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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Plats och tid: Sessionssalen, Kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.25 
Ajourneringar 11.50-13.00 och 13.40-13.45 

 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande  
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande  
                           

 Robert Bernhardsson (S), deltar ej 
§§ 86-87 
Torbjörn Lindgren (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Ann Enberg (S) 
Johannes Nilsson Saulo (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Claes Markusson (S) 
Viktor Segerström (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 

Roland Boman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP),  
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 75 
Conny Öhman, gatuchef, § 76 
 

 

 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 8 november 2021 
 
 
Paragrafer: 58 - 91 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Ann Enberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2021-11-01 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-11-09  nedtagande:  2021-12-01 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 58 
Val av justerare 
 
§ 59 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 60  Dnr 2021:748  
Medborgarförslag- Betongpark 
 

  § 61  Dnr 2021:881 
  Medborgarförslag- Lekplatser i området Lommen 
 
  § 62  Dnr 2021:882 
  Medborgarförslag- Inhägnad hundrastgård i centrala Jokkmokk 
 
  § 63  Dnr 2021:1088 
  Medborgarförslag- Förenkla informationen kring medborgarförslag 

 
§ 64  Dnr 2021:883 
Medborgarförslag- Vattenkraftsladdade elstolpar till kommunens tätort 

 
§ 65  Dnr 2021:1069 
Medborgarförslag- Att tillhandahålla säkra skid, skoter- och 
promenadvägar i Talvatisområdet 

 
§ 66  Dnr 2021:903 
Motion- Vuollerim 6000 
 
§ 67  Dnr 2021:939 
Motion- Anmälan om installation av värmepump 
 
§ 68  Dnr 2021:1081 
Motion- Förändring av fastighetsskatt för statliga anläggningar 
 
§ 69  Dnr 2021:1089  
Motion- Dags att dra vårt klimatstrå till stacken 
 
§ 70  Dnr 2021:1090 
Motion- Säker skolväg 
 
§ 71  Dnr 2021:670 
Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 

 
§ 72  Dnr 2020:936 
Motionssvar- Utveckla företagandet i kommunen- minska kommunens 
egen kostym 
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§ 73  Dnr 2020:587 
 Motionssvar- Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 

§ 74  Dnr 2020:1085 
  Motionssvar- Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 

§ 75  Dnr 2021:567 
  Tertialrapport 2 för 2021 
 

§ 76  Dnr 2021:870 
  Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2022 

 
§ 77  Dnr 2021:871 

  VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 

§ 78  Dnr 2021:761 
  Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 

§ 79  Dnr 2021:569 
  Revisorernas budget för 2022 
 

§ 80  Dnr 2021:873 
  Planbesked för Kvikkjokk 3:42 

 
§ 81  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 

 
§ 82  Dnr 2021:760 
Förslag till minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
§ 83  Dnr 2021:760 
Utredning om förändrad politisk organisation 

 
§ 84  Dnr 2021:697 
Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 

 
§ 85  Dnr 2021:569 
Rättelse av kommunfullmäktiges protokoll från 2021-06-14, § 42, gällande 
kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024 

 
§ 86  Dnr 2021:872 
Årsredovisningen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2020 
 
§ 87  Dnr 2021:873 
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 
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 § 88   Dnr 2021:399   
 Redovisning av partistöd för 2020 
 
 § 89   Dnr 2021:154 

 Beslut om utbetalning av partistöd för 2021 
 

 § 90    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 91    

 Anmälningsärenden 
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  § 58 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 8 
november 2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 59 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
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 § 60  Dnr 2021:748 
 

Medborgarförslag- Betongpark 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Annica Holmbom. 
 
Vi föreslår att Jokkmokks kommun väljer att satsa på en betongpark. Där 
kan barn, unga och vuxna skejta, åka sparkcykel, bmx mm. Det är ett 
enkelt och tillgängligt sätt att umgås, röra på sig och ha roligt.  
 
Barn och unga behöver lättillgängliga aktivitetsområden vilka inte alltid 
kräver flertalet vuxna och tränare för att aktiviteten ska kunna genomföras. 
 
Betongparken kan med fördel anläggas vid Östra skolan eftersom det 
redan är en samlingspunkt för barn genom multiarenan, Östra hörnet m.m. 
Det bör även skapas flertalet sittplatser för att uppmuntra föräldrar att följa 
med sina barn dit, även om de själva inte vågar sig ut i parken på hjul. 
 
Ytan vid den befintliga skejtrampen bör självklart asfalteras. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Annica Holmbom inkommen 2021-06-30. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 61  Dnr 2021:881 
 

Medborgarförslag- Lekplatser i området Lommen 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Vi har bott i Jokkmokk i 1,5 år och bor sedan ett år i ett hus på Lommen. 
Ett väldigt fint område med många barnfamiljer. Jag skulle önska att det 
fanns fler och bättre lekplatser här i området. Det finns ett par gamla 
gungor (men inga babygungor - många har små barn i området) och 
längre upp på Västergatan en rutschkana. Rusta gärna upp med 
babygungor, klätterställning etc. för en härligare närmiljö för barnen och 
minskad trängsel vid lekplatsen vid Talvatis. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 62  Dnr 2021:882 
 

Medborgarförslag- Inhägnad hundrastgård i centrala 
Jokkmokk 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Jokkmokk är väldigt hundtätt och många har hundraser som inte lämpar 
sig att släppa lösa i naturen pga. stark jaktinstinkt - och för att det går 
mycket ren året om härikring.  
 
Jag skulle önska att det fanns minst en inhägnad hundrastgård i centrala 
Jokkmokk där det gick att släppa sin hund lös för lek och träning. På 
Lommen finns exempelvis flera grönytor mellan hus/tomter. På någon av 
dessa skulle man kunna hägna in en större hundrastgård. Även vid rinken 
(Skansen) kanske skulle vara möjligt? 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 63  Dnr 2021:1088 
 

Medborgarförslag- Förenkla informationen kring 
medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Här kommer ytterligare ett medborgarförslag. Jag skulle vilja tipsa er om 
att förenkla informationen kring medborgarförslag. Det är svårt att förstå 
processen även för en som har svenska som modersmål. Adress till 
registraturen framgår inte heller av hemsidan. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 64  Dnr 2021:883 
 

Medborgarförslag- Vattenkraftsladdade elstolpar till 
kommunens tätort 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Olof-Thomas Utsi. 
 
Efterfrågan på laddningsmöjligheter för bil ökar snabbt, inom kommunen 
finns en hög produktion av el från vattenkraften. Vattenkraften påverkar 
regionen, staten positivt men oss för oss privatpersoner är påverkan av 
vattenkraftsutbyggnaden oftast negativ.  
 
Att Vattenfall ombesörjer några laddstolpar med fri ström vore ett sätt för 
att Vattenfall och vattenkraften att göra avtryck som denna gång enbart är 
positivt. Positivt för vår egen utsläppspåverkan, positivt för kommunens 
attraktionskraft samt ett bra sätt för Vattenfall att hjälpa oss med 
möjligheter att minska användandet av fossila bränslen. 
 
Här, vart elkraften finns, borde möjligheterna vara goda att köra på el. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Olof-Thomas Utsi inkommen 2021-08-25. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 65  Dnr 2021:1069 
 

Medborgarförslag- Att tillhandahålla säkra skid, skoter- och 
promenadvägar i Talvatisområdet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Åsa Häggström. 
 
Varje vinter uppstår det diskussioner mellan skidåkare, gående, 
vardagsmotionärer, barnfamiljer, hundägare och fritidsförvaltningen i 
Jokkmokks kommun som berör vilka som ska ha tillgång till de olika 
områdena runt Talvatis. Eftersom det är många människor som vistas i 
området, med olika behov av motion och träning samt tillgång till naturnära 
gångstråk, behöver det bli tydligare var skidspår, skoterspår och 
promenadvägar upplåts och vilka som ska visa hänsyn på respektive 
område. 
 
Anledningen till detta medborgarförslag är att det har hänt flera tillbud 
mellan skidåkare och gående/vardagsmotionärer och det kan vara en 
tidsfrågan innan någon blir allvarligt skadad. För att förhindra fortsatta 
tillbud och säkerställa för alla att kunna vistas i området, bör kommunen se 
över hur man bättre kan ordna säkra utevistelser för kommunens invånare. 
Likaså hur dessa områden kan samordnas utifrån hänsyn och respekt för 
olika medborgares behov och intressen. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Åsa Häggström inkommen 2021-10-20. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 

 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 66 Dnr 2021:903 
 

Motion – Vuollerim 6000 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 

 
Vuollerim 6000 Natur och Kultur invigdes 1990 och är uppbyggt pga. fynd 
från två 6000 år gamla stenåldersboplatser på Älvnäset, 1983 upptäcktes 
fyndet av arkeologer från Umeå universitet. 
 
Projekteringen av byggnaden startade 1987 och sommaren 1990 
invigdes byggnaden. Arkitekter var Per Persson och Mats Winsa. 
Byggherre var Jokkmokks kommun, Ájtte och Vattenfall. 
1992 fick Vuollerim 6000 Träpriset. Träpriset är instiftat av 
Skogsindustrierna 1967 och delas ut var fjärde år och är ett hederspris 
för god träarkitektur i Sverige. 
 
I dokumentationen av Modern Arkitektur i Norrbotten skriver Lina 
Karlsson och Jennie Sjöholm bla följande:  
 
”Framför museet finns en timglasformad gårdsplan. Dess nedre del täcks 
av rullstensgrus och på dess övre är gruset svallat och böljar upp framför 
byggnaden, likt gruset i de rullstensåsar som formats av inlandsisen. Den 
timglasformade gårdsplanen med labyrinten i förgrunden, ”porten” som 
markerar år 4000 f. Kr och i bakgrunden museibyggnaden.  
 
Till höger vattenfallet och tidsstolparna. Fotograferat från parkeringen. 
Från vägen, längs parkeringens norra sida, snett genom den 
timglasformade gårdsplanen och upp till museet går en tidslinje i form av 
vattenfall (vattenrännor i granit) med stolpar mellan. Varje fall 
representerar 500 år. Efter denna går stolparna bakåt i tiden, längs en 
skifferbelagd gång upp mot museet. I timglasets nedre del mot 
parkeringen finns en labyrint, senare anlagd. Vid timglasets midja har 
tidslinjen nått 4000 f. Kr, den tid människor bebodde Älvnäset. Här är en 
”port” med höga skärmväggar i trä behandlat likt byggnadens fasad 
uppsatt för att markera denna tid; en egen rumsbildning som även utgör 
en markering mellan två rum. I porten finns högtalare med korpljud; ett 
led i avsikten att stimulera alla sinnen, inte bara synen. Vattnets porlande 
och det tjärade träets doft är också delar av detta. Man har också i både 
gårdens och byggnadens utformning strävat efter att nå ”stimulans under 
rörelse” - att upplevelserna ska ändras när man byter riktning eller rum.  
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§ 66- fortsättning 
 
Efter porten fortsätter tidslinjen mot museet och när man når entrén är 
året 6000 f. Kr. Byggnaden och den timglasformade gården är nära 
sammanbundna. Tidslinjen fortsätter in i byggnaden där det höga 
glasade entrépartiet och en vitmålad trävägg löper genom hela 
byggnaden och symboliserar den inlandsis som låg över området för 
9000 år sedan. Vattnet i tidsaxelns granitrännor ska föreställa isens 
smältvatten. Längs skiffergången finns stenar av olika mineral på rad.  
Dess framsida vetter mot timglaset och längs hela entrésidan fortsätter 
skiffergången. I övrigt omges museet av gräsmatta och tallar.” 
 
Det är ju detta som gör byggnaden speciell, vi har ingen likvärdig 
byggnad i Jokkmokks kommun, därför känns det inte rätt att byggnaden 
ska säljas till högsbjudanden med vissa förbehåll. Byggnaden bör 
fortsätta att vara i kommunens ägo och att i ansökan som Jokkmokks 
kommun gjort till Leader Polaris för en förstudie som syftar till att 
inventera och utforma strategier med fokus på följande områden 
varumärke, vitalt friluftsliv- fritids- och kulturliv, Bo och leva, etableringar 
samt kompetensförsörjning ser jag att byggnaden är en självklar del. 
Det finns många användningsområden för byggnaden. 
 
Redan nu bör byggnaden ses över då underhållet senaste åren inte 
fungerat, det är bara att ta en promenad runt området. Uteplatsen som 
funnits med grästak har rasat och ligger fortfarande kvar, labyrinten är 
inte rensad från gräs på flera år, kottar och barr ligger på taket i drivor. I 
och med att byggnaden fortfarande är i kommunen ägo bör området 
städas upp och tillåta att lokalen kan hyras av företag, föreningar och 
privatpersoner tills det finns ett beslut. 
 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen drar tillbaka beslut om försäljningen av byggnaden, 
tar upp ärendet om försäljning igen, och  
 
att kommunstyrelsen avsätter en summa för underhåll av byggnad och 
utemiljön, och 
 
att tillåta företag, föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna till 
arrangemang tills slutgiltigt beslut tagits, och 
 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-02. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67 Dnr 2021:939 
 

Motion – Anmälan om installation av värmepump 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 

 
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 
12 § miljöbalken Avgiftsnivå 2. Jokkmokks kommun har antagit taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18 

 
Installerade en luftvärmepump sommaren/hösten 2019 i mitt radhus, 
gjorde en anmälan till Jokkmokks kommun eftersom det krävs anmälan 
för luftvärmepump om den är för rad- eller parhus inom område med 
detaljplan.  
 
Fick efter handläggning en faktura på 3 600 kronor, ställde frågan vad det 
är som kostar pengar, fick detta svar: 

 
Handläggning luftvärmepump 
 
a) Registrering av ärendet. Gå igenom anmälan (information om modell 
samt fabrikat på luftvärmepump).  
 
b) Eventuellt begära in komplettering. Göra en bedömning av lämplig 
placering samt vilka som är berörda av installationen.  
 
c) Skriva och skicka ut på samråd. Granska eventuella yttranden 
(bedöma om de tillför ärendet något och vad yttrandet innebär i varje 
enskilt fall) samt begära in delgivningskvitton som inte inkommit. 1h 
 
d) Skriva beslut med försiktighetsmått. Skicka ut beslut till berörda parter 
samt expediera.  
 
I normala fall bedöms handläggningstiden vara 4 timmar. 914 kr/tim är 
avgiften som beslutades av fullmäktige och i det ärendet finns 
värmepumpar med en handläggningstid på 4 timmar. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67- fortsättning 
 
Att installera en luftvärmepump för villa kräver ingen anmälan till 
Jokkmokks kommun, men där emot installeras luftvärme i ett radhus då 
ska anmälan göras. Har svårt att se skillnaden även villor kan stå så pass 
nära att man störs av ljud, en luftvärmepump som ny stör i stort sett 
ingen, men börjar anläggningen bli lite äldre kan den säkert störa, det är 
inget som man skyddas från genom att anmäla en installation av 
luftvärmepump. 

 
Att göra en anmälan vad gäller värmepumpar för bergvärme, 
ytvattenvärme där den totala kostnaden kan vara mellan 50 000 – 
100 000 kr. Att ta ut 3 600 kr för en luftvärmepump som kan kosta ca 
18 000 kr innebär det en ökad kostnad på 20 % - helt orimligt. 

 
2018 hade 22 st. anmälningar inkommit till Jokkmokks kommun, av 
dessa var 20 st. anmälningar av berg- jord- eller ytvattenvärme och 2 
luftvärmepump för radhus. (Jag och min mamma) 
 
2019 var det 8 st. anmälningar berg- jord- eller ytvattenvärme, ingen 
anmälan-luftvärmepumpradhus. 
 
2020 hittar jag inga anmälningar. 
 
Några av de kommuner som ej har anmälningsplikt för luftvärmepumpar, 
Kalix, Luleå, Gällivare, Boden m.fl. 
 
Enligt miljöbalken är luftvärmepumpar inte anmälningspliktiga. 

 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen ändrar i sitt antagna dokument om taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18, och där ta bort beslut om 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar då det enligt miljöbalken inte är 
anmälningspliktigt. 
 
Att när taxor i fortsättningen ska behandlas i kommunstyrelsen ska det 
finns räkneexempel på vad medborgarna kommer att få betala för olika 
taxor, som exempel att visa på att handläggning av luftvärmepump kostar 
medborgarna 3 600 kr, tror att vi som politiker har lättare att förstå hur 
besluten slår mot medborgarna. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-13. 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68 Dnr 2021:1081 
 

Motion – Förändring av fastighetsskatt för statliga 
anläggningar 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 

 
Efter att ha tagit del av det förslag till avtal mellan Vattenfall och 
Jokkmokks Kommun gällande räddningstjänsten i vår kommun i framtiden. 
 
Där Vattenfall i framtiden vägrar att bistå kommunen med del av kostnader 
för räddningstjänst i Porjus och Vuollerim, trots den stora verksamhet man 
bedriver i vår kommun samt alla viktiga anläggningar man har för sin 
verksamhet i vår kommun. 
 
Man har även en viktig roll i samhället genom sitt ansvar att se till att 
elförsörjningen fungerar i norra delen av landet men även hela landet. 
Andra statliga företag tar hela tiden sitt ansvar i de kommuner man verkar 
genom att stödja handel och andra verksamheter på olika sätt, dock inte 
vattenfall som inte på något sätt verkar vilja stöda de delar av landet där 
man har stora anläggningar och verksamheter trots sina stora vinster som 
man gör varje år. 
 
Vi yrkar därför att: 
 
Kommunledningen får i uppdrag att arbeta för en förändring tillsammans 
med övriga kommuner i Norrbotten för en förändring så att det så snart 
som möjligt. Skapas möjlighet för att statliga anläggningar beskattas i de 
kommuner de ligger. 
 
Samt att det undantag som gäller för sådan beskattning upphör genom 
undantag som gäller i dagsläget 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2021-10-29. 
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Dnr 2021:1089 
 

Motion – Dags att dra vårt klimatstrå till stacken 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Sven Holmqvist (S) och Viktor Segerström 
(V). 

 
Dagligen kan vi höra och läsa oss till att klimatet förändras och att dom 
som kan göra skillnad i frågan är dom som ligger bakom nämnda 
förändringar. 
 
Det finns många privata initiativ i frågan lokalt i Jokkmokks kommun men 
bara ett fåtal initiativ inom den kommunala verksamheten i Jokkmokks 
kommun. 
 
Den största kommunala aktören inom området klimat och miljö är ju 
faktiskt Jokkmokks Värmeverk som med sin fjärrvärme bidrar till att hålla 
nere utsläppen från otaliga privata och offentliga skorstenar. 
 
Fjärrvärme är en gammal beprövad teknik som ensam rått om marknaden 
under årtionden. 
 
Nuförtiden finns det några alternativ till fjärrvärmen, alternativ som dyker 
upp runt om oss med jämna mellanrum. 
 
Ett sånt alternativ är solpaneler som producerar elektricitet som 
kompletterar byggnaders traditionella behov av uppvärmning utan att 
fastighetsägaren behöver köpa elektricitet av en utomstående leverantör. 
Idag går det dessutom att sälja den egna elproduktionen ut på nätet så att 
andra kan ta del av den, energin förgås inte. 
 
Vidare så är det ju så att priset på elektricitet som idag är en förhållandevis 
billig råvara, med största sannolikhet kommer att stiga till kanske flera 
gånger det pris som råder idag, den tesen byggs på att ”allt” skall drivas 
med el överallt och i en marknadsekonomi är det väldigt enkelt för en 
producent att styra sina produkter dit man kan tjäna mer pengar, så även 
elektricitet. 
 
Vidare har vi ju en prissättning som gör att dom fasta kostnaderna på 
elräkningen i form av överföringsavgifter tuggar i sig halva elräkningen vid 
normal förbrukning. Råkar man ha ett fritidsboende som inte bränner så  
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69- fortsättning 
 
mycket elektricitet är det ingen nyhet att fasta kostnaderna på elräkningen 
ibland rusar iväg upp emot 80% av totalen. 
 
Låt oss ge ett konkret exempel: 
Norr om Kattens förskola på den gamla HEBO tomten finns saker i miljön 
som lägger en död hand över området. Eftersom området som det ser ut 
idag inte lämpar sig för bostadsbebyggelse så vore det en utmärkt 
lokalisering för en solpaneletablering, kanske för att göra just Kattens 
förskola oberoende av köpt elektricitet. 
 
Det finns garanterat kommunal mark på andra ställen runt om i kommunen 
som skulle lämpa sig för liknande investeringar för framtiden. 
 
För att Jokkmokks kommun skall vara en aktiv spelare på den framtida 
miljö och klimatmarknaden, till ekonomisk fördel för sina medborgare och 
verksamheter föreslår vi: 
 
Att Jokkmokks Värmeverk får i uppdrag att se över möjligheten att etablera 
produktionsanläggningar för elektricitet.  
 
Att Jokkmokks Värmeverk får ändrade ägardirektiv, om så krävs, för att 
uppfylla uppdraget. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Sven Holmqvist (S) och Viktor Segerström (V) inkommen 
2021-11-01. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 70 Dnr 2021:1090 
 

Motion – Säker skolväg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 

 
Trafiksituationen där Berggatan möter Åsgatan vid Västra skolan är minst 
sagt problematisk. 
 
Den utskjutande bergsknallen gör att gående längs västra trottoaren efter 
Berggatan inte har någon annanstans att ta vägen än rakt ut i gatan för att 
ta sig vidare till skolan eller busshållplatsen. 
 
Vintertid är där extra stora problem med snö, is och halka. Dessutom farlig 
utförsåkningsmöjlighet rakt ut på gatan. 
 
Miljöpartiet föreslår att utstickande berghäll avlägsnas så att det blir fri 
passage längs Berggatans trottoar rakt in på skolgården och att en mur 
byggs med ett rejält staket ovanpå för att förhindra utförsåkning. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas Parffa. Samtliga 
(MP) inkommen 2021-11-01. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 

 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 

 
 

 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71 Dnr 2021:670 

 Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad i enlighet med arbetsledarens 
skrivelse. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lättillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik  
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71- fortsättning 
 
ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera och föra 
dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de bäst 
lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun:  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Arbetsledare ÅVC Magnus Vannar har berett motionen. 
 
Återvinning står inför en stor nationell omställning där insamlingen som 
producenterna gör ska bli tillståndspliktig utifrån riktlinjer som ej ännu är 
delgivna. 
 
FTI AB insamlar idag tidningar och förpackningar på återvinningsstationer 
men troligen så blir denna insamling bostadsnära/fastighetsnära i 
framtiden med flerfackskärl.  
 
Erat förslag är bra men insamlingsstrukturen är idag under omvandling så 
vi vet ännu inte hur den kommer att se ut i Jokkmokk.  
 
Vi inväntar de riktlinjer som kommer under hösten för fortsatt samråd med 
insamlare för att finna den ultimata lösningen utifrån våra förutsättningar.  
 
Att propagera för fler återvinningsstationer idag är osäkert. 
Återvinningsstationer sköts även relativt dåligt i inlandet då tömningar 
oftast planerade efter schema och inte faktiskt behov, så vi välkomnar en 
också annan hantering. Bland annat TMR erbjuder nu kostnadsfri 
hämtning av förpackningar vid hemmet.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 149. 
Tjänsteskrivelse från arbetsledare ÅVC Magnus Vannar daterad 2021-
09-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 39. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 

 
Kopia till 
Förslagsställarna 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 72 Dnr 2020:936 

Motionssvar – Utveckla företagandet i kommunen och 
minska den egna kostymen 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning och att motionen i 
övrigt ska anses vara besvarad i enlighet med tillväxtchefens skrivelse 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 

 
Då kommunen ska minska sitt eget ansvarsområde (kommunkostymen) 
så finns det all anledning att fundera på varför kommunen ska äga och 
driva campingen. Det är en otroligt fin service och ren lyx för medborgarna 
att få lov att ha tillgång till gratis bad och en stor lekplats som även jag 
nyttjar med barnen men det frångår inte det faktum att vi är ansvariga för 
att utveckla kommunen. Jokkmokks kommun strävar efter utveckling och 
inflyttning och genom att sälja campingen som går med vinst år efter år 
vore ett suveränt tillfälle för någon privat näringsidkare att dra nytta av just 
det som gör kommunen unik, naturen. Campingen ligger många invånare 
varmt om hjärtat och jag har full förståelse för att detta är ett förslag som 
kan kännas som ett hårt slag för många men jag tror på de privata 
näringsidkarna och den konkurrenssättning det kan medfölja att sälja 
campingen. Kommunen behöver fler företagare, fler arbetsgivare och 
campingen kan utvecklas utan kommunens inblandning. En försäljning 
innebär inte med automatik att den som eventuellt vill köpa också genast 
tänker låsa badet och lekplatsen, det finns säkert fina möjligheter att 
genom samverkan nå goda förutsättningar för fortsatt lyx åt medborgarna i 
kommunen men tilltron till företagarna måste finnas för att utveckling skall 
ske.  
 
Jag föreslår därför att: 
 
Arctic Camp läggs ut till försäljning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har sedan 1970- talet utvecklat Arctic Camp 
Jokkmokk, tidigare kallad Notuddens camping. En ansenlig summa 
kommunala medel har använts till campingens uppbyggnad och 
utveckling. Motiven för de satsningar som gjorts har bland annat varit att 
öka antalet besökare till Jokkmokk. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för lokalt näringsliv genom  
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 72- fortsättning 
 
de köp besökare gör inom en mängd olika branscher. Ett annat motiv har 
varit, precis som motionsställaren beskriver, att erbjuda en attraktiv 
badanläggning för kommunmedborgarna under sommartid istället för att 
satsa på kommunala badplatser. Men också att det funnits ytor för 
kommunmedborgarna och lokalt närings- och föreningsliv att nyttja till olika 
aktiviteter. Ett ytterligare motiv har varit att kommunen genom sitt ägande 
av anläggningen haft rådighet över campingens utveckling och fortsatta 
drift  
I nuvarande driftsform levererar verksamheten ett ekonomiskt överskott 
som kan nyttjas i kommunens övergripande resultat.  
Undertecknad kan vidare konstatera att i kommunallagens Lag (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter, står följande: 
 
4 kap. Turism 
Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar 
1 §   Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av 
turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja 
turistväsendet inom kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Arctic Camp Jokkmokk har under årtionden varit kommunmedborgarnas 
anläggning. Campingen är ett mycket populärt besöksmål för både 
kommunmedborgare och besökare. Om det är en rimlig ambition att 
erbjuda den servicen till kommunmedborgare och besökare samt huruvida 
campingen ska vara i kommunal eller privat ägo är ett politiskt 
ställningstagande. 
 
Utredaren konstaterar dock att Arctic Camp Jokkmokk har en mycket god 
ekonomisk utveckling som genererar intäkter istället för kostnader för 
kommunen. Vidare har anläggningen i nuvarande driftsform bidragit till att 
öka anläggningens attraktivitet samt ökat antal gästnätter. Detta samtidigt 
som de kommunala kostnaderna minskat. Ovanstående i kombination 
med rådigheten att säkerställa en stadigvarande drift av campingen som 
bidrar till omfattande intäkter i lokalt näringsliv leder till att utredaren därför 
föreslår: 
 
Att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning.  

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 150. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-09-16. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 79. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-10-28. 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 72- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 73 Dnr 2020:587 

Motionssvar – Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att ställa sig positiv till en namnändring i enlighet med motionen, samt  
 
att uppdra till utredare Magdalena Fjellner att fortsätta dialogen med 
lantmäteriet och Sametinget om ett namnbyte. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
I år firar vi att det är 20 år sedan som Sverige ratificerade både 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det utmynnade 
till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som började gälla 
från 1 januari 2010 där judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar erkändes som nationella minoriteter. Riksdagen har även 
erkänt samerna som urfolk i särskilt uttalande 1977 samt att det samiska 
folket är omnämnt i regeringsformen efter en grundlagsändring 2011. 
 
De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har under mycket lång 
tid osynliggjorts i det offentliga rummet i Sverige. I nyare tid har företräde 
ofta getts nyare svenska namnformer på geografiska företeelser, där de 
mer ursprungliga namnen varit på ett minoritetsspråk. Först på senare tid 
har de ursprungliga namnen börjat återkomma tillsammans med de 
svenska vid skyltning i den offentliga miljön. Det är viktigt för att 
synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken såväl 
historiskt som i dagens Sverige, och är en tydlig signal till det omgivande 
samhället om att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har en 
tydlig plats i det offentliga rummet i dagens Sverige. 
 
Sedan tio år är Jokkmokks kommun en samisk förvaltningskommun med 
årligt riktat statsbidrag för att kunna leva upp till lagstiftarens syfte med 
minoritetsspråkslagen, däribland att motverka diskriminering och 
utsatthet av de nationella minoriteterna samt stödja att de historiska 
minoritetsspråken hålls levande. Kommunen har bland annat föredömligt 
skyltat offentliga kommunala byggnader på samiska både exteriört och 
interiört, vilket har rönt stort intresse hos andra förvaltningskommuner 
som tagit inspiration av oss.  
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73- fortsättning 
 
Miljöpartiet de gröna tycker att det är dags för Jokkmokks kommun att ta 
nästa steg. Vi anser att kommunen ska föregå med gott exempel och visa 
att man på allvar lever upp till Europarådets och Sveriges riksdags 
målsättningar med minoritetspolitiken. I centralorten Jokkmokk finns i den 
av kommunfullmäktige fastställda detaljplanen ett bostadsområde som  
benämns som ”Lappstaden”. Vi anser att namnet inte faller inom god 
ortsnamnssed enligt den hänsynsparagraf som finns införd i 
kulturmiljölagen eller intentionerna med Europarådets ramkonvention. 
Detsamma gäller Lappstavägen som är en kommunal gata som ansluter 
till området. Ordet ”lapp” finns inte i samiskan utan är en gammeldags 
benämning som kan i vår tid uppfattas nedsättande och är därför 
olämplig att användas i kommunala sammanhang. 
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun 
 
att Lappstaden i centralorten Jokkmokk byter namn till dess ursprungliga 
samiska namn Gielas som ska användas i alla kommunala sammanhang 
såsom detaljplaner och annat, samt 
 
att Lappstavägen i centralorten Jokkmokk byter namn till förslagsvis 
Gielasvägen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner har berett motionen. 
 
Beslut inom ortnamnsområdet ligger inom ramen för Kulturmiljölagen 
1988:950, § 4, om god ortnamnssed vilket bland annat innebär att 
hävdvunna ortnamn inte (ska) ändras utan starka skäl, samt att namn på 
svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används 
samtidigt på kartor samt skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga 
områden. 
 
Beslutanderätten för namn på gator, vägar, torg, parker och andra 
allmänna platser faller under kommunens ansvarsområde.   
 
Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet i Sverige. 
Myndigheten har till uppgift att fastställa ortnamn och ansvara för 
namnsättning i grundläggande geodata. Lantmäteriet 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. 
 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en statlig myndighet vars 
uppgift är att på vetenskaplig grund utöka kunskaper om bland annat 
ortnamn och personnamn samt efter vetenskapliga normer försöka  
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73- fortsättning 
 
levandegöra och sprida kunskaper om bland annat det svenska språket, 
de nationella minoritetsspråken och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
 
Lantmäteriet gör i sitt yttrande bedömningen att 
Lappstaden/Lappstavägen är hävdvunna namn och därmed inte bör 
ändras. Vidare anger de att ett byte till ett namn på samiska skulle kunna 
betraktas som ett starkt skäl om det kan fastställas att namnet är det 
ursprungliga samiska namnet på bebyggelsen som senare har översatts 
till svenska, men som aldrig har gått ur hävd på samiska, utan tvärtom är 
det normala och oftast använda namnet hos namnbrukarkretsen. 
Lantmäteriet uppfattar dock namnet Gielas snarare som ett naturnamn 
som kan ha avsett ett något större område som fanns på den plats där 
senare Lappstan byggdes. 
 
ISOF gör i sitt yttrande bedömningen att namnet Lappstaden inte 
uppfyller kraven på hävd och av den anledningen bör det inte finnas 
några hinder för att det utmönstras. Vidare görs bedömningen att namnet 
Gielas bör vara äldre än det svenska namnet Lappstaden. 
Rekommendationerna från ISOF är att det svenska bebyggelsenamnet 
Lappstaden ersätts med det bebyggelsenamnet Gielas och att det 
svenska gatunamnet Lappstavägen ersätts med det svenska 
Gielasvägen. 
 
ISOF rekommenderar även att den svenska skyltningen kompletteras 
med skyltning av de lulesamiska namnen för Gielas och Gielasvägen. 
ISOF rekommenderar att experter i lulesamiska konsulteras för att ett 
lulesamiskt namn för Gielasvägen samt även Sirkasgatan ska kunna 
rekommenderas och sedan beslutas av kommunen. 
 
Lantmäteriet och ISOFs bedömningar i ärendet skiljer sig därmed ifrån 
varandra.  
 
Yttrande har även inhämtats från Minoritetsspråksgruppen i Jokkmokks 
kommun som ställer sig positiv till ett namnbyte då det skulle synliggöra 
samiskan i kommunen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner föreslår: 
 
Att om ett namnbyte är önskvärt bör vidare dialog med Lantmäteriet ske i 
syfte att nå samsyn om namnförslaget och namnbytet. Detta för att 
säkerställa att det nya namnet kartredovisas och införs i grundläggande 
geodata. 

 
Ärendets beredning 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 125. 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73- fortsättning 
 
 Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-06-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 50. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2020-06-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställarna 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 74 Dnr 2020:1085 
 

Motionssvar – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att återremittera ärendet för en ta fram en konsekvensanalys på att ej 
genomföra förslaget och utreda hur många som åker skidor på spåret. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 

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

Vårt förslag är att bygga ut en befintlig vattenledningsbana runt sjön 
Talvatis/Dalváddis slingan 3 km. Dels är det närheten till sjön som gör det 
möjligt att tillverka konstsnö. Samt att även införskaffa snötäckdukar som 
Kåbdalis har, för att man ska kunna spara snö. 
 
Eftersom Jokkmokks Skidklubb är landets äldsta klubb borde vi också 
kunna göra en sådan investering för att komma igång tidigare med 
längdskidåkning för våra barn- och ungdomar och seniorer. Men även för 
övriga skidåkare i landet. 
 
Kan Idre, Bruksvallarna och Kåbdalis kan vi också komma igång med 
ännu mer snötillverkning och sparande av snö. 
 
Vi föreslår: 
 
-Att bygga en vattenledningsbana runt sjön Talvatis/Dalváddis, 3 
kilometerslingan för tillverkning av konstsnö. 
-Att införskaffa täckdukar för lagring av snö som körs ut med pistmaskin 
på hösten.  
 
Fritidschef Ann Enberg har berett motionen. 
 
Säsongen 2020 började snötillverkningen tidigt och det sammanföll med 
att kommunens nya pistmaskin levererades.  

 
Pistmaskinen kördes under perioden med snötillverkning ca 80 timmar, 
förbrukningen av diesel vid körning i konstsnö är ca 25 l/timme, utöver 
det tillkommer kostnader för vaktmästarna. Totalt kostade 
snötillverkningen kultur- och fritid 43 000 kr. 
 
Jokkmokks Skidklubb införde spåravgift, det är ett beslut som sektionen 
tog utan att kontakta Jokkmokks kommun, vi får inte glömma att 
anläggningen ägs och sköts av Jokkmokks kommun och anläggningen är  
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§ 74- fortsättning 
 
till i första hand våra medborgare som gratis ska kunna utnyttja 
anläggningen, ska en avgift tas ut bör det beslutet tas av kultur- och 
fritidsnämnden och där efter kommunfullmäktige. 
 
Kontakt har tagits med Luleå Kommun kultur- och fritid som har en 
konstsnötillverkning på Ormberget. När Luleå kommun för 10 år sedan 
gjorde en konstsnöslinga på 2,5 km kostade det 5,8 miljoner, de tar 
vattnet från fjärden nedanför Ormberget där det byggdes ett pumphus, de 
har 3 snökanoner. När snön sedan är gjord har dom traktor som kör ut 
snön efter banan och pistmaskinen planar ut snön så att det blir 20–30 
cm tjocklek. Även brunnar har gjorts för avrinning. För att starta 
tillverkningen ska det under 3 – 4 dagar vara -4 till -5 C. 
 
Kontakt har tagits med gatukontoret i Jokkmokk, ska vattenrör grävas ner 
efter spåret måste även här ett pumphus byggas så att vattnet trycks runt 
ett förslag är att vi kan ha brandposter där snökanonerna kan kopplas på. 
 
Beräknad kostnad 1 500 – 2 000 kr/m totalt 4,5 – 6 miljoner inga 
kostnader för snökanoner inräknad. 
 
Kontakt har tagits även med Kåbdalis Skidliftar ang. täckdukar dessa 
importeras från Italien och enligt Johan Gunnarstedt bör man kontakta 
någon som sparar snö för att få de rätta tipsen för att klara av att spara 
snö. Någonstans måste vi även hitta ytan där vi kan spara snön, helst 
inte på skidstadion. 
 
Fritidschef Ann Enberg föreslår: 
 
Att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt Talvatis 
sjön, kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande. 
 
Att ej avsätta pengar till att spara snö. 
 
Att avsätta 50 000 kronor till att täcka kostnaderna för maskinen och 
vaktmästarna under perioden som konstsnö produceras. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 126. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 112. 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 
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§ 74- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Fia Kaddik (SV) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg (M) 
att ärendet återremitteras för en ta fram en konsekvensanalys att ej 
genomföra förslaget och utreda hur många som åker skidor spåret. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Kaddiks (SV) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Fritidschef Ann Enberg 
Akten 
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 § 75 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 2 för 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar   
 
att lägga tertialrapporten med beaktande till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Utifrån detta resonemang har Jokkmokks kommun bestämt att den 
viktigaste delårsrapporten ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv är den 
första tertialrapporten under varje år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 40: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 

 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett negativt resultat uppgående till 
cirka 936 tkr per den 31 december 2021. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 1 984 tkr. Bokslutsresultatet (+20 186) ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 75- fortsättning 
 

För nämnderna ser resultatet ut som följande: 
 
Kommunstyrelsen 3 322 000 kr 
Barn- och utbildningsnämnden  - 686 000 kr 
Socialnämnden                                -12 018 000 kr 
Samhällsbyggarnämnden     201 000 kr 
Kultur- och fritidsnämnden     513 000 kr 
 
Finansieringen visar ett prognostiserat överskott om 6 684 tkr. 
Kommunskatten (+6 436 tkr) kommer in över förväntan medan 
utjämningsdelen minskar (-4 689tkr). Kostnaden för pensioner 
prognostiseras att minska under 2021. Dock råder en viss osäkerhet vid 
kommande års beräkning då kommunen byter pensionsadministratör från 
KPA till Skandia under pågående år. 

  
I den senaste skatte- och bidragsprognoserna från SKR 200826 har 
skatteunderlagets utveckling reviderats upp jämfört med prognosen i april, 
vilket betyder att minskningstakten inte väntas bli så snabb som befarat. 
Den snabbare ökningen för 2021 innebär dock att förändringen 2022 blir 
svagare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 136, att uppmärksamma 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser kommande utmaningar inom 
kompetensförsörjningen.  
 
Revisorerna har granskat tertialrapporten.  
 
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 
 
-Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed. 
 
-Prognostiserat årsresultat är inte förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning från ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt 
perspektiv. Prognos indikerar att balanskravet inte kommer att uppfyllas 
för år 2021. 
 
Med anledning av granskningsresultatet lämnas följande 
rekommendationer: 
 
-Kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsroll och vidtar konkreta åtgärder för 
att förbättra måluppfyllelsen. 
 
-Kommunstyrelsen i delårsrapport 2022, på ett mer systematiskt och 
strukturerat sätt utvärderar enskilda mål för god ekonomisk hushållning. 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 75- fortsättning 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Robert Bernhardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från revisorerna daterad 2021-10-21. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 136. 
Tertialrapport 2 för 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 76 Dnr 2021:870   
 

Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxan. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets 
verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns 
gällande bestämmelser om avfallshantering.  
 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall. Detta gäller främst de större storlekarna av kärl.  
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 

• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 

• ordna så att taxorna för olika abonnemang har samma konstruktion 
och därmed är jämförbara, samt att 

 
Under senaste året har KPI stigit. Under samma period har transportindex 
T16SÅE3md (med diesel) fallit med ett par procent. Gällande 
transportkostnaderna så var det vara en tillfällig effekt kopplat till Covid 
och bränslepriser. 

 
Korrigeringen av taxan inför 2022 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten, en fördelning av faktisk 
kostnad för omhändertagande av hushållsavfall per kg, skatter, samt 
utvecklingen av transportkostnaderna. Kostnadstäckningen för de större 
kärlen är lägre än mindre kärl vilket gör att priset för stora kärl kommer att 
stiga kraftigare de närmaste åren. Årets föreslagna höjning är i linje med 
den process som inleddes med taxearbetet inför år 2020. I och med taxa 
2022 så kommer samtliga abonnemang beakta full kärlstorlek och en 
likartad behandlingsavgift per liter. Kundens vinning i att ha ett stort kärl  
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 76- fortsättning 
 
blir därmed att välja ett abonnemang i stället för flera små tunnor, vilket 
också minskar antalet tömningar för sopbilen. 

 
Något som varit anmärkningsvärt är att Jokkmokks kommun har haft en 
lägre prisbild för ”nilsholgerssonshuset” än de kommuner som själva eldar 
avfall, trots att Jokkmokk har mycket långa transportavstånd. Detta är 
också något som visar sig i kostnadstäckningen. Detta taxeförslag utgår 
från faktiska kostnader samtidigt som en omvärldsbevakning sker via 
statistiska underlag som en jämförelse. 

 
Inför taxa 2022 så infogas taxan för slamtömning i renhållningstaxan, 
eftersom det innefattas av samma kommunala ansvar. Inga ändringar görs 
av slamtaxan, i avvaktan på ett flerårigt ekonomiskt underlag. 
 
Vid framtagandet av nya avfallstaxan för år 2022 så jämfördes Jokkmokks 
kommuns priser jämförts med närliggande kommuner och med 
riksgenomsnittet. I jämförelsen så är andra taxor år 2021. 
 
Ett inledande arbete med översyn av taxor inleddes år 2015. Avfallstaxan 
som den såg ut, och till viss del ser ut idag innebär en allt för låg 
täckningsgrad för kommunens kostnader för renhållningen. Dåvarande 
Teknik och Service inledde därför ett arbete med en översyn av 
avfallstaxan och dess konstruktion, vilket ledde till den nya 
taxeutformningen för 2016, som beslutades 2015.  
 
Intentionen med detta arbete var att: 

• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
renhållningen, 

• ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
fritidshus m.fl.) har samma konstruktion och därmed är jämförbara 
samt att på sikt ordna så att avgiften per tömning för fritidshus 
likställs med kostnaden för villaägare. 
 

Möjligheten för privatpersoner att ”kostnadsfritt” lämna avfall på ÅVC kan 
missbrukas. För att hålla en kontroll över inkomna mängder från 
privatpersoner införs ett klippkort för privatpersoner år 2022, i syfte att 
begränsa avfallsmängderna som ska rymmas inom grundavgiften. I nya 
taxan ingår 12 fria besök för boende i villa och 6 besök för boende i 
lägenhet och fritidshus. Arbetet med inpasseringsbegränsningar 
presenteras separat. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår: 
 
-att besluta att anta renhållningstaxa 2022 enligt förslag bifogat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 148: 
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42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 76- fortsättning 
 
Att uppdra till fastighetschefen att ta fram ett utredningsförslag för 
framtidens renhållningstaxa. 
 
Att få en genomgång av hur slamtömningsverksamheten fungerar på nästa 
arbets- och tillväxtutskott. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 108. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 148. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-07-06. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 77 Dnr 2021:871   
 

VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta VA-taxan. 
____________ 

  
Ärendet 

 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 
 
Taxeförslaget för år 2022 bygger på den genomsnittliga nationella 
trenden, VA-bokslut 2020 samt jämförelse med jämförbara kommuner 
med likvärdig utveckling. Genom en fördubbling av reinvesteringar i 
ledningsnätet så erhålls också en ökad kostnadseffektiv upprustning av 
gator och vägar i de fall att ledningen går i en gata. Skicket på våra gator 
och vägar är också en av de punkter i medborgarenkäten med lägst betyg. 
Genom detta upplägg förväntas en kostnadseffektiv infrastrukturförbättring 
inom två viktiga framtidsfrågor. 
 
I september presenterades KPI, vilket motsvarar den höjning som krävs 
för att bibehålla kostnadstäckning med nuvarande kapitalkostnader och 
utan ökat underhåll. En utgångspunkt i taxearbetet för år 2022 är 
kommunens VA bokslut 2020, vilket visar att verksamheten redovisar ett 
bättre resultat än tidigare år. VA-verksamheten får ej gå med vinst över tid 
även om enstaka år kan tillåtas göra så. Alla positiva resultat ska kunna 
kopplas till ett behov i den långsiktiga planeringen. En stor bidragande 
orsak till det positiva resultatet för 2020 var de historiskt låga elavgifterna i 
samband med Covid 19.  Elavgifterna var 510 000 kr lägre 2020. Övriga 
poster kan härröras till inverkan på underhåll i med Covid. 
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2022 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar. Jämförelse av 
kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner.  
 
Brukningsavgifterna föreslås att höjas med 4% för en villa och med 1,5 % 
för ”nilsholgerssonshuset”. 

 
I taxa 2016 så fastställdes ett arbete med taxan fram till och med år 2020. 
Kommunen inledde enligt beslut ett arbete med en översyn av Va-taxan 
och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete var att: 
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44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 77- fortsättning 
 

 öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva den 
allmänna Va-anläggningen, 

 ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
annan fastighet m.fl.) har samma konstruktion och därmed är 
jämförbara, samt att 

 senast år 2020 ha infört separata anläggnings- och brukningsavgifter 
för dag- och dränvatten från fastigheter och allmänna anläggningar. 

 
Målet med detta arbete var uppnått med taxa 2021. I taxa 2022 så är 
utgångspunkten att bevara kostnadstäckning samt att skapa 
förutsättningar för att klara det ökade underhållsbehovet som 
skonstaterats i landets alla kommuner. Likt beskrivningen i inledningen 
och bakgrunden så skulle det möjliggöras genom en ökningstakt på 
ungefär 4% utöver inflationen.   
 
Förutsatt att inga riktade statliga stöd ges så skulle finansieringsbehoven 
av de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla det 
genomsnittliga värdet av taxorna i fast penningvärde under en 20-
årsperiod, sett över hela landet.  
 
Justeringen av brukningsavgifterna beaktar det underskott som redovisas i 
VA-bokslutet för år 2020, prognos 2021, i kombination med KPI och 
genomförda investeringar i verksamheten 2021. Justeringen väntas 
innebära fortsatt kostnadstäckning år 2022, förutsatt att inga större 
oförutsedda händelser inträffar. VA-verksamheten väntas därmed kunna 
uppfylla målet i planen om bibehållen kostnadstäckning år 2022. Den 
genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är 3,6%.  
 
Anslutningsavgifterna föreslås att höjas med 3% för en villa och med 1,0 
% för ”nilsholgerssonshuset”. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunfullmäktige att anta VA-
taxan för 2022. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 109. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-09. 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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45  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 78 Dnr 2021:761   

Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Den nu gällande fördelningsnyckeln för Lapplands Gymnasium är 
framtagen inför bildandet av förbundet år 2010. Nyckeln har upplevts som 
krånglig och inte tillräckligt transparent. Dessutom har det upplevts att 
fördelningen mellan kommunerna blivit mer och mer snedfördelad.  
 
Det ledde till att ett arbete med att ta fram en ny fördelningsnyckel 
påbörjades för några år sedan. Olika förslag har genom åren arbetats fram 
men inget som samtliga fyra medlemskommuner kunnat enas om. En 
extern part, Public Partner, anlitades för att jobba med frågan. De 
presenterade under år 2019 ett förslag där fördelningen skulle baseras på 
ungdomsantal (folkbokförda) och där strategiska utbildningar skulle 
plockas bort från den gemensamma budgeten (ex längd, alpin, snowboard 
och freeski gymnasium).  
Beslut om det förslaget klubbades av förbundsdirektionen (2019-06-14) 
men togs inte i sin helhet i samtliga kommuners fullmäktige, dvs inget 
konsensus beslut som förändring av förbundsordningen kräver. Det förslag 
som Public partner presenterade upplevdes bland annat från någon 
kommun som orättvis då den exempelvis inte tog hänsyn till 
stordriftsfördelar.  
 
Sedan dess har en tillfällig fördelningsnyckel tillämpats för budgetåret 
2020 samt 2021. Även budgetförslaget för budgetår 2022, är baserad på 
den tillfälliga nyckeln. Både politiker och tjänstemän inom Lapplands 
kommunalförbund ser en ny fördelningsnyckel för Lapplands gymnasium 
som ett mycket prioriterat område, både ur ett långsiktigt 
planeringsperspektiv för förbundet såväl som för medlemskommunerna, 
men också utifrån att fördelningsnyckeln de senaste åren blivit något av 
en bromskloss i arbetet med att jobba med andra viktiga frågor som 
exempelvis fria nyttigheter. 

 
Ett nytt förslag på fördelningsnyckel är framtagen som baserar sig på 
kommunernas prislappar för ungdomar mellan 16 -18 år (den totala  
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46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 78- fortsättning 
 
kostnaden som kommunen beräknas ha för en ungdom mellan 16 – 18 år 
inklusive gymnasieskolan). 
 
Direktionen för Lapplands kommunalförbund beslutade 21-06-16, § 42: 
 

- Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 

- Att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna 
för erforderliga beslut. 

-  
Det innebär att beslut om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
måste tas av Kommunfullmäktige i Jokkmokk, Kiruna, Gällivare och Pajala 
med likalydande beslut för att gälla. 
 
Sammanfattningsvis så är kostnaden per gymnasieelev högre för 
Jokkmokk än för de övriga kommunerna beroende på att prislappen för 
vad en ungdom 16 – 18 år bör kosta enligt kostnadsutjämningen är högre i 
Jokkmokk (stordriftsfördelar). 
 
Den totala kostnaden för Jokkmokk varje år avgörs av den totala 
kostnaden för Lapplands Gymnasium, antalet ungdomar i gymnasieåldern 
samt Jokkmokks ”prislapp per elev”. År 2023 har Jokkmokk en större 
andel av ungdomarna är 2024. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 
 

 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 116. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist  daterad 2021-06-24. 
Direktionen för Lapplands Kommunalförbunds beslut 2021-06-16, § 42. 

 
 
Kopia till 
Lapplands Kommunalförbund 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 79 Dnr 2021:569 
 
Revisorernas budget för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja revisionen 865 000 kr i budget för 2022. 
____________ 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med sitt budgetförslag för 2022.  
 
Kostnaderna för den kommunala revisonen utgörs i huvudsak av arvoden 
och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt ersättning till 
revisorernas sakkunniga biträde, för nuvarande PWC, för dess biträde till 
revisorernas granskning. 
 
Revisorernas begär 865 000 kr i budgetmedel för 2022. 
 
Revisorernas budget bereds av kommunfullmäktiges presidium.  

 
Ärendet beredning 
 
Skrivelse från revisorerna daterad 2021-05-17.  
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att presidiet har berett revisorernas budgetförslag 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå 865 000 kr i budget 
för 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Revisorerna 
Ekonomifunktionen 
Personalchef Caroline Johansson 
Akten 
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48  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 80 Dnr 2021:873   
 

Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig positiv till planläggning för Kvikkjokk 3:42. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram 
en detaljplan. Förslaget innebär en variation av boendeformer såsom mer 
exklusiva stugor, enklare småstugor, husvagns- och husbilsplatser, 
tältplatser samt bastu/spa. 
 
Berört område är beläget vid Kvikkjokksdeltat vid infarten till byn Kvikkjokk 
och omfattar fastigheten Kvikkjokk 3:42. I gällande byggnadsplan är 
fastigheten utpekad för husvagnsuppställningsplats, för utveckling av 
området krävs därför ändring av detaljplan. Fastigheten Kvikkjokk 3:42 
omfattar husvagnscamping med servicebyggnader m.m. 
 
I Utvecklingsplan Kvikkjokk (2020) anges att mark för turistiska 
expansioner med besöksanläggningar i Kvikkjokk är begränsade. 
Jokkmokks kommun tillhandahåller kommunalt VA, vilket möjliggör 
hantering av spillvatten i större sammanhang. 
 
Planområdet ligger inom utpekat LIS-område. I Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun anges att området bedöms som lämpligt för 
utveckling av besöksnäring. Vidare anges att vid ny exploatering ska 
området prövas i en planprocess som visar lämplighet, avgränsning, 
bebyggelse, skydd, hänsyn mm. Vid placering av ny bebyggelse behöver 
hänsyn tas till kulturmiljön. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-08-26, § 86, att ställa sig positiv 
till planläggning av Kvikkjokk 3:42 enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande, och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
174, att uppdra till planarkitekterna att till kommunstyrelsens möte se över 
en formulering i planbeskedet där tillgången till boende av tillfällig 
karaktär/korttidsboende med allmän tillgänglighet främjas.  
 
Ett justering har med anledning av det gjorts i planbeskedet. 
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49  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 80- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 139. 
Förslag till planbesked. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 174. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Sofia 
Silfverbrand daterad 2021-09-10. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-08-26, § 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Planarkitekter Sigrid Segerström och Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 81 Dnr 2019:648    

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade förslaget till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska instrument för 
att redovisa sina avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och 
landsbygden på lång sikt skall ske. I denna mening är ÖP ett styr- och 
effektiviseringsinstrument för annan planering. Intresset för investeringar 
ökar vilket ger möjligheter för arbetstillfällen och tillväxt som på sikt kan 
gynna utvecklingen i Jokkmokks kommun. Området mellan Kåbdalis - 
Murjek - Jokkmokk är en resurs som kan utvecklas i takt med att befintliga 
och nya entreprenörer etablerar verksamhet i skogslandet sydöst. I detta 
område finns (beroende av säsong) tre järnvägsstationer som spås en allt 
mer positiv utveckling i takt med ökat resande till Jokkmokksregionen. Den 
planerade investeringen i inlandsbanan medför framtida möjligheter som 
bör beaktas i en översyn av ÖP.  
 
Pågående och planerade investeringar inom industriverksamhet finns i 
huvudsak på två platser. Den omfattande malmfyndigheten i Kallak samt 
vindkraftspark i Suorva är områden som sedan tidigare präglas av 
industriell verksamhet och har ett intresse för investerare och 
entreprenörer. LiS-områden har i begränsad omfattning tillgängliggjort 
områden i strandnära lägen vilket kan föranleda behov av ett omtag för att 
identifiera fler LiS-områden. Andra områden som bör omfattas är Kåbdalis 
och Kvikkjokk. För att uppfylla ambitionen med investeringsfrämjande 
insatser samt att vara en vägledning för olika beslut om hur mark- och 
vattenanvändning, byggande mm bör utvecklas finns det behov av 
översyn av ÖP. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 36, att anta ett tillägg till 
översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 79, att genomföra en översyn 
av översiktsplanen för Jokkmokks kommun. 

 
Arbetsgruppen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, processat arbetet med uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun för Strandskydd och landsbygdsutveckling.  
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51  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81- fortsättning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 
114: 
 
Att föreslaget LiS-område, Karats- Bujmesuoloj/Storholmen (område 21), 
ej utses som LiS område. 
 
Att i övrigt uppdra till arbetsgruppen att färdigställa förslag till plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i enlighet med följande föreslagna 
LIS-områden: Stor-skabram, Mattisudden södra, Järta, Sör-Kiertatj, 
Kåbdalis Gurtek , Kronogård södra, Porsi, Porsiedet , Linjeudden, 
Ålloluokta södra, Gallakluokta, Jaurekaska, Kvikkjokk camping, 
Råvvenjarka, Njavve, Njavve södra, Njavve norra, Tjåmotis södra, 
Tjåmotis norra , Sågudden, Granudden, Piertinjaure, Låissa, Tiellejaur, 
Lill-Varjisträsk. 
 
Att till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott skyndsamt återkomma 
med förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har fortsatt arbetet. 
 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell 
översiktsplan där bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) framgår.  
 
Jokkmokks kommun har valt att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i ett särskilt tematiskt tillägg till 
den kommunala översiktsplanen. 
 
En arbetsgrupp har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 
§ 79, arbetat med en uppdatering av det tematiska tillägget som antogs 
2014. I den tidigare antagna planen fanns 31 antagna områden, i denna 
uppdatering har 22 nya områden föreslagits som komplettering. Samtliga 
tidigare antagna områden behålls. Syftet med det tematiska tillägget till 
översiktsplanen är peka ut områden där det är lämpligt med ny eller 
kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i 
Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och 
hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  

 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
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52  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81- fortsättning 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 47: 
 
Att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
Att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 
166: 
 
Att kommunstyrelsens ordförande samt Roland Boman (FJK) tillsammans 
med berörda tjänstemän bjuder in till ett möte med de markägare av 
Kvikkjokk 3:3 som har haft synpunkter på att en del av Kvikkjokk 3:3 är 
med i LIS-planen. 
 
Planhandlingen har kompletterats avseende riktlinjer och 
rekommendationer för handläggning för områden i LIS-planen där 
rennäringen påverkas samt geografisk avgränsning av området Kvikkjokk 
camping. Dialog har hafts med markägarna av Kvikkjokk 3:3. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia Silfverbrand och 
samhällsstrateg Sigrid Segerström föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-18, § 140. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia 
Silfverbrand och samhällsstrateg Sigrid Segerström daterad 2021-09-20. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, §166. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
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53  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Planarkitekter Sigrid Segerström och Sofia Silfverbrand 
Bygglovshandläggare Magnus Lindgren 
Författningssamlingen 
Akten 
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54  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 82 Dnr 2021:760   

Förslag till minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 25 st. till 23 st. till 
den nya mandatperioden med start 2022, samt 
 
att meddela länsstyrelsen beslutet.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 

 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  

- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 

helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 

- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 

En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 

 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 

KF protokoll 20211101
(Signerat, SHA-256 D4BB3311B50D69A6B30EA9B54CEBBFE3A6B85DF36C480F6F64E216DB345138F5)

Sida 54 av 72



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

55  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82- fortsättning 
 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 

LKF 
 

Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 

 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 

 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 

 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  

o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 

LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 

o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-13, § 143. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
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56  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Tord Eklund (SD) föreslår, med instämmande av Roland Boman (FJK), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Viktor 
Segerström (V), att kommunfullmäktige minskas till 23 st. ledamöter med 
möjligheten att fler ungdomar ska kunna ta plats. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Bernhardsson 
(S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Bernhardsson (S) förslag till beslut. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras kl. 13.40-13.45 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 83 Dnr 2021:760   

Utredning om förändrad politisk organisation för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att remittera förslaget på en ny politisk organisation till samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bereda partiernas 
synpunkter och därefter komma med ett förslag till en politisk organisation. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 

 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  

- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 

helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 

- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 

En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 

 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
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58  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 83- fortsättning 
 

 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 

LKF 
 

Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 

 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 

 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 

 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  

o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 

LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 

o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 144. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
 

KF protokoll 20211101
(Signerat, SHA-256 D4BB3311B50D69A6B30EA9B54CEBBFE3A6B85DF36C480F6F64E216DB345138F5)

Sida 58 av 72



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

59  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 83- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), 
på bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Presidiet 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 84  Dnr 2021:697 

Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 
  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att anta Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten,  
 

att få en information från socialchefen om målbilden på nästa 
kommunfullmäktige, samt 

 
att till denna information även bjuda in lämplig företrädare från Region 
Norrbotten för att informera om deras syn på målbilden. 

  ____________ 
 
Ärendet 
 
Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 
(Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot 
nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i 
verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare. Ett 
förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande 
politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har 
målbilden vidareutvecklats. 
 
Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och 
omsorg ur ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra 
arbetssätt och skapa nya tjänster som svarar mot varje persons behov och 
förutsättningar. 
 
Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27. Nu väntar besluts 
process av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess. 

 
Socialchef Maria Larsson föreslår att den gemensamma målbilden antas 
för Nära vård och omsorg i Norrbotten. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 117. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Larsson daterad 2021-08-16. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår, med instämmande av Fia Kaddik (SV), 
att kommunfullmäktige får en information från socialchefen om målbilden 
på nästa sammanträde. 
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§ 84- fortsättning 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att till denna information även bjuda in lämplig 
företrädare från Region Norrbotten för att informera om deras syn på 
målbilden. 
 
Röstning  
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 
Ordförande prövar som tillägg till beslutet Meier Thunborgs (M) och Blinds 
(MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat anta dem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Akten 
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 § 85 Dnr 2021:569  
       

Rättelse av kommunfullmäktiges protokoll från 2021-06-14, 
§ 42, gällande kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att rätta protokollet från 2021-06-14, § 42 gällande kostnadsramarna för 
nämnderna 2023-2024 enligt förslaget.  
___________ 
 
Ärendet 

 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2022 och en budgetprognos för åren 2023 och 2024. 
 
Ett förslag på budgetramar har tagits fram: 

Budgetram 2022 2023 2024 
 
Invånare 4 806 4 756 4 706 
 
Intäkter    
Skatteintäkter 253 617 257 284 260 801 
Gen bidrag o utjämning 107 187 104 533 103 764 
Summa prognos intäkter 360 804 361 817 364 565 
    
Kostnadsramar    
Kommunstyrelsen 103 894 105 117 105 891 
Barn- och 
utbildningsnämnden 83 584 83 740 84 549 
Socialnämnden 141 113 141 198 141 685 
Samhällsbyggarnämnden 10 949 11 314 11 693 
Kultur- och fritidsnämnden 10 647 10 429 10 219 

Summa -350 187 
-351 
798 

-354 
037 

Summa återstår 10 617 10 019 10 528 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 

infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 

Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 

- Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
- Barn- och utbildningsnämndens område effektivisering inom 

förändrad skolstruktur - Organisatoriska förändringar som 
förstärker stödet för barn- och ungdomar 

- Kultur- och fritidsnämndens område 
ledningsstruktur/effektivisering - organisatoriska förändringar som 
förstärker stödet för barn- och ungdomar 

- Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en successiv avveckling 
av nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 42, om Budgetramar för 
2022 och strategisk plan för 2022-2024. I ärendetexten i protokollet när 
det gäller kostnadsramarna för nämnderna år 2023-2024 står det fel 
siffror. De rätta siffrorna fanns i själva budgetdokumentet som tillhörde 
ärendet. 

 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 

 
Att kommunfullmäktige rättar protokollet från 2021-06-14, § 42 gällande 
kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024. 

§ 85- fortsättning 
  
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 3619 3628 
Över/underskott 1 109 1 -18 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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§ 85- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
10-20. 
Kommunfullmäktige beslut 2021-06-14, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 

 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunstyrelsen 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Akten 
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 § 86  Dnr 2021:872 

Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 

  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna årsredovisningen för 2020. 
  ____________ 

 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är 
kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2020 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på 1,1 miljoner kr. Under året har Bussgods i Norrbotten AB 
fusionerats in i Länstrafiken och verksamheten övergått till det delägda 
bolaget Bussgods i Norr AB från och med 1 april 2020, vilket bidragit till att 
resultatet för 2020 är bättre än 2019. 
 
Med anledning av att pandemin påverkat biljettintäkterna totalt för 
Länstrafiken i Norrbotten med 37,7 miljoner kr har flertalet åtgärder satts in 
för att förbättra resultatet under året. Personalkostnader har setts över och 
minskats där det varit möjligt, resor har minimerats med anledning av 
Covid-19 pandemin, en poolbil har avvecklats, konsultkostnader minskats 
då externa tjänster genomförs i högre del av egen personal, diverse 
kostnader har setts över och abonnemang, licenser m.m. har sagts upp 
där det är möjligt. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 118. 
Årsredovisning 2020 för RKM. 
 
Anmälan av jäv 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet behandling 
och beslut 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Regionala Kollektivtrafiken i Norrbotten 
Akten 
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 § 87 Dnr 2021:873 
 

Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2020 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
denna för 2020. 

 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen endast delvis utfört verksamheten på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har 
förbundets medlemmar tvingats tillskjuta extra ekonomiska resurser för 
den samlade verksamheten (myndighet+bolag) ska redovisa en ekonomi i 
balans. 
 
Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort sett har varit tillräcklig. Vår 
bild är att direktionen under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfört med 
föregående år. 
 
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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§ 87- fortsättning 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de 
verksamhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern 
kontroll av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag 
med väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 

 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 119. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2021-05-11. 

 
Anmälan av jäv 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet behandling 
och beslut 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Regionala Kollektivtrafiken i Norrbotten 
Akten 
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 § 88 Dnr 2021:399 
   
Redovisning partistöd 2020 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna redovisningen från SV.  
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisning från SV kom in redan 2021-06-07 
och skulle ha varit med på kommunfullmäktiges möte 2021-06-14 men en 
miss gjorde att så inte skedde. 

 
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 SV inkommen 2021-06-07. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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§ 89  Dnr 2021:154 
   
Utbetalning av partistöd för 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att betala ut följande partistöd för 2021: 
 

SV: 33 000 kr 
 ____________ 

 
 Ärendet 

 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2020 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2021-
06-30 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 2021-
02-10. 

 
  
 
 
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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 § 90  

  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att godkänna samtliga avsägelser, 
 
att bordlägga valet till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Agneta Almqvist Bergman (V), 

 
att välja Karin Vannar (SV) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Magnus Antaris Tuolja (SV), 
 
att välja Lars Mikkelsson (FJK) till ny nämndeman vid Gällivare Tingsrätt 
efter Roger Åström (FJK), 

 
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  
 

Agneta Almqvist Bergman (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Roger Åström (FJK) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Gällivare Tingsrätt. 
 
Magnus Antaris Tuolja (SV) är folkbokförd i annan kommun därmed 
upphör hans uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
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). 
 
Kopia till 
Gällivare Tingsrätt 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 91 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
1. Från länsstyrelsen 

- Protokoll från inspektion hos Överförmyndaren i Jokkmokks kommun.  
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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 


Plats och tid: Sessionssalen, Kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.25 
Ajourneringar 11.50-13.00 och 13.40-13.45 


 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande  
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande  
                           


 Robert Bernhardsson (S), deltar ej 
§§ 86-87 
Torbjörn Lindgren (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Ann Enberg (S) 
Johannes Nilsson Saulo (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Claes Markusson (S) 
Viktor Segerström (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 


Roland Boman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Per-Jonas Parffa (MP),  
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 75 
Conny Öhman, gatuchef, § 76 
 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 8 november 2021 
 
 
Paragrafer: 58 - 91 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Ann Enberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
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Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-11-09  nedtagande:  2021-12-01 
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protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
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 Innehållsförteckning 
 


§ 58 
Val av justerare 
 
§ 59 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 60  Dnr 2021:748  
Medborgarförslag- Betongpark 
 


  § 61  Dnr 2021:881 
  Medborgarförslag- Lekplatser i området Lommen 
 
  § 62  Dnr 2021:882 
  Medborgarförslag- Inhägnad hundrastgård i centrala Jokkmokk 
 
  § 63  Dnr 2021:1088 
  Medborgarförslag- Förenkla informationen kring medborgarförslag 


 
§ 64  Dnr 2021:883 
Medborgarförslag- Vattenkraftsladdade elstolpar till kommunens tätort 


 
§ 65  Dnr 2021:1069 
Medborgarförslag- Att tillhandahålla säkra skid, skoter- och 
promenadvägar i Talvatisområdet 


 
§ 66  Dnr 2021:903 
Motion- Vuollerim 6000 
 
§ 67  Dnr 2021:939 
Motion- Anmälan om installation av värmepump 
 
§ 68  Dnr 2021:1081 
Motion- Förändring av fastighetsskatt för statliga anläggningar 
 
§ 69  Dnr 2021:1089  
Motion- Dags att dra vårt klimatstrå till stacken 
 
§ 70  Dnr 2021:1090 
Motion- Säker skolväg 
 
§ 71  Dnr 2021:670 
Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 


 
§ 72  Dnr 2020:936 
Motionssvar- Utveckla företagandet i kommunen- minska kommunens 
egen kostym 
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§ 73  Dnr 2020:587 
 Motionssvar- Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 


§ 74  Dnr 2020:1085 
  Motionssvar- Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 


§ 75  Dnr 2021:567 
  Tertialrapport 2 för 2021 
 


§ 76  Dnr 2021:870 
  Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2022 


 
§ 77  Dnr 2021:871 


  VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 


§ 78  Dnr 2021:761 
  Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 


§ 79  Dnr 2021:569 
  Revisorernas budget för 2022 
 


§ 80  Dnr 2021:873 
  Planbesked för Kvikkjokk 3:42 


 
§ 81  Dnr 2019:648 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, för Jokkmokks 
kommun 


 
§ 82  Dnr 2021:760 
Förslag till minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 


 
§ 83  Dnr 2021:760 
Utredning om förändrad politisk organisation 


 
§ 84  Dnr 2021:697 
Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 


 
§ 85  Dnr 2021:569 
Rättelse av kommunfullmäktiges protokoll från 2021-06-14, § 42, gällande 
kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024 


 
§ 86  Dnr 2021:872 
Årsredovisningen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2020 
 
§ 87  Dnr 2021:873 
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 
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 § 88   Dnr 2021:399   
 Redovisning av partistöd för 2020 
 
 § 89   Dnr 2021:154 


 Beslut om utbetalning av partistöd för 2021 
 


 § 90    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 91    


 Anmälningsärenden 
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  § 58 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 8 
november 2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 59 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


   
  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 60  Dnr 2021:748 
 


Medborgarförslag- Betongpark 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Annica Holmbom. 
 
Vi föreslår att Jokkmokks kommun väljer att satsa på en betongpark. Där 
kan barn, unga och vuxna skejta, åka sparkcykel, bmx mm. Det är ett 
enkelt och tillgängligt sätt att umgås, röra på sig och ha roligt.  
 
Barn och unga behöver lättillgängliga aktivitetsområden vilka inte alltid 
kräver flertalet vuxna och tränare för att aktiviteten ska kunna genomföras. 
 
Betongparken kan med fördel anläggas vid Östra skolan eftersom det 
redan är en samlingspunkt för barn genom multiarenan, Östra hörnet m.m. 
Det bör även skapas flertalet sittplatser för att uppmuntra föräldrar att följa 
med sina barn dit, även om de själva inte vågar sig ut i parken på hjul. 
 
Ytan vid den befintliga skejtrampen bör självklart asfalteras. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Annica Holmbom inkommen 2021-06-30. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 61  Dnr 2021:881 
 


Medborgarförslag- Lekplatser i området Lommen 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Vi har bott i Jokkmokk i 1,5 år och bor sedan ett år i ett hus på Lommen. 
Ett väldigt fint område med många barnfamiljer. Jag skulle önska att det 
fanns fler och bättre lekplatser här i området. Det finns ett par gamla 
gungor (men inga babygungor - många har små barn i området) och 
längre upp på Västergatan en rutschkana. Rusta gärna upp med 
babygungor, klätterställning etc. för en härligare närmiljö för barnen och 
minskad trängsel vid lekplatsen vid Talvatis. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 62  Dnr 2021:882 
 


Medborgarförslag- Inhägnad hundrastgård i centrala 
Jokkmokk 


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Jokkmokk är väldigt hundtätt och många har hundraser som inte lämpar 
sig att släppa lösa i naturen pga. stark jaktinstinkt - och för att det går 
mycket ren året om härikring.  
 
Jag skulle önska att det fanns minst en inhägnad hundrastgård i centrala 
Jokkmokk där det gick att släppa sin hund lös för lek och träning. På 
Lommen finns exempelvis flera grönytor mellan hus/tomter. På någon av 
dessa skulle man kunna hägna in en större hundrastgård. Även vid rinken 
(Skansen) kanske skulle vara möjligt? 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 63  Dnr 2021:1088 
 


Medborgarförslag- Förenkla informationen kring 
medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Amanda Mannervik. 
 
Här kommer ytterligare ett medborgarförslag. Jag skulle vilja tipsa er om 
att förenkla informationen kring medborgarförslag. Det är svårt att förstå 
processen även för en som har svenska som modersmål. Adress till 
registraturen framgår inte heller av hemsidan. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Amanda Mannervik inkommen 2021-08-25. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 64  Dnr 2021:883 
 


Medborgarförslag- Vattenkraftsladdade elstolpar till 
kommunens tätort 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Olof-Thomas Utsi. 
 
Efterfrågan på laddningsmöjligheter för bil ökar snabbt, inom kommunen 
finns en hög produktion av el från vattenkraften. Vattenkraften påverkar 
regionen, staten positivt men oss för oss privatpersoner är påverkan av 
vattenkraftsutbyggnaden oftast negativ.  
 
Att Vattenfall ombesörjer några laddstolpar med fri ström vore ett sätt för 
att Vattenfall och vattenkraften att göra avtryck som denna gång enbart är 
positivt. Positivt för vår egen utsläppspåverkan, positivt för kommunens 
attraktionskraft samt ett bra sätt för Vattenfall att hjälpa oss med 
möjligheter att minska användandet av fossila bränslen. 
 
Här, vart elkraften finns, borde möjligheterna vara goda att köra på el. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Olof-Thomas Utsi inkommen 2021-08-25. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 65  Dnr 2021:1069 
 


Medborgarförslag- Att tillhandahålla säkra skid, skoter- och 
promenadvägar i Talvatisområdet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Åsa Häggström. 
 
Varje vinter uppstår det diskussioner mellan skidåkare, gående, 
vardagsmotionärer, barnfamiljer, hundägare och fritidsförvaltningen i 
Jokkmokks kommun som berör vilka som ska ha tillgång till de olika 
områdena runt Talvatis. Eftersom det är många människor som vistas i 
området, med olika behov av motion och träning samt tillgång till naturnära 
gångstråk, behöver det bli tydligare var skidspår, skoterspår och 
promenadvägar upplåts och vilka som ska visa hänsyn på respektive 
område. 
 
Anledningen till detta medborgarförslag är att det har hänt flera tillbud 
mellan skidåkare och gående/vardagsmotionärer och det kan vara en 
tidsfrågan innan någon blir allvarligt skadad. För att förhindra fortsatta 
tillbud och säkerställa för alla att kunna vistas i området, bör kommunen se 
över hur man bättre kan ordna säkra utevistelser för kommunens invånare. 
Likaså hur dessa områden kan samordnas utifrån hänsyn och respekt för 
olika medborgares behov och intressen. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Åsa Häggström inkommen 2021-10-20. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 


 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 66 Dnr 2021:903 
 


Motion – Vuollerim 6000 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 


 
Vuollerim 6000 Natur och Kultur invigdes 1990 och är uppbyggt pga. fynd 
från två 6000 år gamla stenåldersboplatser på Älvnäset, 1983 upptäcktes 
fyndet av arkeologer från Umeå universitet. 
 
Projekteringen av byggnaden startade 1987 och sommaren 1990 
invigdes byggnaden. Arkitekter var Per Persson och Mats Winsa. 
Byggherre var Jokkmokks kommun, Ájtte och Vattenfall. 
1992 fick Vuollerim 6000 Träpriset. Träpriset är instiftat av 
Skogsindustrierna 1967 och delas ut var fjärde år och är ett hederspris 
för god träarkitektur i Sverige. 
 
I dokumentationen av Modern Arkitektur i Norrbotten skriver Lina 
Karlsson och Jennie Sjöholm bla följande:  
 
”Framför museet finns en timglasformad gårdsplan. Dess nedre del täcks 
av rullstensgrus och på dess övre är gruset svallat och böljar upp framför 
byggnaden, likt gruset i de rullstensåsar som formats av inlandsisen. Den 
timglasformade gårdsplanen med labyrinten i förgrunden, ”porten” som 
markerar år 4000 f. Kr och i bakgrunden museibyggnaden.  
 
Till höger vattenfallet och tidsstolparna. Fotograferat från parkeringen. 
Från vägen, längs parkeringens norra sida, snett genom den 
timglasformade gårdsplanen och upp till museet går en tidslinje i form av 
vattenfall (vattenrännor i granit) med stolpar mellan. Varje fall 
representerar 500 år. Efter denna går stolparna bakåt i tiden, längs en 
skifferbelagd gång upp mot museet. I timglasets nedre del mot 
parkeringen finns en labyrint, senare anlagd. Vid timglasets midja har 
tidslinjen nått 4000 f. Kr, den tid människor bebodde Älvnäset. Här är en 
”port” med höga skärmväggar i trä behandlat likt byggnadens fasad 
uppsatt för att markera denna tid; en egen rumsbildning som även utgör 
en markering mellan två rum. I porten finns högtalare med korpljud; ett 
led i avsikten att stimulera alla sinnen, inte bara synen. Vattnets porlande 
och det tjärade träets doft är också delar av detta. Man har också i både 
gårdens och byggnadens utformning strävat efter att nå ”stimulans under 
rörelse” - att upplevelserna ska ändras när man byter riktning eller rum.  
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§ 66- fortsättning 
 
Efter porten fortsätter tidslinjen mot museet och när man når entrén är 
året 6000 f. Kr. Byggnaden och den timglasformade gården är nära 
sammanbundna. Tidslinjen fortsätter in i byggnaden där det höga 
glasade entrépartiet och en vitmålad trävägg löper genom hela 
byggnaden och symboliserar den inlandsis som låg över området för 
9000 år sedan. Vattnet i tidsaxelns granitrännor ska föreställa isens 
smältvatten. Längs skiffergången finns stenar av olika mineral på rad.  
Dess framsida vetter mot timglaset och längs hela entrésidan fortsätter 
skiffergången. I övrigt omges museet av gräsmatta och tallar.” 
 
Det är ju detta som gör byggnaden speciell, vi har ingen likvärdig 
byggnad i Jokkmokks kommun, därför känns det inte rätt att byggnaden 
ska säljas till högsbjudanden med vissa förbehåll. Byggnaden bör 
fortsätta att vara i kommunens ägo och att i ansökan som Jokkmokks 
kommun gjort till Leader Polaris för en förstudie som syftar till att 
inventera och utforma strategier med fokus på följande områden 
varumärke, vitalt friluftsliv- fritids- och kulturliv, Bo och leva, etableringar 
samt kompetensförsörjning ser jag att byggnaden är en självklar del. 
Det finns många användningsområden för byggnaden. 
 
Redan nu bör byggnaden ses över då underhållet senaste åren inte 
fungerat, det är bara att ta en promenad runt området. Uteplatsen som 
funnits med grästak har rasat och ligger fortfarande kvar, labyrinten är 
inte rensad från gräs på flera år, kottar och barr ligger på taket i drivor. I 
och med att byggnaden fortfarande är i kommunen ägo bör området 
städas upp och tillåta att lokalen kan hyras av företag, föreningar och 
privatpersoner tills det finns ett beslut. 
 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen drar tillbaka beslut om försäljningen av byggnaden, 
tar upp ärendet om försäljning igen, och  
 
att kommunstyrelsen avsätter en summa för underhåll av byggnad och 
utemiljön, och 
 
att tillåta företag, föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna till 
arrangemang tills slutgiltigt beslut tagits, och 
 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-02. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 66- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 67 Dnr 2021:939 
 


Motion – Anmälan om installation av värmepump 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 


 
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 
12 § miljöbalken Avgiftsnivå 2. Jokkmokks kommun har antagit taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18 


 
Installerade en luftvärmepump sommaren/hösten 2019 i mitt radhus, 
gjorde en anmälan till Jokkmokks kommun eftersom det krävs anmälan 
för luftvärmepump om den är för rad- eller parhus inom område med 
detaljplan.  
 
Fick efter handläggning en faktura på 3 600 kronor, ställde frågan vad det 
är som kostar pengar, fick detta svar: 


 
Handläggning luftvärmepump 
 
a) Registrering av ärendet. Gå igenom anmälan (information om modell 
samt fabrikat på luftvärmepump).  
 
b) Eventuellt begära in komplettering. Göra en bedömning av lämplig 
placering samt vilka som är berörda av installationen.  
 
c) Skriva och skicka ut på samråd. Granska eventuella yttranden 
(bedöma om de tillför ärendet något och vad yttrandet innebär i varje 
enskilt fall) samt begära in delgivningskvitton som inte inkommit. 1h 
 
d) Skriva beslut med försiktighetsmått. Skicka ut beslut till berörda parter 
samt expediera.  
 
I normala fall bedöms handläggningstiden vara 4 timmar. 914 kr/tim är 
avgiften som beslutades av fullmäktige och i det ärendet finns 
värmepumpar med en handläggningstid på 4 timmar. 
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§ 67- fortsättning 
 
Att installera en luftvärmepump för villa kräver ingen anmälan till 
Jokkmokks kommun, men där emot installeras luftvärme i ett radhus då 
ska anmälan göras. Har svårt att se skillnaden även villor kan stå så pass 
nära att man störs av ljud, en luftvärmepump som ny stör i stort sett 
ingen, men börjar anläggningen bli lite äldre kan den säkert störa, det är 
inget som man skyddas från genom att anmäla en installation av 
luftvärmepump. 


 
Att göra en anmälan vad gäller värmepumpar för bergvärme, 
ytvattenvärme där den totala kostnaden kan vara mellan 50 000 – 
100 000 kr. Att ta ut 3 600 kr för en luftvärmepump som kan kosta ca 
18 000 kr innebär det en ökad kostnad på 20 % - helt orimligt. 


 
2018 hade 22 st. anmälningar inkommit till Jokkmokks kommun, av 
dessa var 20 st. anmälningar av berg- jord- eller ytvattenvärme och 2 
luftvärmepump för radhus. (Jag och min mamma) 
 
2019 var det 8 st. anmälningar berg- jord- eller ytvattenvärme, ingen 
anmälan-luftvärmepumpradhus. 
 
2020 hittar jag inga anmälningar. 
 
Några av de kommuner som ej har anmälningsplikt för luftvärmepumpar, 
Kalix, Luleå, Gällivare, Boden m.fl. 
 
Enligt miljöbalken är luftvärmepumpar inte anmälningspliktiga. 


 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen ändrar i sitt antagna dokument om taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18, och där ta bort beslut om 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar då det enligt miljöbalken inte är 
anmälningspliktigt. 
 
Att när taxor i fortsättningen ska behandlas i kommunstyrelsen ska det 
finns räkneexempel på vad medborgarna kommer att få betala för olika 
taxor, som exempel att visa på att handläggning av luftvärmepump kostar 
medborgarna 3 600 kr, tror att vi som politiker har lättare att förstå hur 
besluten slår mot medborgarna. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-13. 
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§ 67- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 68 Dnr 2021:1081 
 


Motion – Förändring av fastighetsskatt för statliga 
anläggningar 


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 


 
Efter att ha tagit del av det förslag till avtal mellan Vattenfall och 
Jokkmokks Kommun gällande räddningstjänsten i vår kommun i framtiden. 
 
Där Vattenfall i framtiden vägrar att bistå kommunen med del av kostnader 
för räddningstjänst i Porjus och Vuollerim, trots den stora verksamhet man 
bedriver i vår kommun samt alla viktiga anläggningar man har för sin 
verksamhet i vår kommun. 
 
Man har även en viktig roll i samhället genom sitt ansvar att se till att 
elförsörjningen fungerar i norra delen av landet men även hela landet. 
Andra statliga företag tar hela tiden sitt ansvar i de kommuner man verkar 
genom att stödja handel och andra verksamheter på olika sätt, dock inte 
vattenfall som inte på något sätt verkar vilja stöda de delar av landet där 
man har stora anläggningar och verksamheter trots sina stora vinster som 
man gör varje år. 
 
Vi yrkar därför att: 
 
Kommunledningen får i uppdrag att arbeta för en förändring tillsammans 
med övriga kommuner i Norrbotten för en förändring så att det så snart 
som möjligt. Skapas möjlighet för att statliga anläggningar beskattas i de 
kommuner de ligger. 
 
Samt att det undantag som gäller för sådan beskattning upphör genom 
undantag som gäller i dagsläget 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2021-10-29. 
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§ 68- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 69 Dnr 2021:1089 
 


Motion – Dags att dra vårt klimatstrå till stacken 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Sven Holmqvist (S) och Viktor Segerström 
(V). 


 
Dagligen kan vi höra och läsa oss till att klimatet förändras och att dom 
som kan göra skillnad i frågan är dom som ligger bakom nämnda 
förändringar. 
 
Det finns många privata initiativ i frågan lokalt i Jokkmokks kommun men 
bara ett fåtal initiativ inom den kommunala verksamheten i Jokkmokks 
kommun. 
 
Den största kommunala aktören inom området klimat och miljö är ju 
faktiskt Jokkmokks Värmeverk som med sin fjärrvärme bidrar till att hålla 
nere utsläppen från otaliga privata och offentliga skorstenar. 
 
Fjärrvärme är en gammal beprövad teknik som ensam rått om marknaden 
under årtionden. 
 
Nuförtiden finns det några alternativ till fjärrvärmen, alternativ som dyker 
upp runt om oss med jämna mellanrum. 
 
Ett sånt alternativ är solpaneler som producerar elektricitet som 
kompletterar byggnaders traditionella behov av uppvärmning utan att 
fastighetsägaren behöver köpa elektricitet av en utomstående leverantör. 
Idag går det dessutom att sälja den egna elproduktionen ut på nätet så att 
andra kan ta del av den, energin förgås inte. 
 
Vidare så är det ju så att priset på elektricitet som idag är en förhållandevis 
billig råvara, med största sannolikhet kommer att stiga till kanske flera 
gånger det pris som råder idag, den tesen byggs på att ”allt” skall drivas 
med el överallt och i en marknadsekonomi är det väldigt enkelt för en 
producent att styra sina produkter dit man kan tjäna mer pengar, så även 
elektricitet. 
 
Vidare har vi ju en prissättning som gör att dom fasta kostnaderna på 
elräkningen i form av överföringsavgifter tuggar i sig halva elräkningen vid 
normal förbrukning. Råkar man ha ett fritidsboende som inte bränner så  
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§ 69- fortsättning 
 
mycket elektricitet är det ingen nyhet att fasta kostnaderna på elräkningen 
ibland rusar iväg upp emot 80% av totalen. 
 
Låt oss ge ett konkret exempel: 
Norr om Kattens förskola på den gamla HEBO tomten finns saker i miljön 
som lägger en död hand över området. Eftersom området som det ser ut 
idag inte lämpar sig för bostadsbebyggelse så vore det en utmärkt 
lokalisering för en solpaneletablering, kanske för att göra just Kattens 
förskola oberoende av köpt elektricitet. 
 
Det finns garanterat kommunal mark på andra ställen runt om i kommunen 
som skulle lämpa sig för liknande investeringar för framtiden. 
 
För att Jokkmokks kommun skall vara en aktiv spelare på den framtida 
miljö och klimatmarknaden, till ekonomisk fördel för sina medborgare och 
verksamheter föreslår vi: 
 
Att Jokkmokks Värmeverk får i uppdrag att se över möjligheten att etablera 
produktionsanläggningar för elektricitet.  
 
Att Jokkmokks Värmeverk får ändrade ägardirektiv, om så krävs, för att 
uppfylla uppdraget. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Sven Holmqvist (S) och Viktor Segerström (V) inkommen 
2021-11-01. 


 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 70 Dnr 2021:1090 
 


Motion – Säker skolväg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 


 
Trafiksituationen där Berggatan möter Åsgatan vid Västra skolan är minst 
sagt problematisk. 
 
Den utskjutande bergsknallen gör att gående längs västra trottoaren efter 
Berggatan inte har någon annanstans att ta vägen än rakt ut i gatan för att 
ta sig vidare till skolan eller busshållplatsen. 
 
Vintertid är där extra stora problem med snö, is och halka. Dessutom farlig 
utförsåkningsmöjlighet rakt ut på gatan. 
 
Miljöpartiet föreslår att utstickande berghäll avlägsnas så att det blir fri 
passage längs Berggatans trottoar rakt in på skolgården och att en mur 
byggs med ett rejält staket ovanpå för att förhindra utförsåkning. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas Parffa. Samtliga 
(MP) inkommen 2021-11-01. 


 
Överläggningar i kommunfullmäktige 


 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 
 
 
 


 
 


 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 71 Dnr 2021:670 


 Motionssvar- Det ska vara enkelt att vara klimatsmart 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad i enlighet med arbetsledarens 
skrivelse. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
Att se till att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att 
minska användningen av jordens resurser. Det ligger också i linje med det 
globala arbetet med Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål. Där slås 
fast att senast 2020 ska FN:s medlemsländer, däribland Sverige, uppnå 
miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. 
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för invånare att 
göra en positiv skillnad. I ett grönt Jokkmokk moderniserar vi 
avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Där återvinningsstationer är en 
väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Bra 
utformade avfallsutrymmen möjliggör källsortering av avfall för att nå en 
minskad miljöpåverkan från avfallet. 
 
Vi i Miljöpartiet vill att boende i Jokkmokks kommun ska ha lättillgängliga 
och estetiskt tilltalande återvinningsstationer som finns där människor rör 
sig naturligt i vardagen såsom i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra 
centrumbindande verksamheter eller platser. Man ska inte behöva vara 
beroende av bil för att kunna återvinna sitt avfall. Det ska tvärtom vara 
enkelt att vara klimatsmart. Även om principen om producentansvar råder i 
Sverige kan kommunen använda sitt plan- och byggmonopol till att anvisa 
platser i våra centrumbildningar som förenklar möjligheten till återvinning 
för våra kommuninvånare.  
 
Vi föreslår att kommunen utarbetar en vardagsnära återvinningsstrategi 
utifrån motionens intentioner där lättillgänglighet, trivsel, trygghet och 
estetik  
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§ 71- fortsättning 
 
ska vara ledorden. En central del av arbetet ska vara att involvera och föra 
dialog med kommuninvånare och företag för att kunna hitta de bäst 
lämpade platserna för såväl befintliga som nya återvinningsstationer i 
orterna Jokkmokk, Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.  
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun:  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vardagsnära 
återvinningsstrategi utifrån motionens intentioner.  
 
Arbetsledare ÅVC Magnus Vannar har berett motionen. 
 
Återvinning står inför en stor nationell omställning där insamlingen som 
producenterna gör ska bli tillståndspliktig utifrån riktlinjer som ej ännu är 
delgivna. 
 
FTI AB insamlar idag tidningar och förpackningar på återvinningsstationer 
men troligen så blir denna insamling bostadsnära/fastighetsnära i 
framtiden med flerfackskärl.  
 
Erat förslag är bra men insamlingsstrukturen är idag under omvandling så 
vi vet ännu inte hur den kommer att se ut i Jokkmokk.  
 
Vi inväntar de riktlinjer som kommer under hösten för fortsatt samråd med 
insamlare för att finna den ultimata lösningen utifrån våra förutsättningar.  
 
Att propagera för fler återvinningsstationer idag är osäkert. 
Återvinningsstationer sköts även relativt dåligt i inlandet då tömningar 
oftast planerade efter schema och inte faktiskt behov, så vi välkomnar en 
också annan hantering. Bland annat TMR erbjuder nu kostnadsfri 
hämtning av förpackningar vid hemmet.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 149. 
Tjänsteskrivelse från arbetsledare ÅVC Magnus Vannar daterad 2021-
09-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 39. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2021-06-14. 


 
Kopia till 
Förslagsställarna 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 72 Dnr 2020:936 


Motionssvar – Utveckla företagandet i kommunen och 
minska den egna kostymen 


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning och att motionen i 
övrigt ska anses vara besvarad i enlighet med tillväxtchefens skrivelse 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Denise Magnusson (Opol). 


 
Då kommunen ska minska sitt eget ansvarsområde (kommunkostymen) 
så finns det all anledning att fundera på varför kommunen ska äga och 
driva campingen. Det är en otroligt fin service och ren lyx för medborgarna 
att få lov att ha tillgång till gratis bad och en stor lekplats som även jag 
nyttjar med barnen men det frångår inte det faktum att vi är ansvariga för 
att utveckla kommunen. Jokkmokks kommun strävar efter utveckling och 
inflyttning och genom att sälja campingen som går med vinst år efter år 
vore ett suveränt tillfälle för någon privat näringsidkare att dra nytta av just 
det som gör kommunen unik, naturen. Campingen ligger många invånare 
varmt om hjärtat och jag har full förståelse för att detta är ett förslag som 
kan kännas som ett hårt slag för många men jag tror på de privata 
näringsidkarna och den konkurrenssättning det kan medfölja att sälja 
campingen. Kommunen behöver fler företagare, fler arbetsgivare och 
campingen kan utvecklas utan kommunens inblandning. En försäljning 
innebär inte med automatik att den som eventuellt vill köpa också genast 
tänker låsa badet och lekplatsen, det finns säkert fina möjligheter att 
genom samverkan nå goda förutsättningar för fortsatt lyx åt medborgarna i 
kommunen men tilltron till företagarna måste finnas för att utveckling skall 
ske.  
 
Jag föreslår därför att: 
 
Arctic Camp läggs ut till försäljning. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson har berett ärendet. 
 
Jokkmokks kommun har sedan 1970- talet utvecklat Arctic Camp 
Jokkmokk, tidigare kallad Notuddens camping. En ansenlig summa 
kommunala medel har använts till campingens uppbyggnad och 
utveckling. Motiven för de satsningar som gjorts har bland annat varit att 
öka antalet besökare till Jokkmokk. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för lokalt näringsliv genom  
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§ 72- fortsättning 
 
de köp besökare gör inom en mängd olika branscher. Ett annat motiv har 
varit, precis som motionsställaren beskriver, att erbjuda en attraktiv 
badanläggning för kommunmedborgarna under sommartid istället för att 
satsa på kommunala badplatser. Men också att det funnits ytor för 
kommunmedborgarna och lokalt närings- och föreningsliv att nyttja till olika 
aktiviteter. Ett ytterligare motiv har varit att kommunen genom sitt ägande 
av anläggningen haft rådighet över campingens utveckling och fortsatta 
drift  
I nuvarande driftsform levererar verksamheten ett ekonomiskt överskott 
som kan nyttjas i kommunens övergripande resultat.  
Undertecknad kan vidare konstatera att i kommunallagens Lag (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter, står följande: 
 
4 kap. Turism 
Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar 
1 §   Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av 
turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja 
turistväsendet inom kommunen. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår: 
 
Arctic Camp Jokkmokk har under årtionden varit kommunmedborgarnas 
anläggning. Campingen är ett mycket populärt besöksmål för både 
kommunmedborgare och besökare. Om det är en rimlig ambition att 
erbjuda den servicen till kommunmedborgare och besökare samt huruvida 
campingen ska vara i kommunal eller privat ägo är ett politiskt 
ställningstagande. 
 
Utredaren konstaterar dock att Arctic Camp Jokkmokk har en mycket god 
ekonomisk utveckling som genererar intäkter istället för kostnader för 
kommunen. Vidare har anläggningen i nuvarande driftsform bidragit till att 
öka anläggningens attraktivitet samt ökat antal gästnätter. Detta samtidigt 
som de kommunala kostnaderna minskat. Ovanstående i kombination 
med rådigheten att säkerställa en stadigvarande drift av campingen som 
bidrar till omfattande intäkter i lokalt näringsliv leder till att utredaren därför 
föreslår: 
 
Att ej lägga ut Arctic Camp Jokkmokk till försäljning.  


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 150. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-09-16. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 79. 
Motion från Denise Magnusson (Opol) inkommen 2020-10-28. 
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§ 72- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 73 Dnr 2020:587 


Motionssvar – Hör upp! Gielas är namnet och inget annat 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att ställa sig positiv till en namnändring i enlighet med motionen, samt  
 
att uppdra till utredare Magdalena Fjellner att fortsätta dialogen med 
lantmäteriet och Sametinget om ett namnbyte. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas 
Parffa (samtliga MP). 
 
I år firar vi att det är 20 år sedan som Sverige ratificerade både 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det utmynnade 
till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som började gälla 
från 1 januari 2010 där judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar erkändes som nationella minoriteter. Riksdagen har även 
erkänt samerna som urfolk i särskilt uttalande 1977 samt att det samiska 
folket är omnämnt i regeringsformen efter en grundlagsändring 2011. 
 
De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har under mycket lång 
tid osynliggjorts i det offentliga rummet i Sverige. I nyare tid har företräde 
ofta getts nyare svenska namnformer på geografiska företeelser, där de 
mer ursprungliga namnen varit på ett minoritetsspråk. Först på senare tid 
har de ursprungliga namnen börjat återkomma tillsammans med de 
svenska vid skyltning i den offentliga miljön. Det är viktigt för att 
synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken såväl 
historiskt som i dagens Sverige, och är en tydlig signal till det omgivande 
samhället om att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har en 
tydlig plats i det offentliga rummet i dagens Sverige. 
 
Sedan tio år är Jokkmokks kommun en samisk förvaltningskommun med 
årligt riktat statsbidrag för att kunna leva upp till lagstiftarens syfte med 
minoritetsspråkslagen, däribland att motverka diskriminering och 
utsatthet av de nationella minoriteterna samt stödja att de historiska 
minoritetsspråken hålls levande. Kommunen har bland annat föredömligt 
skyltat offentliga kommunala byggnader på samiska både exteriört och 
interiört, vilket har rönt stort intresse hos andra förvaltningskommuner 
som tagit inspiration av oss.  
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§ 73- fortsättning 
 
Miljöpartiet de gröna tycker att det är dags för Jokkmokks kommun att ta 
nästa steg. Vi anser att kommunen ska föregå med gott exempel och visa 
att man på allvar lever upp till Europarådets och Sveriges riksdags 
målsättningar med minoritetspolitiken. I centralorten Jokkmokk finns i den 
av kommunfullmäktige fastställda detaljplanen ett bostadsområde som  
benämns som ”Lappstaden”. Vi anser att namnet inte faller inom god 
ortsnamnssed enligt den hänsynsparagraf som finns införd i 
kulturmiljölagen eller intentionerna med Europarådets ramkonvention. 
Detsamma gäller Lappstavägen som är en kommunal gata som ansluter 
till området. Ordet ”lapp” finns inte i samiskan utan är en gammeldags 
benämning som kan i vår tid uppfattas nedsättande och är därför 
olämplig att användas i kommunala sammanhang. 
 
Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks 
kommun 
 
att Lappstaden i centralorten Jokkmokk byter namn till dess ursprungliga 
samiska namn Gielas som ska användas i alla kommunala sammanhang 
såsom detaljplaner och annat, samt 
 
att Lappstavägen i centralorten Jokkmokk byter namn till förslagsvis 
Gielasvägen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner har berett motionen. 
 
Beslut inom ortnamnsområdet ligger inom ramen för Kulturmiljölagen 
1988:950, § 4, om god ortnamnssed vilket bland annat innebär att 
hävdvunna ortnamn inte (ska) ändras utan starka skäl, samt att namn på 
svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används 
samtidigt på kartor samt skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga 
områden. 
 
Beslutanderätten för namn på gator, vägar, torg, parker och andra 
allmänna platser faller under kommunens ansvarsområde.   
 
Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet i Sverige. 
Myndigheten har till uppgift att fastställa ortnamn och ansvara för 
namnsättning i grundläggande geodata. Lantmäteriet 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. 
 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en statlig myndighet vars 
uppgift är att på vetenskaplig grund utöka kunskaper om bland annat 
ortnamn och personnamn samt efter vetenskapliga normer försöka  
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§ 73- fortsättning 
 
levandegöra och sprida kunskaper om bland annat det svenska språket, 
de nationella minoritetsspråken och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
 
Lantmäteriet gör i sitt yttrande bedömningen att 
Lappstaden/Lappstavägen är hävdvunna namn och därmed inte bör 
ändras. Vidare anger de att ett byte till ett namn på samiska skulle kunna 
betraktas som ett starkt skäl om det kan fastställas att namnet är det 
ursprungliga samiska namnet på bebyggelsen som senare har översatts 
till svenska, men som aldrig har gått ur hävd på samiska, utan tvärtom är 
det normala och oftast använda namnet hos namnbrukarkretsen. 
Lantmäteriet uppfattar dock namnet Gielas snarare som ett naturnamn 
som kan ha avsett ett något större område som fanns på den plats där 
senare Lappstan byggdes. 
 
ISOF gör i sitt yttrande bedömningen att namnet Lappstaden inte 
uppfyller kraven på hävd och av den anledningen bör det inte finnas 
några hinder för att det utmönstras. Vidare görs bedömningen att namnet 
Gielas bör vara äldre än det svenska namnet Lappstaden. 
Rekommendationerna från ISOF är att det svenska bebyggelsenamnet 
Lappstaden ersätts med det bebyggelsenamnet Gielas och att det 
svenska gatunamnet Lappstavägen ersätts med det svenska 
Gielasvägen. 
 
ISOF rekommenderar även att den svenska skyltningen kompletteras 
med skyltning av de lulesamiska namnen för Gielas och Gielasvägen. 
ISOF rekommenderar att experter i lulesamiska konsulteras för att ett 
lulesamiskt namn för Gielasvägen samt även Sirkasgatan ska kunna 
rekommenderas och sedan beslutas av kommunen. 
 
Lantmäteriet och ISOFs bedömningar i ärendet skiljer sig därmed ifrån 
varandra.  
 
Yttrande har även inhämtats från Minoritetsspråksgruppen i Jokkmokks 
kommun som ställer sig positiv till ett namnbyte då det skulle synliggöra 
samiskan i kommunen. 
 
Utredare Magdalena Fjellner föreslår: 
 
Att om ett namnbyte är önskvärt bör vidare dialog med Lantmäteriet ske i 
syfte att nå samsyn om namnförslaget och namnbytet. Detta för att 
säkerställa att det nya namnet kartredovisas och införs i grundläggande 
geodata. 


 
Ärendets beredning 
 


 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 125. 
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§ 73- fortsättning 
 
 Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-06-14. 


Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 50. 
Motion från Henrik Blind, Helen Swartling och Per-Jonas Parffa (samtliga 
MP) inkommen 2020-06-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställarna 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 74 Dnr 2020:1085 
 


Motionssvar – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 


 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att återremittera ärendet för en ta fram en konsekvensanalys på att ej 
genomföra förslaget och utreda hur många som åker skidor på spåret. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


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


Vårt förslag är att bygga ut en befintlig vattenledningsbana runt sjön 
Talvatis/Dalváddis slingan 3 km. Dels är det närheten till sjön som gör det 
möjligt att tillverka konstsnö. Samt att även införskaffa snötäckdukar som 
Kåbdalis har, för att man ska kunna spara snö. 
 
Eftersom Jokkmokks Skidklubb är landets äldsta klubb borde vi också 
kunna göra en sådan investering för att komma igång tidigare med 
längdskidåkning för våra barn- och ungdomar och seniorer. Men även för 
övriga skidåkare i landet. 
 
Kan Idre, Bruksvallarna och Kåbdalis kan vi också komma igång med 
ännu mer snötillverkning och sparande av snö. 
 
Vi föreslår: 
 
-Att bygga en vattenledningsbana runt sjön Talvatis/Dalváddis, 3 
kilometerslingan för tillverkning av konstsnö. 
-Att införskaffa täckdukar för lagring av snö som körs ut med pistmaskin 
på hösten.  
 
Fritidschef Ann Enberg har berett motionen. 
 
Säsongen 2020 började snötillverkningen tidigt och det sammanföll med 
att kommunens nya pistmaskin levererades.  


 
Pistmaskinen kördes under perioden med snötillverkning ca 80 timmar, 
förbrukningen av diesel vid körning i konstsnö är ca 25 l/timme, utöver 
det tillkommer kostnader för vaktmästarna. Totalt kostade 
snötillverkningen kultur- och fritid 43 000 kr. 
 
Jokkmokks Skidklubb införde spåravgift, det är ett beslut som sektionen 
tog utan att kontakta Jokkmokks kommun, vi får inte glömma att 
anläggningen ägs och sköts av Jokkmokks kommun och anläggningen är  
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§ 74- fortsättning 
 
till i första hand våra medborgare som gratis ska kunna utnyttja 
anläggningen, ska en avgift tas ut bör det beslutet tas av kultur- och 
fritidsnämnden och där efter kommunfullmäktige. 
 
Kontakt har tagits med Luleå Kommun kultur- och fritid som har en 
konstsnötillverkning på Ormberget. När Luleå kommun för 10 år sedan 
gjorde en konstsnöslinga på 2,5 km kostade det 5,8 miljoner, de tar 
vattnet från fjärden nedanför Ormberget där det byggdes ett pumphus, de 
har 3 snökanoner. När snön sedan är gjord har dom traktor som kör ut 
snön efter banan och pistmaskinen planar ut snön så att det blir 20–30 
cm tjocklek. Även brunnar har gjorts för avrinning. För att starta 
tillverkningen ska det under 3 – 4 dagar vara -4 till -5 C. 
 
Kontakt har tagits med gatukontoret i Jokkmokk, ska vattenrör grävas ner 
efter spåret måste även här ett pumphus byggas så att vattnet trycks runt 
ett förslag är att vi kan ha brandposter där snökanonerna kan kopplas på. 
 
Beräknad kostnad 1 500 – 2 000 kr/m totalt 4,5 – 6 miljoner inga 
kostnader för snökanoner inräknad. 
 
Kontakt har tagits även med Kåbdalis Skidliftar ang. täckdukar dessa 
importeras från Italien och enligt Johan Gunnarstedt bör man kontakta 
någon som sparar snö för att få de rätta tipsen för att klara av att spara 
snö. Någonstans måste vi även hitta ytan där vi kan spara snön, helst 
inte på skidstadion. 
 
Fritidschef Ann Enberg föreslår: 
 
Att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt Talvatis 
sjön, kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande. 
 
Att ej avsätta pengar till att spara snö. 
 
Att avsätta 50 000 kronor till att täcka kostnaderna för maskinen och 
vaktmästarna under perioden som konstsnö produceras. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 126. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 112. 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 
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§ 74- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Fia Kaddik (SV) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg (M) 
att ärendet återremitteras för en ta fram en konsekvensanalys att ej 
genomföra förslaget och utreda hur många som åker skidor spåret. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan återremittera ärendet i 
enlighet med Kaddiks (SV) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Fritidschef Ann Enberg 
Akten 
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 § 75 Dnr 2021:567  
    
Tertialrapport 2 för 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar   
 
att lägga tertialrapporten med beaktande till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Utifrån detta resonemang har Jokkmokks kommun bestämt att den 
viktigaste delårsrapporten ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv är den 
första tertialrapporten under varje år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 40: 
 
Att besparingsförslag från samtliga nämnder som rör större strukturella 
förändringar som exempelvis nedläggningar ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt 


 
Att kommunchefen, med ekonomichefen som ersättare, ska ta alla 
ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet med anledning av att 
socialnämnden överskridit sin budget där. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett negativt resultat uppgående till 
cirka 936 tkr per den 31 december 2021. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 1 984 tkr. Bokslutsresultatet (+20 186) ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. 
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§ 75- fortsättning 
 


För nämnderna ser resultatet ut som följande: 
 
Kommunstyrelsen 3 322 000 kr 
Barn- och utbildningsnämnden  - 686 000 kr 
Socialnämnden                                -12 018 000 kr 
Samhällsbyggarnämnden     201 000 kr 
Kultur- och fritidsnämnden     513 000 kr 
 
Finansieringen visar ett prognostiserat överskott om 6 684 tkr. 
Kommunskatten (+6 436 tkr) kommer in över förväntan medan 
utjämningsdelen minskar (-4 689tkr). Kostnaden för pensioner 
prognostiseras att minska under 2021. Dock råder en viss osäkerhet vid 
kommande års beräkning då kommunen byter pensionsadministratör från 
KPA till Skandia under pågående år. 


  
I den senaste skatte- och bidragsprognoserna från SKR 200826 har 
skatteunderlagets utveckling reviderats upp jämfört med prognosen i april, 
vilket betyder att minskningstakten inte väntas bli så snabb som befarat. 
Den snabbare ökningen för 2021 innebär dock att förändringen 2022 blir 
svagare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 136, att uppmärksamma 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ser kommande utmaningar inom 
kompetensförsörjningen.  
 
Revisorerna har granskat tertialrapporten.  
 
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 
 
-Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed. 
 
-Prognostiserat årsresultat är inte förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning från ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt 
perspektiv. Prognos indikerar att balanskravet inte kommer att uppfyllas 
för år 2021. 
 
Med anledning av granskningsresultatet lämnas följande 
rekommendationer: 
 
-Kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsroll och vidtar konkreta åtgärder för 
att förbättra måluppfyllelsen. 
 
-Kommunstyrelsen i delårsrapport 2022, på ett mer systematiskt och 
strukturerat sätt utvärderar enskilda mål för god ekonomisk hushållning. 
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 § 75- fortsättning 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Robert Bernhardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ärendets beredning 
 
Skrivelse från revisorerna daterad 2021-10-21. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 136. 
Tertialrapport 2 för 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 76 Dnr 2021:870   
 


Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxan. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets 
verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns 
gällande bestämmelser om avfallshantering.  
 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall. Detta gäller främst de större storlekarna av kärl.  
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 


• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 


• ordna så att taxorna för olika abonnemang har samma konstruktion 
och därmed är jämförbara, samt att 


 
Under senaste året har KPI stigit. Under samma period har transportindex 
T16SÅE3md (med diesel) fallit med ett par procent. Gällande 
transportkostnaderna så var det vara en tillfällig effekt kopplat till Covid 
och bränslepriser. 


 
Korrigeringen av taxan inför 2022 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten, en fördelning av faktisk 
kostnad för omhändertagande av hushållsavfall per kg, skatter, samt 
utvecklingen av transportkostnaderna. Kostnadstäckningen för de större 
kärlen är lägre än mindre kärl vilket gör att priset för stora kärl kommer att 
stiga kraftigare de närmaste åren. Årets föreslagna höjning är i linje med 
den process som inleddes med taxearbetet inför år 2020. I och med taxa 
2022 så kommer samtliga abonnemang beakta full kärlstorlek och en 
likartad behandlingsavgift per liter. Kundens vinning i att ha ett stort kärl  
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§ 76- fortsättning 
 
blir därmed att välja ett abonnemang i stället för flera små tunnor, vilket 
också minskar antalet tömningar för sopbilen. 


 
Något som varit anmärkningsvärt är att Jokkmokks kommun har haft en 
lägre prisbild för ”nilsholgerssonshuset” än de kommuner som själva eldar 
avfall, trots att Jokkmokk har mycket långa transportavstånd. Detta är 
också något som visar sig i kostnadstäckningen. Detta taxeförslag utgår 
från faktiska kostnader samtidigt som en omvärldsbevakning sker via 
statistiska underlag som en jämförelse. 


 
Inför taxa 2022 så infogas taxan för slamtömning i renhållningstaxan, 
eftersom det innefattas av samma kommunala ansvar. Inga ändringar görs 
av slamtaxan, i avvaktan på ett flerårigt ekonomiskt underlag. 
 
Vid framtagandet av nya avfallstaxan för år 2022 så jämfördes Jokkmokks 
kommuns priser jämförts med närliggande kommuner och med 
riksgenomsnittet. I jämförelsen så är andra taxor år 2021. 
 
Ett inledande arbete med översyn av taxor inleddes år 2015. Avfallstaxan 
som den såg ut, och till viss del ser ut idag innebär en allt för låg 
täckningsgrad för kommunens kostnader för renhållningen. Dåvarande 
Teknik och Service inledde därför ett arbete med en översyn av 
avfallstaxan och dess konstruktion, vilket ledde till den nya 
taxeutformningen för 2016, som beslutades 2015.  
 
Intentionen med detta arbete var att: 


• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
renhållningen, 


• ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
fritidshus m.fl.) har samma konstruktion och därmed är jämförbara 
samt att på sikt ordna så att avgiften per tömning för fritidshus 
likställs med kostnaden för villaägare. 
 


Möjligheten för privatpersoner att ”kostnadsfritt” lämna avfall på ÅVC kan 
missbrukas. För att hålla en kontroll över inkomna mängder från 
privatpersoner införs ett klippkort för privatpersoner år 2022, i syfte att 
begränsa avfallsmängderna som ska rymmas inom grundavgiften. I nya 
taxan ingår 12 fria besök för boende i villa och 6 besök för boende i 
lägenhet och fritidshus. Arbetet med inpasseringsbegränsningar 
presenteras separat. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår: 
 
-att besluta att anta renhållningstaxa 2022 enligt förslag bifogat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 148: 
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 § 76- fortsättning 
 
Att uppdra till fastighetschefen att ta fram ett utredningsförslag för 
framtidens renhållningstaxa. 
 
Att få en genomgång av hur slamtömningsverksamheten fungerar på nästa 
arbets- och tillväxtutskott. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 108. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, § 148. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-07-06. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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 § 77 Dnr 2021:871   
 


VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta VA-taxan. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 
 
Taxeförslaget för år 2022 bygger på den genomsnittliga nationella 
trenden, VA-bokslut 2020 samt jämförelse med jämförbara kommuner 
med likvärdig utveckling. Genom en fördubbling av reinvesteringar i 
ledningsnätet så erhålls också en ökad kostnadseffektiv upprustning av 
gator och vägar i de fall att ledningen går i en gata. Skicket på våra gator 
och vägar är också en av de punkter i medborgarenkäten med lägst betyg. 
Genom detta upplägg förväntas en kostnadseffektiv infrastrukturförbättring 
inom två viktiga framtidsfrågor. 
 
I september presenterades KPI, vilket motsvarar den höjning som krävs 
för att bibehålla kostnadstäckning med nuvarande kapitalkostnader och 
utan ökat underhåll. En utgångspunkt i taxearbetet för år 2022 är 
kommunens VA bokslut 2020, vilket visar att verksamheten redovisar ett 
bättre resultat än tidigare år. VA-verksamheten får ej gå med vinst över tid 
även om enstaka år kan tillåtas göra så. Alla positiva resultat ska kunna 
kopplas till ett behov i den långsiktiga planeringen. En stor bidragande 
orsak till det positiva resultatet för 2020 var de historiskt låga elavgifterna i 
samband med Covid 19.  Elavgifterna var 510 000 kr lägre 2020. Övriga 
poster kan härröras till inverkan på underhåll i med Covid. 
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2022 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar. Jämförelse av 
kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner.  
 
Brukningsavgifterna föreslås att höjas med 4% för en villa och med 1,5 % 
för ”nilsholgerssonshuset”. 


 
I taxa 2016 så fastställdes ett arbete med taxan fram till och med år 2020. 
Kommunen inledde enligt beslut ett arbete med en översyn av Va-taxan 
och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete var att: 
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 § 77- fortsättning 
 


 öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva den 
allmänna Va-anläggningen, 


 ordna så att taxorna för olika abonnemang (villor, flerbostadshus, 
annan fastighet m.fl.) har samma konstruktion och därmed är 
jämförbara, samt att 


 senast år 2020 ha infört separata anläggnings- och brukningsavgifter 
för dag- och dränvatten från fastigheter och allmänna anläggningar. 


 
Målet med detta arbete var uppnått med taxa 2021. I taxa 2022 så är 
utgångspunkten att bevara kostnadstäckning samt att skapa 
förutsättningar för att klara det ökade underhållsbehovet som 
skonstaterats i landets alla kommuner. Likt beskrivningen i inledningen 
och bakgrunden så skulle det möjliggöras genom en ökningstakt på 
ungefär 4% utöver inflationen.   
 
Förutsatt att inga riktade statliga stöd ges så skulle finansieringsbehoven 
av de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla det 
genomsnittliga värdet av taxorna i fast penningvärde under en 20-
årsperiod, sett över hela landet.  
 
Justeringen av brukningsavgifterna beaktar det underskott som redovisas i 
VA-bokslutet för år 2020, prognos 2021, i kombination med KPI och 
genomförda investeringar i verksamheten 2021. Justeringen väntas 
innebära fortsatt kostnadstäckning år 2022, förutsatt att inga större 
oförutsedda händelser inträffar. VA-verksamheten väntas därmed kunna 
uppfylla målet i planen om bibehållen kostnadstäckning år 2022. Den 
genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är 3,6%.  
 
Anslutningsavgifterna föreslås att höjas med 3% för en villa och med 1,0 
% för ”nilsholgerssonshuset”. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunfullmäktige att anta VA-
taxan för 2022. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 109. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-08-09. 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Gatuchef Conny Öhman 
Författningssamlingen 
Akten 
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 § 78 Dnr 2021:761   


Förslag till ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Den nu gällande fördelningsnyckeln för Lapplands Gymnasium är 
framtagen inför bildandet av förbundet år 2010. Nyckeln har upplevts som 
krånglig och inte tillräckligt transparent. Dessutom har det upplevts att 
fördelningen mellan kommunerna blivit mer och mer snedfördelad.  
 
Det ledde till att ett arbete med att ta fram en ny fördelningsnyckel 
påbörjades för några år sedan. Olika förslag har genom åren arbetats fram 
men inget som samtliga fyra medlemskommuner kunnat enas om. En 
extern part, Public Partner, anlitades för att jobba med frågan. De 
presenterade under år 2019 ett förslag där fördelningen skulle baseras på 
ungdomsantal (folkbokförda) och där strategiska utbildningar skulle 
plockas bort från den gemensamma budgeten (ex längd, alpin, snowboard 
och freeski gymnasium).  
Beslut om det förslaget klubbades av förbundsdirektionen (2019-06-14) 
men togs inte i sin helhet i samtliga kommuners fullmäktige, dvs inget 
konsensus beslut som förändring av förbundsordningen kräver. Det förslag 
som Public partner presenterade upplevdes bland annat från någon 
kommun som orättvis då den exempelvis inte tog hänsyn till 
stordriftsfördelar.  
 
Sedan dess har en tillfällig fördelningsnyckel tillämpats för budgetåret 
2020 samt 2021. Även budgetförslaget för budgetår 2022, är baserad på 
den tillfälliga nyckeln. Både politiker och tjänstemän inom Lapplands 
kommunalförbund ser en ny fördelningsnyckel för Lapplands gymnasium 
som ett mycket prioriterat område, både ur ett långsiktigt 
planeringsperspektiv för förbundet såväl som för medlemskommunerna, 
men också utifrån att fördelningsnyckeln de senaste åren blivit något av 
en bromskloss i arbetet med att jobba med andra viktiga frågor som 
exempelvis fria nyttigheter. 


 
Ett nytt förslag på fördelningsnyckel är framtagen som baserar sig på 
kommunernas prislappar för ungdomar mellan 16 -18 år (den totala  
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§ 78- fortsättning 
 
kostnaden som kommunen beräknas ha för en ungdom mellan 16 – 18 år 
inklusive gymnasieskolan). 
 
Direktionen för Lapplands kommunalförbund beslutade 21-06-16, § 42: 
 


- Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 


- Att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna 
för erforderliga beslut. 


-  
Det innebär att beslut om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium 
måste tas av Kommunfullmäktige i Jokkmokk, Kiruna, Gällivare och Pajala 
med likalydande beslut för att gälla. 
 
Sammanfattningsvis så är kostnaden per gymnasieelev högre för 
Jokkmokk än för de övriga kommunerna beroende på att prislappen för 
vad en ungdom 16 – 18 år bör kosta enligt kostnadsutjämningen är högre i 
Jokkmokk (stordriftsfördelar). 
 
Den totala kostnaden för Jokkmokk varje år avgörs av den totala 
kostnaden för Lapplands Gymnasium, antalet ungdomar i gymnasieåldern 
samt Jokkmokks ”prislapp per elev”. År 2023 har Jokkmokk en större 
andel av ungdomarna är 2024. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att besluta om ny fördelningsnyckel för Lapplands Gymnasium från 2023, 
samt 
 
Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från 2023 avseende 
Lapplands Gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. 
 


 Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 116. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist  daterad 2021-06-24. 
Direktionen för Lapplands Kommunalförbunds beslut 2021-06-16, § 42. 


 
 
Kopia till 
Lapplands Kommunalförbund 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 79 Dnr 2021:569 
 
Revisorernas budget för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja revisionen 865 000 kr i budget för 2022. 
____________ 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med sitt budgetförslag för 2022.  
 
Kostnaderna för den kommunala revisonen utgörs i huvudsak av arvoden 
och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt ersättning till 
revisorernas sakkunniga biträde, för nuvarande PWC, för dess biträde till 
revisorernas granskning. 
 
Revisorernas begär 865 000 kr i budgetmedel för 2022. 
 
Revisorernas budget bereds av kommunfullmäktiges presidium.  


 
Ärendet beredning 
 
Skrivelse från revisorerna daterad 2021-05-17.  
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att presidiet har berett revisorernas budgetförslag 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå 865 000 kr i budget 
för 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Revisorerna 
Ekonomifunktionen 
Personalchef Caroline Johansson 
Akten 
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 § 80 Dnr 2021:873   
 


Planbesked för Kvikkjokk 3:42 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig positiv till planläggning för Kvikkjokk 3:42. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram 
en detaljplan. Förslaget innebär en variation av boendeformer såsom mer 
exklusiva stugor, enklare småstugor, husvagns- och husbilsplatser, 
tältplatser samt bastu/spa. 
 
Berört område är beläget vid Kvikkjokksdeltat vid infarten till byn Kvikkjokk 
och omfattar fastigheten Kvikkjokk 3:42. I gällande byggnadsplan är 
fastigheten utpekad för husvagnsuppställningsplats, för utveckling av 
området krävs därför ändring av detaljplan. Fastigheten Kvikkjokk 3:42 
omfattar husvagnscamping med servicebyggnader m.m. 
 
I Utvecklingsplan Kvikkjokk (2020) anges att mark för turistiska 
expansioner med besöksanläggningar i Kvikkjokk är begränsade. 
Jokkmokks kommun tillhandahåller kommunalt VA, vilket möjliggör 
hantering av spillvatten i större sammanhang. 
 
Planområdet ligger inom utpekat LIS-område. I Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun anges att området bedöms som lämpligt för 
utveckling av besöksnäring. Vidare anges att vid ny exploatering ska 
området prövas i en planprocess som visar lämplighet, avgränsning, 
bebyggelse, skydd, hänsyn mm. Vid placering av ny bebyggelse behöver 
hänsyn tas till kulturmiljön. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-08-26, § 86, att ställa sig positiv 
till planläggning av Kvikkjokk 3:42 enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande, och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
174, att uppdra till planarkitekterna att till kommunstyrelsens möte se över 
en formulering i planbeskedet där tillgången till boende av tillfällig 
karaktär/korttidsboende med allmän tillgänglighet främjas.  
 
Ett justering har med anledning av det gjorts i planbeskedet. 
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 § 80- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 139. 
Förslag till planbesked. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 174. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Sofia 
Silfverbrand daterad 2021-09-10. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-08-26, § 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Planarkitekter Sigrid Segerström och Sofia Silfverbrand 
Akten 
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 § 81 Dnr 2019:648    


Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade förslaget till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska instrument för 
att redovisa sina avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och 
landsbygden på lång sikt skall ske. I denna mening är ÖP ett styr- och 
effektiviseringsinstrument för annan planering. Intresset för investeringar 
ökar vilket ger möjligheter för arbetstillfällen och tillväxt som på sikt kan 
gynna utvecklingen i Jokkmokks kommun. Området mellan Kåbdalis - 
Murjek - Jokkmokk är en resurs som kan utvecklas i takt med att befintliga 
och nya entreprenörer etablerar verksamhet i skogslandet sydöst. I detta 
område finns (beroende av säsong) tre järnvägsstationer som spås en allt 
mer positiv utveckling i takt med ökat resande till Jokkmokksregionen. Den 
planerade investeringen i inlandsbanan medför framtida möjligheter som 
bör beaktas i en översyn av ÖP.  
 
Pågående och planerade investeringar inom industriverksamhet finns i 
huvudsak på två platser. Den omfattande malmfyndigheten i Kallak samt 
vindkraftspark i Suorva är områden som sedan tidigare präglas av 
industriell verksamhet och har ett intresse för investerare och 
entreprenörer. LiS-områden har i begränsad omfattning tillgängliggjort 
områden i strandnära lägen vilket kan föranleda behov av ett omtag för att 
identifiera fler LiS-områden. Andra områden som bör omfattas är Kåbdalis 
och Kvikkjokk. För att uppfylla ambitionen med investeringsfrämjande 
insatser samt att vara en vägledning för olika beslut om hur mark- och 
vattenanvändning, byggande mm bör utvecklas finns det behov av 
översyn av ÖP. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 36, att anta ett tillägg till 
översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11, § 79, att genomföra en översyn 
av översiktsplanen för Jokkmokks kommun. 


 
Arbetsgruppen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 
79, processat arbetet med uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun för Strandskydd och landsbygdsutveckling.  
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§ 81- fortsättning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 
114: 
 
Att föreslaget LiS-område, Karats- Bujmesuoloj/Storholmen (område 21), 
ej utses som LiS område. 
 
Att i övrigt uppdra till arbetsgruppen att färdigställa förslag till plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i enlighet med följande föreslagna 
LIS-områden: Stor-skabram, Mattisudden södra, Järta, Sör-Kiertatj, 
Kåbdalis Gurtek , Kronogård södra, Porsi, Porsiedet , Linjeudden, 
Ålloluokta södra, Gallakluokta, Jaurekaska, Kvikkjokk camping, 
Råvvenjarka, Njavve, Njavve södra, Njavve norra, Tjåmotis södra, 
Tjåmotis norra , Sågudden, Granudden, Piertinjaure, Låissa, Tiellejaur, 
Lill-Varjisträsk. 
 
Att till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott skyndsamt återkomma 
med förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har fortsatt arbetet. 
 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell 
översiktsplan där bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) framgår.  
 
Jokkmokks kommun har valt att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i ett särskilt tematiskt tillägg till 
den kommunala översiktsplanen. 
 
En arbetsgrupp har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 
§ 79, arbetat med en uppdatering av det tematiska tillägget som antogs 
2014. I den tidigare antagna planen fanns 31 antagna områden, i denna 
uppdatering har 22 nya områden föreslagits som komplettering. Samtliga 
tidigare antagna områden behålls. Syftet med det tematiska tillägget till 
översiktsplanen är peka ut områden där det är lämpligt med ny eller 
kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. 
 
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida 
användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer 
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i 
Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och 
hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.  


 
Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut 
och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna 
intressen. 
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§ 81- fortsättning 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg Sofia Silfverbrand 
föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till plan för Strandskydd och 
landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Jokkmokks kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 47: 
 
Att återremittera ärendet för att utreda om det går att ta bort aktuell del av 
Kvikkjokk 3:3 från LIS-planen då markägarna har haft synpunkter på att 
den delen är med, samt 
 
Att riktlinjer och rekommendationer för handläggning tas fram för områden 
i LIS-planen där rennäringen påverkas. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-08-31, § 
166: 
 
Att kommunstyrelsens ordförande samt Roland Boman (FJK) tillsammans 
med berörda tjänstemän bjuder in till ett möte med de markägare av 
Kvikkjokk 3:3 som har haft synpunkter på att en del av Kvikkjokk 3:3 är 
med i LIS-planen. 
 
Planhandlingen har kompletterats avseende riktlinjer och 
rekommendationer för handläggning för områden i LIS-planen där 
rennäringen påverkas samt geografisk avgränsning av området Kvikkjokk 
camping. Dialog har hafts med markägarna av Kvikkjokk 3:3. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia Silfverbrand och 
samhällsstrateg Sigrid Segerström föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 


 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-18, § 140. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström, planarkitekt Sofia 
Silfverbrand och samhällsstrateg Sigrid Segerström daterad 2021-09-20. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-08-31, §166. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 78. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och samhällsstrateg 
Sofia Silfverbrand daterad 2021-05-04. 
Plan för Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun. 
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§ 81- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 114. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2020-08-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, 79. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Planarkitekter Sigrid Segerström och Sofia Silfverbrand 
Bygglovshandläggare Magnus Lindgren 
Författningssamlingen 
Akten 
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 § 82 Dnr 2021:760   


Förslag till minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 25 st. till 23 st. till 
den nya mandatperioden med start 2022, samt 
 
att meddela länsstyrelsen beslutet.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 


 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  


- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 


helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 


- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 


En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 


 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
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§ 82- fortsättning 
 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 


LKF 
 


Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 


 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 


 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 


 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 


 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  


o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 


LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 


o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-13, § 143. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
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§ 82- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Tord Eklund (SD) föreslår, med instämmande av Roland Boman (FJK), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Viktor 
Segerström (V), att kommunfullmäktige minskas till 23 st. ledamöter med 
möjligheten att fler ungdomar ska kunna ta plats. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Bernhardsson 
(S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Bernhardsson (S) förslag till beslut. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras kl. 13.40-13.45 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 83 Dnr 2021:760   


Utredning om förändrad politisk organisation för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att remittera förslaget på en ny politisk organisation till samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bereda partiernas 
synpunkter och därefter komma med ett förslag till en politisk organisation. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 41, om budgetprinciper. 
Punkt 10: Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en succesiv avveckling av 
nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd. 
 
Frågan har utretts, se bilaga. Utredningen redogör för att det i SKR:s 
rapport från 2021 (Politisk organisation i kommuner och regioner) att det är 
55 kommuner som har genomfört en förändrad politisk organisation där 
facknämnder har ersatts av utskott under kommunstyrelsen, av dessa har 
merparten under 20 000 invånare. Av de 16 kommuner med färre än 
5 000 invånare har 11 genomfört en förändrad organisation. Jokkmokk har 
tillsammans med fyra andra kommuner med mindre än 5 000 invånare 
kvar tre eller fyra nämnder. 


 
De främsta orsakerna till organisationsförändringen har varit  


- Svårt att fylla alla platser i nämnderna 
- Att få en effektivare beslutsprocess med färre ”stuprör” 
- Stärka kommunstyrelsens ansvar, strategiska roll och få en 


helhetssyn över den kommunala organisationen samt att stärka 
kommunstyrelsens möjligheter att styra utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar 


- Vitalisera fullmäktiges roll med införande av fullmäktigeberedningar 
 


En kommun har enligt Kommunallagens 3 Kap stor frihet att organisera sig 
i nämnder. Dock måste det finnas kommunstyrelse, valnämnd, 
överförmyndare/överförmyndarnämnd samt någon form av 
myndighetsnämnd för beslut om tillsyn i kommunens verksamheter. 


 
Utifrån utredningen samt förutsättningar i Jokkmokks kommun föreslås att 
kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter samt följande 
nämndsorganisation: 
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 § 83- fortsättning 
 


 Kommunstyrelse med 11 ledamöter 
 Samhällsbyggarnämnd med 5 ledamöter 
 Valnämnd med 5 ledamöter 
 Överförmyndare alternativt gemensam överförmyndarnämnd med 


LKF 
 


Under kommunstyrelsen inrättas utskotten (3 – 5 ledamöter) 
 Arbets- och tillväxtutskottet 
 Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet 
 Sociala utskottet 


 
Kommunstyrelsens utskott ska arbeta i enlighet med fastställt reglemente 
och delegationsordning för respektive utskott. Framtagande av reglemente 
och delegationsordning till utskotten bör utarbetas i en process 
tillsammans med nuvarande nämnder och tjänsteorganisation. Se 
exempel på reglemente och delegationsordning i bilagor. 


 
Syftet med reglemente och delegationsordning till utskott under 
kommunstyrelsen är kommunstyrelsen ska fokusera på beslut av 
strategiska och övergripande frågor samt frågor av principiell karaktär. 
Ledamöter i utskotten bör vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 


 
 Att kommunfullmäktige minskas till 21 ledamöter. 


 
Att den politiska organisationen under kommunfullmäktige består av  


o Kommunstyrelse (11 ledamöter) 
o Samhällsbyggarnämnd (5 ledamöter) 
o Valnämnd (5 ledamöter)  
o Överförmyndare alternativt gemensamöverförmyndarnämnd med 


LKF 
 
Att kommunstyrelsen inrättar tre utskott med 3 – 5 ledamöter 


o Arbets- och tillväxtutskottet 
o Utbildning-, kultur- och fritidsutskottet  
o Sociala utskottet 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 144. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-09-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 14. 
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§ 83- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), 
på bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Presidiet 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 84  Dnr 2021:697 


Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 
  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att anta Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten,  
 


att få en information från socialchefen om målbilden på nästa 
kommunfullmäktige, samt 


 
att till denna information även bjuda in lämplig företrädare från Region 
Norrbotten för att informera om deras syn på målbilden. 


  ____________ 
 
Ärendet 
 
Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 
(Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot 
nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i 
verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare. Ett 
förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande 
politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har 
målbilden vidareutvecklats. 
 
Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och 
omsorg ur ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra 
arbetssätt och skapa nya tjänster som svarar mot varje persons behov och 
förutsättningar. 
 
Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27. Nu väntar besluts 
process av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess. 


 
Socialchef Maria Larsson föreslår att den gemensamma målbilden antas 
för Nära vård och omsorg i Norrbotten. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 117. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Larsson daterad 2021-08-16. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår, med instämmande av Fia Kaddik (SV), 
att kommunfullmäktige får en information från socialchefen om målbilden 
på nästa sammanträde. 
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§ 84- fortsättning 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att till denna information även bjuda in lämplig 
företrädare från Region Norrbotten för att informera om deras syn på 
målbilden. 
 
Röstning  
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
 
Ordförande prövar som tillägg till beslutet Meier Thunborgs (M) och Blinds 
(MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat anta dem. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Akten 
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 § 85 Dnr 2021:569  
       


Rättelse av kommunfullmäktiges protokoll från 2021-06-14, 
§ 42, gällande kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att rätta protokollet från 2021-06-14, § 42 gällande kostnadsramarna för 
nämnderna 2023-2024 enligt förslaget.  
___________ 
 
Ärendet 


 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2022 och en budgetprognos för åren 2023 och 2024. 
 
Ett förslag på budgetramar har tagits fram: 


Budgetram 2022 2023 2024 
 
Invånare 4 806 4 756 4 706 
 
Intäkter    
Skatteintäkter 253 617 257 284 260 801 
Gen bidrag o utjämning 107 187 104 533 103 764 
Summa prognos intäkter 360 804 361 817 364 565 
    
Kostnadsramar    
Kommunstyrelsen 103 894 105 117 105 891 
Barn- och 
utbildningsnämnden 83 584 83 740 84 549 
Socialnämnden 141 113 141 198 141 685 
Samhällsbyggarnämnden 10 949 11 314 11 693 
Kultur- och fritidsnämnden 10 647 10 429 10 219 


Summa -350 187 
-351 
798 


-354 
037 


Summa återstår 10 617 10 019 10 528 
    
 
Avskrivningar -23 000 -23 000 -23 000 
    
Pensioner -22 000 -22 500 -23 000 
 
Summa -45 000 -45 500 -46 000 
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- Anpassning till verksamhetens standardkostnader 
- Anpassningen sker stegvis 
- Löneökningar 3 % årligen 
- Ingen kompensation för kostnadsökningar 
- Kommunstyrelsens område framförallt inom Samhälls- och 


infrastrukturfunktionen och administration 
- Samhällsbyggarnämndens område politiska beslut 


Räddningstjänsten – om Vattenfall avslutar sitt samarbete med 
Räddningstjänsten 


- Socialnämndens område minskning inom IFO och administration 
- Barn- och utbildningsnämndens område effektivisering inom 


förändrad skolstruktur - Organisatoriska förändringar som 
förstärker stödet för barn- och ungdomar 


- Kultur- och fritidsnämndens område 
ledningsstruktur/effektivisering - organisatoriska förändringar som 
förstärker stödet för barn- och ungdomar 


- Politisk organisation – att utreda en minskning av 
kommunfullmäktige till 21 ledamöter och en successiv avveckling 
av nämnder samt bildande av en ny myndighetsnämnd 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 42, om Budgetramar för 
2022 och strategisk plan för 2022-2024. I ärendetexten i protokollet när 
det gäller kostnadsramarna för nämnderna år 2023-2024 står det fel 
siffror. De rätta siffrorna fanns i själva budgetdokumentet som tillhörde 
ärendet. 


 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 


 
Att kommunfullmäktige rättar protokollet från 2021-06-14, § 42 gällande 
kostnadsramarna för nämnderna 2023-2024. 


§ 85- fortsättning 
  
Justeras ingående i 
nettoram    
Avskrivningar och ränta 27 500 27 500 27 500 
Pensioner 11 600 11 600 11 600 
Summa 4 717 3619 3628 
Över/underskott 1 109 1 -18 
Nettokostnadsandel    
    
Årets budgeterade resultat 3 608 3 618 3 646 
 
Budgetprinciper    
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§ 85- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
10-20. 
Kommunfullmäktige beslut 2021-06-14, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 73. 


 Förslag till budgetramar och budgetprinciper för 2022-2024. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunstyrelsen 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggarnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Akten 
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 § 86  Dnr 2021:872 


Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2020 


  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna årsredovisningen för 2020. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är 
kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2020 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på 1,1 miljoner kr. Under året har Bussgods i Norrbotten AB 
fusionerats in i Länstrafiken och verksamheten övergått till det delägda 
bolaget Bussgods i Norr AB från och med 1 april 2020, vilket bidragit till att 
resultatet för 2020 är bättre än 2019. 
 
Med anledning av att pandemin påverkat biljettintäkterna totalt för 
Länstrafiken i Norrbotten med 37,7 miljoner kr har flertalet åtgärder satts in 
för att förbättra resultatet under året. Personalkostnader har setts över och 
minskats där det varit möjligt, resor har minimerats med anledning av 
Covid-19 pandemin, en poolbil har avvecklats, konsultkostnader minskats 
då externa tjänster genomförs i högre del av egen personal, diverse 
kostnader har setts över och abonnemang, licenser m.m. har sagts upp 
där det är möjligt. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 118. 
Årsredovisning 2020 för RKM. 
 
Anmälan av jäv 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet behandling 
och beslut 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Regionala Kollektivtrafiken i Norrbotten 
Akten 
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 § 87 Dnr 2021:873 
 


Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2020 


 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
denna för 2020. 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen endast delvis utfört verksamheten på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har 
förbundets medlemmar tvingats tillskjuta extra ekonomiska resurser för 
den samlade verksamheten (myndighet+bolag) ska redovisa en ekonomi i 
balans. 
 
Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort sett har varit tillräcklig. Vår 
bild är att direktionen under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfört med 
föregående år. 
 
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 


 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-01 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


67  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 87- fortsättning 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de 
verksamhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern 
kontroll av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag 
med väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 


 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 119. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2021-05-11. 


 
Anmälan av jäv 
 
Robert Bernhardsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet behandling 
och beslut 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Regionala Kollektivtrafiken i Norrbotten 
Akten 
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 § 88 Dnr 2021:399 
   
Redovisning partistöd 2020 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att godkänna redovisningen från SV.  
 ____________ 
 


Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisning från SV kom in redan 2021-06-07 
och skulle ha varit med på kommunfullmäktiges möte 2021-06-14 men en 
miss gjorde att så inte skedde. 


 
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 SV inkommen 2021-06-07. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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§ 89  Dnr 2021:154 
   
Utbetalning av partistöd för 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar  
 


att betala ut följande partistöd för 2021: 
 


SV: 33 000 kr 
 ____________ 


 
 Ärendet 


 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2020 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2021-
06-30 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 2021-
02-10. 


 
  
 
 
 Kopia till 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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 § 90  


  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att godkänna samtliga avsägelser, 
 
att bordlägga valet till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Agneta Almqvist Bergman (V), 


 
att välja Karin Vannar (SV) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Magnus Antaris Tuolja (SV), 
 
att välja Lars Mikkelsson (FJK) till ny nämndeman vid Gällivare Tingsrätt 
efter Roger Åström (FJK), 


 
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  
 


Agneta Almqvist Bergman (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Roger Åström (FJK) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Gällivare Tingsrätt. 
 
Magnus Antaris Tuolja (SV) är folkbokförd i annan kommun därmed 
upphör hans uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
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). 
 
Kopia till 
Gällivare Tingsrätt 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 91 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
1. Från länsstyrelsen 


- Protokoll från inspektion hos Överförmyndaren i Jokkmokks kommun.  
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