga skolformer i kommunen, det vill säga kommunala
skolor, friskolor, Sameskolstyrelsen och LKF.
____________
Ärendet
Regeringen har beslutat om en Skolmiljard för att stärka skolors
förutsättningar att hantera effekterna av Covid-19. Stödet riktar sig från
förskoleklass upp till gymnasiet. Varje kommun avgör själva fördelningen
av bidraget som för Jokkmokks kommun utgör 354 943 kr.
Frågan har lyfts av förbundschefen Maj-Lis Ejderlöf till kommuncheferna i
LKF, en överenskommelse hat träffats mellan kommunernas skolchefer
som kommuncheferna ställt sig bakom. Överenskommelsen innebär att
respektive kommuns medel fördelas per elev (förskoleklass till
gymnasium) till samtliga skolformer i kommunen, det vill säga kommunala
skolor, friskolor, Sameskolstyrelsen och LKF.
Regeringen har beslutat om generösare regler för lovskola, det innebär att
under sport-, påsk- och sommarlov ska Skolverket ersätta huvudmannen
för deras merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att huvudmän
ersätts för sina faktiska merkostnader att anordna lovskola och att det inte
längre utgår ett bestämt belopp per elev och dag.
Lovskola riktar sig till elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E.
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att Jokkmokks kommun fördelar
Skolmiljarden per elev (förskoleklass till gymnasium) till samtliga
skolformer i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor,
Sameskolstyrelsen och LKF.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 47.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-03-01.
Skrivelse från Lapplands gymnasienämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28- fortsättning

Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunchef Monica Lundkvist
Skolchef Helen Isaksson-Spik
Ekonomichef Axel Landström
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2015:49

Revidering av Jokkmokks kommuns varuförsörjningsplan
Kommunfullmäktige beslutar
att anta varuförsörjningsplanen.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 24,
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på reviderad
varuförsörjningsplan.
2015 reviderades varuförsörjningsplanen och sedan dess har förändringar
skett i och med att butiker försvunnit eller förändrats. Omvärlden förändras
även den och framförallt pandemin har visat på ett behov av en
uppdatering av planen.
År 2000 kom förordningen om stöd till kommersiell service och där ingår
dels olika stöd för näringsidkare som gynnar företag på landsbygd, dels
regler gällande hemsändning av dagligvaror.
Jokkmokks kommun har i de båda tidigare varuförsörjningsplaner haft ett
regelverk gällande hemsändning av dagligvaror. Detta finns kvar i planen
med en del förtydliganden.
Kommunen kan ansöka om bidrag för del av kostnad som kommunen har
gällande dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till och saknar
möjlighet att på annat sätt ta sig till butiken.
Beloppet kommunen kan ansöka om är högst 50% av kostnaden och den
summan får inte överstiga 100kr per hushåll och hemsändningstillfälle.
Kommunen ansöker årsvis i efterhand och för 2020 var det 577 leveranser
för en total kostnad av 181 733 kronor, av detta får kommunen, om det
beviljas, tillbaka 57 700 kronor. En kostnad för kommunen med 124 033
kronor.
År 2019 var det 102 leveranser till en kostnad av 52 775 kronor,
kommunen sökte och fick beviljat 10 200 kronor. Kommunens kostnad
40 552 kronor
De administrativa kostnaderna är inte medräknade i dessa summor.
Den stora skillnaden är helt beroende på den pandemi som har varit under
det senaste året.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29- fortsättning
Det är viktigt att särskilja hemsändningsbidraget från den service som
hemtjänsten ger till olika vårdtagare och ett samarbete mellan
administrationen för hemsändningsbidraget och hemtjänsten är önskvärt.
Framförallt för att samordning av dessa två tjänster är av stor vikt för att
utföra uppdragen effektivt.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 48:
Att under rubriken betaltjänster/kontanthantering göra ett tillägg att Jokkmokks
kommun ska hjälpa till att uppmärksamma underlättandet av
kontanthanteringen inom kommunen.
Att sätta 15 km som gräns istället för 30 km för hemsändningsbidraget av
varor.
Att uppdra till kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggningen
av hemsändningsbidraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-29, § 46, att under rubriken
betaltjänster/kontanthantering göra ett tillägg att Jokkmokks kommun även
ska hjälpa till att uppmärksamma underlättandet av inlösen av bankavier
inom kommunen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 46.
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 48.
Tjänsteskrivelse från utredare Anna Hövenmark daterad 2021-03-03.
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 24.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist.

Kopia till
Kommunchef Monica Lundkvist
Utredare Anna Hövenmark
Handläggare Susanne Zackrisson
Författningsförsamlingen
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 2021:248

Förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens
reglemente för sammanträden på distans
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade reglementet.
____________
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 8, att uppmana barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden att
snarast ta fram förslag på reviderade reglementen gällande
sammanträden på distans.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-24, § 20, att ta fram ett
förslag till reviderat reglemente gällande sammanträden på distans.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 53.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-24, § 20.
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8.

Kopia till
Kultur- och fritidsnämnden
Fritidschef Ann Enberg
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2021:399

Redovisning partistöd 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen från V
____________
Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordförande informerar att redovisning från V kommit in till dagens möte.
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för
2020 ska ha inkommit senast 2021-06-30 för att partistöden för 2021 ska
kunna betalas ut.
Ärendets beredning
Redovisning från V inkommen 2021-04-07.

Kopia till
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2021:154

Utbetalning av partistöd för 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att betala ut följande partistöd för 2021:
V:
____________

33 000 kr

Ärendet
Efter att varje parti som fått partistöd för 2020 ska redovisa detta
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 202106-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för
2021.
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige.
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000

125 000kr

Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000

67 500kr

Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000

44 500kr

Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000

33 000kr

Samernas Väl: 2x 11 500+10 000

33 000kr

Moderaterna: 1 x 11 500+10 000

21 500kr

Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000

33 000kr

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 202102-10.

Kopia till
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Avsägelse / valärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samtliga avsägelser,
att välja Jan Sjöberg (S) som ny vice ordförande i socialnämnden efter
Susanne Almqvist (V),
att välja Jörgen Haglund (M) till ny ledamot i socialnämnden Harriet
Nordqvist (M),
att välja Birgit Meier Thunborg (M) till ny ersättare i socialnämnden efter
Gunnar Kuorak (M),
att välja Jörgen Haglund (M) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Tord Eklund (SD),
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S),
att ånyo bordlägga valet av ny ersättare i socialnämnden efter Catarina
Holmbom (MP),
________________
Ärendet
Susanne Almqvist (V) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i
socialnämnden.
Harriet Nordqvist (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Gunnar Kuorak (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha
Holmström (S).
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i
socialnämnden efter Catarina Holmbom (MP).
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden efter Tord Eklund (SD).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33- fortsättning

Kopia till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
De valda
Förtroendemannamatrikeln
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
_____________
Ärendet
1. Från länsstyrelsen
- Förordnande av ny ledamot i kommunfullmäktige i Jokkmokk för (S),
Torbjörn Lindgren.
-Förordnande av ny ersättare i kommunfullmäktige i Jokkmokk för (S),
Bertil Sandqvist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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