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 Innehållsförteckning 
 

§ 92 
Val av justerare 
 
§ 93 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 94    
Inkomna medborgarförslag 

 
§ 95  Dnr 2021:1187 
Motion- Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls kontorsfastighet 
 
§ 96  Dnr 2021:1207 
Motion- Hemsändningsbidraget 
 
§ 97  Dnr 2021:641 
Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 
§ 98  Dnr 2021:1096 
Investeringsbudgeten för år 2022 
 
§ 99  Dnr 2021:568 
Förslag att ekonomiska beslut inom IFO återgår från kommunchefen till 
verksamheten  
 
§ 100  Dnr 2021:1049 
Förslag att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen 

 
§ 101  Dnr 2021:1098 
Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 
§ 102  Dnr 2021:1094 

 Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2021 
 

§ 103  Dnr 2021:524 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 

 
 § 104    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 105    

 Anmälningsärenden 
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  § 92 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Birgitta Siljelöf (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 20 
december 2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Siljelöf (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 93 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
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 § 94   
 

Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
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 § 95 Dnr 2021:1187 
 

Motion- Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls 
kontorsfastighet 

 
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 stödja de delar av landet där 
man har stora anläggningar och verksamheter trots sina stora vinster som 
man gör varje år. Man har med detta visat att Vattenfall som företag inte är 
att lita på, om kommunen skriver ett flerårigt avtal som hyresgäst i 
fastigheten, har man nu visat att risken ända är att man säger upp avtalet 
under avtalstiden eftersom man anser att man inte behöver fullfölja avtalet. 
 
Vi yrkar därför att 
 
Att kommunfullmäktige river upp det beslut som tagits om byggandet av 
fastighet för Vattenfall. 
 
Att kommunen inte tecknar något hyresavtal gällande någon fastighet. 
 
Att kommunen avbryter allt samarbete med Vattenfall till man ändrar sitt 
synsätt mot kommunen. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2021-12-06. 
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§ 95- 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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§ 96 Dnr 2021:1207 
 

Motion – Hemsändningsbidraget 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

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

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om en reviderad 
Varuförsörjningsplan och uppdrog till kommunchefen att upprätta interna 
riktlinjer för handläggningen av hemsändningsplanen. 
 
Nu har de nya riktlinjerna varit i gång sedan dess och visar på en hel del 
faktorer som blivit kända efter beslutet om de nya kriterierna för bidraget. 
Som tidigare skickade fast boende i Kvikkjokk in sina ansökningar men 
fick avslag då de inte fyllde alla nya kriterier för att få bidraget. Eftersom de 
flesta har bil och är kapabla att köra till Jokkmokk så fick också de flesta 
avslag på sina ansökningar. 
 
Varje människa har själv rätt att välja bostadsort och varje skattebetalare i 
vårt land har också rätt till en acceptabel samhällsservice. Det är 25 mil 
t.o.r till närmaste matvaruaffär efter en väg som allt som oftast korsas av 
älg och ren, vilket gör att olycksfallsrisken är stor. Kvikkjokksvägen har en 
mobiltäckning som fungerar dåligt under stora delar av sträckningen, viket 
gör det extra problematiskt om det skulle ske en olycka. Miljöperspektivet 
bör också räknas in. Vad blir belastningen på miljön när 5 - 6 bilar ska åka 
en gång/vecka till Jokkmokk?  
 
De som bor i Kvikkjokk betalar lika mycket skatt som alla andra i 
kommunen men tar inte del av allt som vi betalar till, kulturevenemang, 
biobesök, kommunala idrottsanläggningar, bad m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
För att få rätt till bidraget gäller de nya kriterierna enligt nedan 
*Sökande ska vara pensionär, det vill säga minst 65 år. Om den sökande 
är under 65 år ska ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten bifogas.  
*Sökande kan inte själv eller med hjälp av annan ta sig till affären och 
handla dagligvaror med bil eller buss. För att styrka dina uppgifter ska 
exempelvis läkarintyg bifogas.  
 
Det skulle betyda mycket för de boende som har över 10 mil enkel väg till 
Jokkmokk om de kunde få ta del om hemsändningsbidraget. Det skulle 
gagna både miljö och ekonomi om de fick tillbaka denna möjlighet att 
beställa hem varor utan kostnad. Kommunen är också vinnare för då kan  
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§ 96- fortsättning 
 
våra medborgare även bo och leva på landsbygden och det gör 
kommunen levande även utanför tätorterna. Kan också nämnas att det i 
den gamla varuförsörjningsplanen fanns en text om att kommunen tycker 
att det är viktigt med en levande landsbygd är borttagen i den nya planen 
och det väcker tankar.  

 
Vi begär:  
 
Att de nya riktlinjerna för hemsändningsbidraget ändras så att kriterierna 
för att få ta del av stödet gäller för att man skall ha långt till 
livsmedelsaffären eller inte kan ta sig dit av någon annan anledning. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2021-12-
13. 

 
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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 § 97 Dnr 2021:641 
 
 Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Birgit Meier Thunborg (M) och Tord Eklund (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
(FSV) bildades år 1999 på initiativ från Östersunds och Ragunda 
kommuner. Tanken bakom grundandet var och är att samla landets 
vattenkraftskommuner bakom kravet på att en del av vattenkraftens 
värden ska stanna lokalt och regionalt. I dagsläget är 32 
vattenkraftskommuner medlemmar i föreningen. Från Norrbotten är 
Arjeplog, Boden och Gällivare medlemmar. För ett par år sedan 
beslutade FSV att även arbeta för att en del av vindkraftens värden 
stannar lokalt. Samtidigt öppnade föreningen för att regioner kan bli 
medlemmar. I maj 2019 blev region Jämtland/Härjedalen den första 
regionen i föreningen. Även region Värmland är numera medlem och 
Region Norrbotten har beslutat att ansöka om medlemskap i FSV. 
 
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- 
och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 
Kommunerna och regionerna skall på så sätt tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte 
ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraft. I föreningens 
styrelse finns företrädare från de flesta riksdagspartier. 
 
En fråga som föreningen drivit genom åren är att överföra 
fastighetsskatten från staten till kommuner och regioner. Förebilden var 
och är norska LVK (Landssammanslutningar av Vasskraftskommunar) 
som organiserar de norska vattenkraftskommunerna. I Norge stannar 
mellan fem och sex miljarder norska kronor per år i de kommuner och 
fylken där vattenkraften produceras. Vattenkraftsmedlen ses som en 
kompensation av de ingrepp i naturen som utbyggnaden har inneburit 
och är en viktig del av den norska distriktspolitiken. 
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§ 97- fortsättning 
 
I Sverige är kompensationen cirka 110 miljoner kronor om året i så 
kallade bygdemedel. Jokkmokks kommun använder sig givetvis av denna 
medfinansieringsmöjlighet, men pengarna ska i första hand gå till 
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.  
 
Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är 
till allmän nytta i bygden. 
 
Rent generellt har läget genom automatisering och effektivare processer 
medfört att vattenkraften kräver allt mindre arbetskraft. Den nuvarande 
beskattningen av företag innebär att skatteintäkter från företagen kommer 
staten till del, inte de kommuner och regioner som berörs av 
verksamheten. Samtidigt som efterfrågan på naturresurserna ökar nu 
ännu mer, i synnerhet i och med den gröna omställningen, så minskar de 
ekonomiska fördelarna av utvinningen för de delar av landet som berörs. 
 
Kostnaden för medlemskapet belöper sig på en fast årsavgift per 
medlemskommun 5 000 kr plus 30 öre per kommunmedborgare 
(4 842 invånare enl. SCB, 1: a kvartalet 2021) 1 452 kr 
årskostnad 6 452 kr. 
 
Påverkansarbete, även kallad lobbyverksamhet, har fått alltmer betydelse 
i vår tid och Moderaterna Jokkmokk anser därför att det är av stor 
betydelse att genom ett medlemskap i FSV visa att Jokkmokks kommun 
står sida vid sida med övriga vatten- och vindkraftskommuner i arbetet för 
en förändring av systemet för en naturresursåterbäring. 
 
Med ovan nämnd fakta och motivering i beaktande föreslår Moderaterna 
Jokkmokk kommunfullmäktiges ledamöter besluta: 
 
- Att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vatten- och 
vindkrafts kommuner och regioner (FSV). 
 
- Att medlemsavgiften hanteras inom befintlig ram i kommunstyrelsens 
område. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett motionen. 
 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades 1999 och ska verka 
för att det till vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner 
varaktigt återförs del av de värden vatten- och vindkraften genererar. 
Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. 
Föreningen ska inte ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och 
vindkraften. Föreningen beslutade 2020 att även utvidga 
verksamhetsområde till att omfatta vindkraft och har idag 34 medlemmar. 
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§ 97- fortsättning 
 
Jokkmokks kommun var tidigare medlemmar i FSV men 
kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, § 46, att Jokkmokks kommun 
går ur FSV då kommunen är missnöjd med föreningens genomslagskraft 
med sin verksamhet. 
 
Kommunen kan antagligen ansöka om att på nytt bli medlem i föreningen 
om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen så önskar.  

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 172. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
10-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 38. 
Motion från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-06-14. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Meier 
Thunborgs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 

 
 

KF protokoll 20211213
(Signerat, SHA-256 56D7868EAED1889CA0F0F0B1D4831DCC3056D0448D1E1E6CB6E4B286D8F38CBD)

Sida 13 av 32



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-12-13 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 98 Dnr 2021:1096 
    
Investeringsbudgeten för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta investeringsbudgeten 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Verksamheterna har fått inkomma med sina investeringsförslag för 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsfastigheter:  37 900 tkr 
 
Affärsfastigheter:  19 900 tkr 
 
Gatu- och infrastruktur:  850 tkr 
 
Återvinningscentralen:  4 950 tkr 
 
Ledningar:                       3 999 tkr 
 
Gator och vägar:  900 tkr 
 
Städpool:  560 tkr 
 
IT- och e-funktionen:  1 200 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Biblioteksdatasystem:  200 tkr 
 
Fyrhjuling:  120 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Möbler:  370 tkr 
 
Laddskåp datorer:  130 tkr 
 
Socialnämnden 
 
Sjukhussängar:  1 000 tkr 
 
Samhällsbyggarnämnden 
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§ 98- fortsättning 
 
Motorspruta:  300 tkr 
 
Insatsbil:  400 tkr 
 
Total summa för investeringar:  72 779 tkr 
 
Varav extern finansiering:   3 000 tkr 
 
Varav bygdemedel:                    26 185 tkr 
 
Varav hyresfinansierat:                9 950 tkr 
 
Varav taxefinansierat:                  8 374 tkr 
 
Netto skattefinansiering:              25 270 tkr 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har inkommit med ett förslag att projektet 
för ombyggnation av Östras skolans aula utökas. 
 
Den inredning som baserar sig på budgetofferter kalkyleras till ett pris på 
1,7 mkr i stället för som i budgetoffert på stolar för 700 tkr från 2019. 
Fördyringarna ligger materialkostnader, kompletterande inredning för 
teknik samt ladd möjligheter i bänkrader. 
 
På grund av uppkomna brister i elanläggningen och erforderliga ändringar 
i ventilationsanläggningen så har mängden elarbeten utökats under 
projekteringen. Ventilationsanläggningen som är sammankopplad med 
takarmaturerna har en dold och för trång kanaldimension för att försörja 
antalet personer med rätt luftflöde enligt nu gällande krav, vilket gör att 
den måste bytas ut i det fall att åtgärder i ventilationen ska göras. 
Ventilationen innehåller också asbest och saknar återvinning. Frågan om 
återvinning har ej varit dold och har varit känd sedan tidigare men 
eftersom åtgärder i ventilationen i denna omfattning är grund för krav på 
bygglovsansökan så innebär det att hela anläggningen faller under 
nybyggnationskrav. Trånga kanaler blir då ett följdproblem i kombination 
att takarmaturerna utgör tilluften till lokalen. Trånga kanaler medför också  
en risk för framtida olägenheter, vilket gör att en tillkommande åtgärd 
rekommenderas.Till följd av ombyggnaden i ventilation följer också 
avsevärt mer komplicerade tillkommande byggnadsarbeten. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår arbets- och tillväxtutskottet: 
 
Att öka budgeten för östra skolans aula till 5 800 tkr. 
 
Att projektet genomförs genom att omfördela medel för att kompensera för 
prisökningar motsvarande 4 500 tkr. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 98- fortsättning 
 
Att delen eget kapital finansieras genom senareläggning av följande 
projekt: 
 
1. Senareläggning av Bokenskolans aula 250 tkr,  
2. Struket projekt spillvattenåtervinning Vuollerim 650 tkr,  
3. Senareläggning av Passagesystem Talvatisgården RCO och 

kunskapens hus 350 tkr, 
4. Senareläggning av Talvatisgården fläktbyte 1 600 tkr 
5. Samt ytterligare tillskjuta 200 tkr i eget kapital som tillskott. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-11-15, § 
193: 
 
Att utöka den planerade investeringen i Östra skolans aula till 5 800 tkr,  
 

 Att senarelägga ombyggnationen av Bokenskolans aula till 2023.  
 
 Att stryka projektet spillvattenåtervinning i Vuollerims vattenverk. 
 

Att senarelägga investeringarna av Passagesystem Talvatisgården RCO 
och Kunskapens Hus till 2023.  
 
Att senarelägga projektet fläktbyte Talvatisgården till 2023. 
 
Att uppdra till Gatukontoret att till kommunstyrelsen inkomma med en 
utredning vad för ansvar kommunen har för vägen i Kåbdalis om den 
planerade asfalteringen görs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 158: 
 
Att uppdra till fastighetschefen att utreda möjligheterna till extern  
finansiering till investeringar i ridhuset i Jokkmokk. 
 
Att uppdra till gatukontoret att i största möjliga mån lägga och gräva 
ledningar i samarbete med Jokkmokks Värmeverk AB där så är möjligt 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 158. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 193. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström gällande 
ombyggnationen av Östra skolans aula. 
Förslag till investeringsbudget. 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 98- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Fastighetschef Erik Fagerström 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Gatuchef Conny Öhman 
Städchef Marianne Yngvesson 
Akten 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 99 Dnr 2021:568 

Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s 
kostnader 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet återgår till verksamheten. 
____________ 

 
 Ärendet 

  
Budgetberedningen har gett ekonomichefen att ta fram ett 
utredningsuppdrag angående IFO:s verksamhet. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren sett ett ökat 
behov inom ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt 
missbruk och beroende vård. 
 
För året 2021 budgeteras individ och familjeomsorgen med ca 31 miljoner 
kr medan den standardiserade kostnaden för vad verksamheten borde 
kosta hamnar på ca 17 miljoner kr. Kostnadsutjämningssystemet generar 
preliminärt ytterligare 500 000 kr för IFO under 2022 men det motsvarar 
inte kostnadsläget idag. 
 
Vid en jämförelse med andra socioekonomiska kommuner har Jokkmokks 
kommun det högsta kostnadsläget per invånare.  
 
Utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsen önskar av socialnämnden svar på följande frågor: 

 
Hur har kostnadsutvecklingen sett ut inom de olika verksamhetsområdena 
över tid? Vad har bidragit till de ökade kostnaderna? 
 
Vad är den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar inom barn och 
unga samt vuxen för 2021? Hur förhåller sig den genomsnittliga 
dygnskostnaden inom barn och unga samt vuxna till andra liknande 
kommuner? (IFO, socioekonomi, finns i Kolada) 
 
Hur ser variationerna ut mellan de olika institutionerna? 

 
Antalet aktualiseringar barn och ungdom 0-20 år över tid och hur dessa är 
fördelade år 2020? 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 99- fortsättning 
 
Vad är skillnaden i insatser gentemot andra liknande kommuner som 
lyckats möta behovet kostnadseffektivt? (Barn och unga, vuxna) Finns det 
något som är möjligt att implementera i Jokkmokk? 
 
Hur ser det förebyggande arbetet ut i andra liknande kommuner? 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Målet med utredningen är att den ska vara ett vidare underlag för 
utformning av insatser. Insatserna gäller dels inom det förebyggande 
arbetet tillsammans med interna och externa aktörer och ekonomiska 
åtgärder. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till Socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 72, att uppdra till 
socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt kontinuerligt 
rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Socialtjänsten har genomfört utredning av IFO:s verksamhet. 
 
Vi kan konstatera att socialnämnden i Jokkmokk har högre total kostnad 
för individ- och familjeomsorgen än jämförbara kommuner. Den största 
orsaken till detta är externa placeringar i förstärkta familjehem. Under 
2021 kan vi dock se en trendskiftning och både antalet placerade barn och 
kostnaden för placeringar- barn och unga sjunker. Därtill har 
personalomsättningen varit kostsam då rekryteringen till lediga tjänsten 
inte lyckats. Arbetsgivaren behöver bli attraktiv för personalgruppen så 
rekryteringar lyckas och personal stannar kvar i yrket. Det är viktigt att 
kompetens stannar kvar i organisationen.  
 
Dock ökar kostnaderna för vuxna, detta främst med anledning av enskilda 
kostnadsdrivande ärenden. 
 
Eftersom verksamheten har misslyckats i rekryteringen av egen personal 
har det medfört höga kostnader för personal från bemanningsföretag. En 
konsult kostar ungefär det dubbla mot för en egen anställd personal. 
(Konsulter ca 1 800 tkr/år - Egen anställd ca 600 tkr/år). Denna kostnad 
slås ut över samtliga verksamheter i Koladas redovisning och påverkar 
dessa specifika redovisningar. När man särskiljer placeringskostnader i 
kommunens egna ekonomiska redovisning ser vi en minskning av 
kostnadsläget. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 99- fortsättning 
 
I den analys man inom individ- och familjeomsorgen har gjort så 
framkommer det tydligt att socialnämnden har tidigare haft kännedom om 
en stor del av de placeringar vi har idag, både inom barn- och unga men 
även inom unga vuxna. 
 
En annan orsak till det höga kostnadsläget inom barn- och unga har varit 
det höga trycket av inkommande ärenden, dels har komplexiteten i 
ärendena förändrats under senare år, dels så har befintliga handläggare 
inte haft förutsättningar för att arbeta aktivt i ärendena till en förändring. En 
grundförutsättning för att handläggarna ska kunna driva ett ärende framåt 
är att det finns tid att aktivt arbeta i varje enskilt ärende tillsammans med 
vårdnadshavare, barnet och övriga berörda instanser.  
 
Det förebyggande arbetet i Jokkmokks kommun har inte varit en 
prioriterad fråga förrän under senaste året. Det är inte bara socialnämnden 
som har i uppdrag att arbeta med förebyggande insatser för barn- och 
unga. Här bör en konkret handlingsplan arbetas fram med berörda 
verksamheter, både internt inom kommunen och externt med tex. region 
Norrbotten och polisen. 
 
Kommunchef och ekonomichef har under sommaren och hösten haft 
kontinuerlig dialog med socialtjänsten om kostnader och placeringar inom 
IFO. Vår bedömning är att verksamheterna bör kunna fatta beslut om 
kostnader och placeringar själva. IFO- utredningen ger en bra grund för 
verksamheten att fortsätta arbeta med kostnadsminskande åtgärder. 
IFO:s verksamhet kan fortsätta rapportera kontinuerligt till 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 

 
Att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt förslagen till åtgärder i 
utredningen. 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att ekonomiska beslut inom IFOs 
verksamhet återgår till verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 156: 
 
Att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 99- fortsättning 
 
Att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott och kommunstyrelsen vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen beslut 2021-11-29, § 156. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monika Lundkvist daterad 2021-11-04. 
Utredning gällande IFO. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 72. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 93. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-05-03. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
IFO-chef Maria Eriksson 
Akten 
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 § 100  Dnr 2021:1049  
       

Information om samhällsbyggarnämndens beslut gällande 
inriktningen miljö- och energifrågor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera kommunstyrelsens förslag till samhällsbyggarnämnden för 
yttrande 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-10-14, § 107: 
 
Att inriktningen ska vara att minska kostnaderna för enheten för miljö- och 
energifrågor för att nämnden ska kunna nå en ekonomi i balans för 2022. 
 
Att ge avdelningschefen i uppdrag att informera och förhandla med den 
fackliga organisationen. 
 
Att ambitionsnivån i miljö- och energifrågor framgent överensstämmer med 
tilldelad budgetram. 
 
Henrik Blind (MP) har begärt att få en redovisning av 
samhällsbyggarnämndens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 162, föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
Att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Att uppdra till enheten för miljö- och energifrågor att senast hösten 2022 
hitta externa medel som i huvudsak ska finansiera deras verksamhet från 
2023. 
 
Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet. 
 
Enligt Kommunallagens 5 kap, 26 § så ska ett ärende som avgörs av 
fullmäktige ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 
berör. 

 
När det gäller förslaget att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen så måste 
samhällsbyggarnämnden få yttra sig över förslaget. 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 100- fortsättning 
 
Presidiet föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige remitterar kommunstyrelsens förslag till 
samhällsbyggarnämnden för yttrande. 

 
Ärendets beredning  
 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidie daterad 2021-12-02. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 162. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-10-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggarchef Patrik Sundberg. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande redogör för presidiets förslag till beslut. 

 
Henrik Blind (MP) yrkar på bifall till presidiets förslag till beslut. 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot presidiets 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Akten 
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 § 101 Dnr 2021:1098 

 Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att val till styrelsen i Strukturum AB:s styrelse även fortsättningsvis sker i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktige väljer en kvinna eller en man som representant 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun är tillsammans med Företagarna i Jokkmokk; 
Sparbanksstiftelsen samt Vattenfall Vattenkraft AB ägare till Strukturum 
AB. 
 
I arbetet med projektet Jämställt Jokkmokk samt Strukturum AB interna 
arbete har vikten av ökad jämställdhet belysts ur olika perspektiv. 
Traditionellt har ordförande för kommunstyrelsen tillika utsetts till 
styrelseledamot. 
 
Jokkmokks kommun har som ägare möjlighet att bidra till en jämställd 
bolagsstyrelse genom att ändra gällande princip att utse styrelseledamot. 
Förslag till ny princip avseende Jokkmokks kommuns styrelseledamot i 
näringslivsbolaget Strukturum AB: 
 
I de fall styrelsesammansättningen har en ojämn könsfördelning skall det 
beaktas i syfte att bidra till en mer jämställd bolagsstyrelse.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta:  
 
Att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB.  
 
Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 170, föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB. 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 101- fortsättning 
 
Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 170. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S). 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg 
(M) och Fia Kaddik (SV): 
 
Att val till styrelsen i Strukturum AB:s styrelse även fortsättningsvis sker i 
kommunfullmäktige. 
 
Att kommunfullmäktige väljer en kvinna eller en man som representant 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Blinds (MP) förslag till beslut. 
Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Blinds (MP) förslag till beslut röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 10 ja-röster, 11 nej-röster och 2 röster som avstår 
enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Blinds 
(MP) förslag till beslut. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 102 Dnr 2021:1094 
 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 
2022 

 
                          Kommunfullmäktige beslutar  
 

att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Förslag till sammanträdesplan för år 2022 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering, budgetarbete, valet och nya 
kommunfullmäktiges tillträdande.  
 

Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
31 januari 14 februari 28 februari 
14 mars 28 mars 25 april 
16 maj 
20 juni 

30 maj 13 juni 

29 augusti 19 september - 
3 oktober 17 oktober 31 oktober 
14 november 28 november 12 december 

 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 21 mars och 24 oktober. 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 24 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 4 
april, 11 april, 26-27 april, reservdag 4 maj 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 102- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 171, att fastställa 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och tillväxtutskottet och 
berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat förslag.  

 
 Ärendets beredning  
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 171. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Nämndssekreterare Thomas Bäckman 
Nämndssekreterare Thereze Gustafsson 
Nämndssekreterare Susanne Zackrisson 
Nämndssekreterare Ann Enberg 
Akten 
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 § 103 Dnr 2021:524 

Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 53, att remissinstanserna 
påskyndar handläggningen av medborgarförslagen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 173. 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 103- fortsättning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 53. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 100. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Akten 
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 § 104  
 
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att godkänna Almqvist Bergmans (V) avsägelse samt att begära ny 
röstsammanräkning från länsstyrelsen gällande platsen som ny ersättare i 
kommunfullmäktige, 

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

 
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 ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Agneta Almqvist Bergman (V). 
 
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 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 105 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
 Inga ärenden anmälda till sammanträdet. 
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Plats och tid: Aulan, Östra skolan, Jokkmokk, klockan 11.00 – 13.35 
Ajourneringar 12.05-13.00  


 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


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


 Robert Bernhardsson (S) 
Torbjörn Lindgren (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Malin Sundberg (S) 
Johannes Nilsson Saulo (S) 
Claes Markusson (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Viktor Segerström (V) 
Jérémy L´Helguen (V) 


Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Kajsa Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 20 december 2021 
 
 
Paragrafer: 92 - 105 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Birgitta Siljelöf (S)                    Henrik Blind (MP) 
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 Innehållsförteckning 
 


§ 92 
Val av justerare 
 
§ 93 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 94    
Inkomna medborgarförslag 


 
§ 95  Dnr 2021:1187 
Motion- Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls kontorsfastighet 
 
§ 96  Dnr 2021:1207 
Motion- Hemsändningsbidraget 
 
§ 97  Dnr 2021:641 
Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 
§ 98  Dnr 2021:1096 
Investeringsbudgeten för år 2022 
 
§ 99  Dnr 2021:568 
Förslag att ekonomiska beslut inom IFO återgår från kommunchefen till 
verksamheten  
 
§ 100  Dnr 2021:1049 
Förslag att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen 


 
§ 101  Dnr 2021:1098 
Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 
§ 102  Dnr 2021:1094 


 Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2021 
 


§ 103  Dnr 2021:524 
Redovisning av medborgarförslag och motioner under beredning 


 
 § 104    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 105    


 Anmälningsärenden 
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  § 92 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Birgitta Siljelöf (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 20 
december 2021. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Siljelöf (S) och Henrik Blind (MP) 
till justerare.  
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  § 93 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
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 § 94   
 


Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
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 § 95 Dnr 2021:1187 
 


Motion- Förändring av fullmäktiges beslut om Vattenfalls 
kontorsfastighet 


 
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 stödja de delar av landet där 
man har stora anläggningar och verksamheter trots sina stora vinster som 
man gör varje år. Man har med detta visat att Vattenfall som företag inte är 
att lita på, om kommunen skriver ett flerårigt avtal som hyresgäst i 
fastigheten, har man nu visat att risken ända är att man säger upp avtalet 
under avtalstiden eftersom man anser att man inte behöver fullfölja avtalet. 
 
Vi yrkar därför att 
 
Att kommunfullmäktige river upp det beslut som tagits om byggandet av 
fastighet för Vattenfall. 
 
Att kommunen inte tecknar något hyresavtal gällande någon fastighet. 
 
Att kommunen avbryter allt samarbete med Vattenfall till man ändrar sitt 
synsätt mot kommunen. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2021-12-06. 
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§ 95- 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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§ 96 Dnr 2021:1207 
 


Motion – Hemsändningsbidraget 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


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


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om en reviderad 
Varuförsörjningsplan och uppdrog till kommunchefen att upprätta interna 
riktlinjer för handläggningen av hemsändningsplanen. 
 
Nu har de nya riktlinjerna varit i gång sedan dess och visar på en hel del 
faktorer som blivit kända efter beslutet om de nya kriterierna för bidraget. 
Som tidigare skickade fast boende i Kvikkjokk in sina ansökningar men 
fick avslag då de inte fyllde alla nya kriterier för att få bidraget. Eftersom de 
flesta har bil och är kapabla att köra till Jokkmokk så fick också de flesta 
avslag på sina ansökningar. 
 
Varje människa har själv rätt att välja bostadsort och varje skattebetalare i 
vårt land har också rätt till en acceptabel samhällsservice. Det är 25 mil 
t.o.r till närmaste matvaruaffär efter en väg som allt som oftast korsas av 
älg och ren, vilket gör att olycksfallsrisken är stor. Kvikkjokksvägen har en 
mobiltäckning som fungerar dåligt under stora delar av sträckningen, viket 
gör det extra problematiskt om det skulle ske en olycka. Miljöperspektivet 
bör också räknas in. Vad blir belastningen på miljön när 5 - 6 bilar ska åka 
en gång/vecka till Jokkmokk?  
 
De som bor i Kvikkjokk betalar lika mycket skatt som alla andra i 
kommunen men tar inte del av allt som vi betalar till, kulturevenemang, 
biobesök, kommunala idrottsanläggningar, bad m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
För att få rätt till bidraget gäller de nya kriterierna enligt nedan 
*Sökande ska vara pensionär, det vill säga minst 65 år. Om den sökande 
är under 65 år ska ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten bifogas.  
*Sökande kan inte själv eller med hjälp av annan ta sig till affären och 
handla dagligvaror med bil eller buss. För att styrka dina uppgifter ska 
exempelvis läkarintyg bifogas.  
 
Det skulle betyda mycket för de boende som har över 10 mil enkel väg till 
Jokkmokk om de kunde få ta del om hemsändningsbidraget. Det skulle 
gagna både miljö och ekonomi om de fick tillbaka denna möjlighet att 
beställa hem varor utan kostnad. Kommunen är också vinnare för då kan  
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§ 96- fortsättning 
 
våra medborgare även bo och leva på landsbygden och det gör 
kommunen levande även utanför tätorterna. Kan också nämnas att det i 
den gamla varuförsörjningsplanen fanns en text om att kommunen tycker 
att det är viktigt med en levande landsbygd är borttagen i den nya planen 
och det väcker tankar.  


 
Vi begär:  
 
Att de nya riktlinjerna för hemsändningsbidraget ändras så att kriterierna 
för att få ta del av stödet gäller för att man skall ha långt till 
livsmedelsaffären eller inte kan ta sig dit av någon annan anledning. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2021-12-
13. 


 
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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 § 97 Dnr 2021:641 
 
 Motionssvar- Medlemskap i FSV 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen inte ansöker om medlemskap i FSV. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Birgit Meier Thunborg (M) och Tord Eklund (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Birgit Meier Thunborg (M). 
 
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
(FSV) bildades år 1999 på initiativ från Östersunds och Ragunda 
kommuner. Tanken bakom grundandet var och är att samla landets 
vattenkraftskommuner bakom kravet på att en del av vattenkraftens 
värden ska stanna lokalt och regionalt. I dagsläget är 32 
vattenkraftskommuner medlemmar i föreningen. Från Norrbotten är 
Arjeplog, Boden och Gällivare medlemmar. För ett par år sedan 
beslutade FSV att även arbeta för att en del av vindkraftens värden 
stannar lokalt. Samtidigt öppnade föreningen för att regioner kan bli 
medlemmar. I maj 2019 blev region Jämtland/Härjedalen den första 
regionen i föreningen. Även region Värmland är numera medlem och 
Region Norrbotten har beslutat att ansöka om medlemskap i FSV. 
 
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- 
och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 
Kommunerna och regionerna skall på så sätt tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte 
ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraft. I föreningens 
styrelse finns företrädare från de flesta riksdagspartier. 
 
En fråga som föreningen drivit genom åren är att överföra 
fastighetsskatten från staten till kommuner och regioner. Förebilden var 
och är norska LVK (Landssammanslutningar av Vasskraftskommunar) 
som organiserar de norska vattenkraftskommunerna. I Norge stannar 
mellan fem och sex miljarder norska kronor per år i de kommuner och 
fylken där vattenkraften produceras. Vattenkraftsmedlen ses som en 
kompensation av de ingrepp i naturen som utbyggnaden har inneburit 
och är en viktig del av den norska distriktspolitiken. 
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§ 97- fortsättning 
 
I Sverige är kompensationen cirka 110 miljoner kronor om året i så 
kallade bygdemedel. Jokkmokks kommun använder sig givetvis av denna 
medfinansieringsmöjlighet, men pengarna ska i första hand gå till 
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.  
 
Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är 
till allmän nytta i bygden. 
 
Rent generellt har läget genom automatisering och effektivare processer 
medfört att vattenkraften kräver allt mindre arbetskraft. Den nuvarande 
beskattningen av företag innebär att skatteintäkter från företagen kommer 
staten till del, inte de kommuner och regioner som berörs av 
verksamheten. Samtidigt som efterfrågan på naturresurserna ökar nu 
ännu mer, i synnerhet i och med den gröna omställningen, så minskar de 
ekonomiska fördelarna av utvinningen för de delar av landet som berörs. 
 
Kostnaden för medlemskapet belöper sig på en fast årsavgift per 
medlemskommun 5 000 kr plus 30 öre per kommunmedborgare 
(4 842 invånare enl. SCB, 1: a kvartalet 2021) 1 452 kr 
årskostnad 6 452 kr. 
 
Påverkansarbete, även kallad lobbyverksamhet, har fått alltmer betydelse 
i vår tid och Moderaterna Jokkmokk anser därför att det är av stor 
betydelse att genom ett medlemskap i FSV visa att Jokkmokks kommun 
står sida vid sida med övriga vatten- och vindkraftskommuner i arbetet för 
en förändring av systemet för en naturresursåterbäring. 
 
Med ovan nämnd fakta och motivering i beaktande föreslår Moderaterna 
Jokkmokk kommunfullmäktiges ledamöter besluta: 
 
- Att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vatten- och 
vindkrafts kommuner och regioner (FSV). 
 
- Att medlemsavgiften hanteras inom befintlig ram i kommunstyrelsens 
område. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett motionen. 
 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades 1999 och ska verka 
för att det till vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner 
varaktigt återförs del av de värden vatten- och vindkraften genererar. 
Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. 
Föreningen ska inte ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och 
vindkraften. Föreningen beslutade 2020 att även utvidga 
verksamhetsområde till att omfatta vindkraft och har idag 34 medlemmar. 
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§ 97- fortsättning 
 
Jokkmokks kommun var tidigare medlemmar i FSV men 
kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, § 46, att Jokkmokks kommun 
går ur FSV då kommunen är missnöjd med föreningens genomslagskraft 
med sin verksamhet. 
 
Kommunen kan antagligen ansöka om att på nytt bli medlem i föreningen 
om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen så önskar.  


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 172. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
10-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 38. 
Motion från Birgit Meier Thunborg (M) inkommen 2021-06-14. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Meier 
Thunborgs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 98 Dnr 2021:1096 
    
Investeringsbudgeten för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta investeringsbudgeten 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Verksamheterna har fått inkomma med sina investeringsförslag för 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsfastigheter:  37 900 tkr 
 
Affärsfastigheter:  19 900 tkr 
 
Gatu- och infrastruktur:  850 tkr 
 
Återvinningscentralen:  4 950 tkr 
 
Ledningar:                       3 999 tkr 
 
Gator och vägar:  900 tkr 
 
Städpool:  560 tkr 
 
IT- och e-funktionen:  1 200 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Biblioteksdatasystem:  200 tkr 
 
Fyrhjuling:  120 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Möbler:  370 tkr 
 
Laddskåp datorer:  130 tkr 
 
Socialnämnden 
 
Sjukhussängar:  1 000 tkr 
 
Samhällsbyggarnämnden 
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§ 98- fortsättning 
 
Motorspruta:  300 tkr 
 
Insatsbil:  400 tkr 
 
Total summa för investeringar:  72 779 tkr 
 
Varav extern finansiering:   3 000 tkr 
 
Varav bygdemedel:                    26 185 tkr 
 
Varav hyresfinansierat:                9 950 tkr 
 
Varav taxefinansierat:                  8 374 tkr 
 
Netto skattefinansiering:              25 270 tkr 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har inkommit med ett förslag att projektet 
för ombyggnation av Östras skolans aula utökas. 
 
Den inredning som baserar sig på budgetofferter kalkyleras till ett pris på 
1,7 mkr i stället för som i budgetoffert på stolar för 700 tkr från 2019. 
Fördyringarna ligger materialkostnader, kompletterande inredning för 
teknik samt ladd möjligheter i bänkrader. 
 
På grund av uppkomna brister i elanläggningen och erforderliga ändringar 
i ventilationsanläggningen så har mängden elarbeten utökats under 
projekteringen. Ventilationsanläggningen som är sammankopplad med 
takarmaturerna har en dold och för trång kanaldimension för att försörja 
antalet personer med rätt luftflöde enligt nu gällande krav, vilket gör att 
den måste bytas ut i det fall att åtgärder i ventilationen ska göras. 
Ventilationen innehåller också asbest och saknar återvinning. Frågan om 
återvinning har ej varit dold och har varit känd sedan tidigare men 
eftersom åtgärder i ventilationen i denna omfattning är grund för krav på 
bygglovsansökan så innebär det att hela anläggningen faller under 
nybyggnationskrav. Trånga kanaler blir då ett följdproblem i kombination 
att takarmaturerna utgör tilluften till lokalen. Trånga kanaler medför också  
en risk för framtida olägenheter, vilket gör att en tillkommande åtgärd 
rekommenderas.Till följd av ombyggnaden i ventilation följer också 
avsevärt mer komplicerade tillkommande byggnadsarbeten. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår arbets- och tillväxtutskottet: 
 
Att öka budgeten för östra skolans aula till 5 800 tkr. 
 
Att projektet genomförs genom att omfördela medel för att kompensera för 
prisökningar motsvarande 4 500 tkr. 
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§ 98- fortsättning 
 
Att delen eget kapital finansieras genom senareläggning av följande 
projekt: 
 
1. Senareläggning av Bokenskolans aula 250 tkr,  
2. Struket projekt spillvattenåtervinning Vuollerim 650 tkr,  
3. Senareläggning av Passagesystem Talvatisgården RCO och 


kunskapens hus 350 tkr, 
4. Senareläggning av Talvatisgården fläktbyte 1 600 tkr 
5. Samt ytterligare tillskjuta 200 tkr i eget kapital som tillskott. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-11-15, § 
193: 
 
Att utöka den planerade investeringen i Östra skolans aula till 5 800 tkr,  
 


 Att senarelägga ombyggnationen av Bokenskolans aula till 2023.  
 
 Att stryka projektet spillvattenåtervinning i Vuollerims vattenverk. 
 


Att senarelägga investeringarna av Passagesystem Talvatisgården RCO 
och Kunskapens Hus till 2023.  
 
Att senarelägga projektet fläktbyte Talvatisgården till 2023. 
 
Att uppdra till Gatukontoret att till kommunstyrelsen inkomma med en 
utredning vad för ansvar kommunen har för vägen i Kåbdalis om den 
planerade asfalteringen görs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 158: 
 
Att uppdra till fastighetschefen att utreda möjligheterna till extern  
finansiering till investeringar i ridhuset i Jokkmokk. 
 
Att uppdra till gatukontoret att i största möjliga mån lägga och gräva 
ledningar i samarbete med Jokkmokks Värmeverk AB där så är möjligt 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 158. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 193. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström gällande 
ombyggnationen av Östra skolans aula. 
Förslag till investeringsbudget. 
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§ 98- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Fastighetschef Erik Fagerström 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Gatuchef Conny Öhman 
Städchef Marianne Yngvesson 
Akten 
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 § 99 Dnr 2021:568 


Utredningsuppdrag till socialnämnden angående IFO:s 
kostnader 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ekonomiska beslut inom IFO:s verksamhet återgår till verksamheten. 
____________ 


 
 Ärendet 


  
Budgetberedningen har gett ekonomichefen att ta fram ett 
utredningsuppdrag angående IFO:s verksamhet. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren sett ett ökat 
behov inom ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt 
missbruk och beroende vård. 
 
För året 2021 budgeteras individ och familjeomsorgen med ca 31 miljoner 
kr medan den standardiserade kostnaden för vad verksamheten borde 
kosta hamnar på ca 17 miljoner kr. Kostnadsutjämningssystemet generar 
preliminärt ytterligare 500 000 kr för IFO under 2022 men det motsvarar 
inte kostnadsläget idag. 
 
Vid en jämförelse med andra socioekonomiska kommuner har Jokkmokks 
kommun det högsta kostnadsläget per invånare.  
 
Utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsen önskar av socialnämnden svar på följande frågor: 


 
Hur har kostnadsutvecklingen sett ut inom de olika verksamhetsområdena 
över tid? Vad har bidragit till de ökade kostnaderna? 
 
Vad är den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar inom barn och 
unga samt vuxen för 2021? Hur förhåller sig den genomsnittliga 
dygnskostnaden inom barn och unga samt vuxna till andra liknande 
kommuner? (IFO, socioekonomi, finns i Kolada) 
 
Hur ser variationerna ut mellan de olika institutionerna? 


 
Antalet aktualiseringar barn och ungdom 0-20 år över tid och hur dessa är 
fördelade år 2020? 
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 § 99- fortsättning 
 
Vad är skillnaden i insatser gentemot andra liknande kommuner som 
lyckats möta behovet kostnadseffektivt? (Barn och unga, vuxna) Finns det 
något som är möjligt att implementera i Jokkmokk? 
 
Hur ser det förebyggande arbetet ut i andra liknande kommuner? 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Målet med utredningen är att den ska vara ett vidare underlag för 
utformning av insatser. Insatserna gäller dels inom det förebyggande 
arbetet tillsammans med interna och externa aktörer och ekonomiska 
åtgärder. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att uppdra till Socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt 
kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 72, att uppdra till 
socialnämnden att utföra utredningsuppdraget samt kontinuerligt 
rapportera till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. 
 
Socialtjänsten har genomfört utredning av IFO:s verksamhet. 
 
Vi kan konstatera att socialnämnden i Jokkmokk har högre total kostnad 
för individ- och familjeomsorgen än jämförbara kommuner. Den största 
orsaken till detta är externa placeringar i förstärkta familjehem. Under 
2021 kan vi dock se en trendskiftning och både antalet placerade barn och 
kostnaden för placeringar- barn och unga sjunker. Därtill har 
personalomsättningen varit kostsam då rekryteringen till lediga tjänsten 
inte lyckats. Arbetsgivaren behöver bli attraktiv för personalgruppen så 
rekryteringar lyckas och personal stannar kvar i yrket. Det är viktigt att 
kompetens stannar kvar i organisationen.  
 
Dock ökar kostnaderna för vuxna, detta främst med anledning av enskilda 
kostnadsdrivande ärenden. 
 
Eftersom verksamheten har misslyckats i rekryteringen av egen personal 
har det medfört höga kostnader för personal från bemanningsföretag. En 
konsult kostar ungefär det dubbla mot för en egen anställd personal. 
(Konsulter ca 1 800 tkr/år - Egen anställd ca 600 tkr/år). Denna kostnad 
slås ut över samtliga verksamheter i Koladas redovisning och påverkar 
dessa specifika redovisningar. När man särskiljer placeringskostnader i 
kommunens egna ekonomiska redovisning ser vi en minskning av 
kostnadsläget. 
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§ 99- fortsättning 
 
I den analys man inom individ- och familjeomsorgen har gjort så 
framkommer det tydligt att socialnämnden har tidigare haft kännedom om 
en stor del av de placeringar vi har idag, både inom barn- och unga men 
även inom unga vuxna. 
 
En annan orsak till det höga kostnadsläget inom barn- och unga har varit 
det höga trycket av inkommande ärenden, dels har komplexiteten i 
ärendena förändrats under senare år, dels så har befintliga handläggare 
inte haft förutsättningar för att arbeta aktivt i ärendena till en förändring. En 
grundförutsättning för att handläggarna ska kunna driva ett ärende framåt 
är att det finns tid att aktivt arbeta i varje enskilt ärende tillsammans med 
vårdnadshavare, barnet och övriga berörda instanser.  
 
Det förebyggande arbetet i Jokkmokks kommun har inte varit en 
prioriterad fråga förrän under senaste året. Det är inte bara socialnämnden 
som har i uppdrag att arbeta med förebyggande insatser för barn- och 
unga. Här bör en konkret handlingsplan arbetas fram med berörda 
verksamheter, både internt inom kommunen och externt med tex. region 
Norrbotten och polisen. 
 
Kommunchef och ekonomichef har under sommaren och hösten haft 
kontinuerlig dialog med socialtjänsten om kostnader och placeringar inom 
IFO. Vår bedömning är att verksamheterna bör kunna fatta beslut om 
kostnader och placeringar själva. IFO- utredningen ger en bra grund för 
verksamheten att fortsätta arbeta med kostnadsminskande åtgärder. 
IFO:s verksamhet kan fortsätta rapportera kontinuerligt till 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 


 
Att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott vad gäller ekonomi samt förslagen till åtgärder i 
utredningen. 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att ekonomiska beslut inom IFOs 
verksamhet återgår till verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 156: 
 
Att godkänna utredningen samt uppdra till IFO tillsammans med 
kommunchef återkomma med handlingsplan för åtgärder. 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-12-13 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 99- fortsättning 
 
Att IFO:s verksamhet rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsens 
arbets- och tillväxtutskott och kommunstyrelsen vad gäller ekonomi samt 
förslagen till åtgärder i utredningen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen beslut 2021-11-29, § 156. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monika Lundkvist daterad 2021-11-04. 
Utredning gällande IFO. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 72. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 93. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-05-03. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
IFO-chef Maria Eriksson 
Akten 
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 § 100  Dnr 2021:1049  
       


Information om samhällsbyggarnämndens beslut gällande 
inriktningen miljö- och energifrågor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera kommunstyrelsens förslag till samhällsbyggarnämnden för 
yttrande 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-10-14, § 107: 
 
Att inriktningen ska vara att minska kostnaderna för enheten för miljö- och 
energifrågor för att nämnden ska kunna nå en ekonomi i balans för 2022. 
 
Att ge avdelningschefen i uppdrag att informera och förhandla med den 
fackliga organisationen. 
 
Att ambitionsnivån i miljö- och energifrågor framgent överensstämmer med 
tilldelad budgetram. 
 
Henrik Blind (MP) har begärt att få en redovisning av 
samhällsbyggarnämndens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 162, föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
Att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Att uppdra till enheten för miljö- och energifrågor att senast hösten 2022 
hitta externa medel som i huvudsak ska finansiera deras verksamhet från 
2023. 
 
Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet. 
 
Enligt Kommunallagens 5 kap, 26 § så ska ett ärende som avgörs av 
fullmäktige ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 
berör. 


 
När det gäller förslaget att enheten för miljö- och energifrågor flyttas från 
samhällsbyggarnämnden till kommunstyrelsen så måste 
samhällsbyggarnämnden få yttra sig över förslaget. 
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§ 100- fortsättning 
 
Presidiet föreslår: 
 
Att kommunfullmäktige remitterar kommunstyrelsens förslag till 
samhällsbyggarnämnden för yttrande. 


 
Ärendets beredning  
 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidie daterad 2021-12-02. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 162. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2021-10-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggarchef Patrik Sundberg. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande redogör för presidiets förslag till beslut. 


 
Henrik Blind (MP) yrkar på bifall till presidiets förslag till beslut. 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot presidiets 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
presidiets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Akten 
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 § 101 Dnr 2021:1098 


 Jämställd styrelse i näringslivsbolaget Strukturum AB 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att val till styrelsen i Strukturum AB:s styrelse även fortsättningsvis sker i 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunfullmäktige väljer en kvinna eller en man som representant 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun är tillsammans med Företagarna i Jokkmokk; 
Sparbanksstiftelsen samt Vattenfall Vattenkraft AB ägare till Strukturum 
AB. 
 
I arbetet med projektet Jämställt Jokkmokk samt Strukturum AB interna 
arbete har vikten av ökad jämställdhet belysts ur olika perspektiv. 
Traditionellt har ordförande för kommunstyrelsen tillika utsetts till 
styrelseledamot. 
 
Jokkmokks kommun har som ägare möjlighet att bidra till en jämställd 
bolagsstyrelse genom att ändra gällande princip att utse styrelseledamot. 
Förslag till ny princip avseende Jokkmokks kommuns styrelseledamot i 
näringslivsbolaget Strukturum AB: 
 
I de fall styrelsesammansättningen har en ojämn könsfördelning skall det 
beaktas i syfte att bidra till en mer jämställd bolagsstyrelse.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta:  
 
Att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB.  
 
Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 170, föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Att kommunstyrelsen själv har att utse styrelserepresentant till Strukturum 
AB. 
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§ 101- fortsättning 
 
Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef i syfte att bidra till mer jämställd bolagsstyrelse i Strukturum 
AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 170. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S). 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Birgit Meier Thunborg 
(M) och Fia Kaddik (SV): 
 
Att val till styrelsen i Strukturum AB:s styrelse även fortsättningsvis sker i 
kommunfullmäktige. 
 
Att kommunfullmäktige väljer en kvinna eller en man som representant 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 


 
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Blinds (MP) förslag till beslut. 
Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Blinds (MP) förslag till beslut röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 10 ja-röster, 11 nej-röster och 2 röster som avstår 
enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Blinds 
(MP) förslag till beslut. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 102 Dnr 2021:1094 
 


Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 
2022 


 
                          Kommunfullmäktige beslutar  
 


att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Förslag till sammanträdesplan för år 2022 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering, budgetarbete, valet och nya 
kommunfullmäktiges tillträdande.  
 


Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
31 januari 14 februari 28 februari 
14 mars 28 mars 25 april 
16 maj 
20 juni 


30 maj 13 juni 


29 augusti 19 september - 
3 oktober 17 oktober 31 oktober 
14 november 28 november 12 december 


 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 21 mars och 24 oktober. 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 24 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 4 
april, 11 april, 26-27 april, reservdag 4 maj 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 


 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  
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§ 102- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 171, att fastställa 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och tillväxtutskottet och 
berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat förslag.  


 
 Ärendets beredning  
 


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 171. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Nämndssekreterare Thomas Bäckman 
Nämndssekreterare Thereze Gustafsson 
Nämndssekreterare Susanne Zackrisson 
Nämndssekreterare Ann Enberg 
Akten 
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 § 103 Dnr 2021:524 


Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 53, att remissinstanserna 
påskyndar handläggningen av medborgarförslagen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 173. 
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§ 103- fortsättning 
 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
11-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 53. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 100. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
05-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Akten 
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 § 104  
 
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att godkänna Almqvist Bergmans (V) avsägelse samt att begära ny 
röstsammanräkning från länsstyrelsen gällande platsen som ny ersättare i 
kommunfullmäktige, 


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


 
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 ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet till ny ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Agneta Almqvist Bergman (V). 
 
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 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 105 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
 Inga ärenden anmälda till sammanträdet. 
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