
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–17.15 
 Ajournering: 11.55-13.00 och 15.25-15.30 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Ann Enberg (S), deltar §§ 30-57 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S), deltar §§ 30-57 

Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
 
 

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier-Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar §§ 30-57 
Gunnar Lundström, 
säkerhetssamordnare, § 32 
Patrik Sundberg, § 32 och §§ 
38-40 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 33-34 
Maria Larsson, socialchef, § 35 
och § 57 
Helen Isaksson Spik, § 37 
Ronnie Lindberg, räddningschef, 
§§ 38-40 
Carolina Johansson, 
personalchef, §§ 41-42 och § 57 
Maj-Britt Larsson, 
förslagsställare 
medborgarförslag, § 43  
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 44-45 
Magdalena Fjellner, utredare, § 
44 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 46-48 
Ida Åstot, enhetschef, § 57 
Johanna Westeson och Brittis 
Edman, Amnesty Sverige, § 59 

 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt fredagen 8 april 2022 
 
Paragrafer: 30-58 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
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Ordförande............................................................................................ 
Robert Bernhardsson (S)    

Justerande............................................................................................ 
   Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 

____________________________________________________________________________ 
ANSLAG / BEVIS, 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-04-04 

Datum för anslags Datum för anslags 
uppsättande: 2022-04-08 nedtagande:  2022-05-02 

Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 

Underskrift: ....................................................................................................................... 
Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning. 
Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 

§ 30
Val av justerare

§ 31
Godkännande av föredragningslistan

§ 32  Dnr 2022:175
Krisberedskap med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

§ 33 Dnr 2022:176 
Årsredovisningen och bokslut för 2021 

§ 34  Dnr 2022:177
Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022

§ 35 Dnr 2021:1198 
Socialnämndens äldreomsorgsutredning 

§ 36  Dnr 2022:98
Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 2022

§ 37
Information om samverkan förebyggande arbete för barn- och ungdomar

§ 38  Dnr 2022:249
En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten

§ 39  Dnr 2020:811
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks
kommun

§ 40
Information om Region Norrbottens avtalsförslag gällande första hjälpen
och transporter i terräng

§ 41 Dnr 2021:989 
Kompetensförsörjning för Jokkmokks kommun 

§ 42  Dnr 2014:422
Information om tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension
för förtroendevalda. (OPF-KL)

§ 43 Dnr 2020:995 
Svar på medborgarförslag- Vägbidrag 
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§ 44 Dnr 2022:28 
Framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 

§ 45  Dnr 2022:178
Förslag till nytt uppdragsavtal med Strukturum AB

§ 46  Dnr 2022:28
Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls aviserade
etablering av driftscentral i Jokkmokk

§ 47  Dnr 2022:179
Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkstaden 1:663

§ 48  Dnr 2022:180
Förslag till fastighetsförsäljning av Stenstorp 1:16

§ 49  Dnr 2009:97
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

§ 50  Dnr 2022:81
Bygdemedelsansökan- Fiskevårdande åtgärder 2022, Jokkmokks
Fiskevårdsföreningar

§ 51  Dnr 2022:254
Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB

§ 52  Dnr 2022:267
Remissvar på förslag på ny förbundsordning för Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet samt finansiering av allmän
kollektivtrafik

§ 53  Dnr 2020:931
Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende

§ 54  Dnr 2022:327
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021

§ 55
Anmälan av delegationsbeslut

§ 56
Övriga anmälningsärenden

§ 57
*Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar*
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§ 58 2022:217 
Skrivelse från Amnesty International gällande oro för en förnyad våg av 
hat och hot mot samer efter ett regeringsbeslut om bearbetnings 
koncession i Gállok 
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§ 30 
 

Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP). 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
fredagen den 8 april 2022. 

. 
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§ 31 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 

  
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 

- En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten 
(§ 38). 
 
Ordförande föreslår att ärende 13 på utsänd föredragningslista utgår på 
grund av tidsbrist och istället tas upp på nästkommande 
kommunstyrelsen: 
 
- Information om projektet Arctic Maritime Fishfarm 
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§ 32  Dnr 2022:175  
 

Krisberedskap med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att reservera 250 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov  för att kunna förbereda en eventuell introduktion av flyktingar hos 
de lokala organisationerna såsom studieförbund eller liknande i 
kommunen som kan tänkas kunna hjälpa till vid ett flyktingmottagande.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, § 37, 
att reservera 250 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov  för att kunna förbereda en eventuell introduktion av flyktingar hos 
de lokala organisationerna såsom studieförbund eller liknande i 
kommunen som kan tänkas kunna hjälpa till vid ett flyktingmottagande.  

 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg och säkerhetssamordnare Gunnar 
Lundström informerar arbets- och tillväxtutskottet om krisberedskapen 
med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg informerar om att kommunen 
meddelat Migrationsverket att det finns 52 platser för ett eventuellt 
flyktingmottagande. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-03-14, § 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
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  § 33    Dnr 2022:176 
 

Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, 
 
att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor, samt 
 
att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning 
_________ 

 
Ärendet  

 
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas. 
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor för 
år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande: 

1. Skatteintäkterna har för 2021 ökat med ca 7 miljoner kronor gentemot 
föregående år 

2. Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt 
hinder i vägen för genomförande av planerade insatser och 
verksamheter.  

3. Med alla stimulanser staten gått in med har skatteunderlaget 
utvecklats betydligt positivare än beräknat 

4. Även finansmarknadens uppgång påverkar resultatet positivt. Vi har 
haft lägre kostnader på pensioner än tidigare 

 
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, miljoner kr 
 
Kommunstyrelsen  7,4 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 
Socialnämnden  -11,2 
Samhällsbyggarnämnden 0,1 
Kultur- och fritidsnämnden 2,5 
Summa styrelse och nämnder 9,6 
  
Finansieringen  11,5 
Summa budgetavvikelse 9,6 
  
Budgeterat resultat  1 
Redovisat resultat  10.7 
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§ 33- fortsättning 
 
Redovisat resultat för år 2021 visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor.  
Enligt 11 kap 14 § kommunallagen (2017:725) är det möjligt att avsätta 5,0 
miljoner kronor år 2021 till resultatutjämningsreserven. 
 
Enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). 
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan ske årligen enligt den nivå som 
stadgas i kommunallagen (8 kap. § 3d), dvs ”med högst ett belopp, som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning eller två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen 
eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser”. 
 
Resultatnivån efter avsättningen uppgår till 3,8 miljoner vilket motsvarar 1 % 
av skatter och bidrag. Kravet om god ekonomisk hushållning anses därmed 
vara uppfyllt.  
 
Även en lista på värderegleringar och avskrivningar för 2021 har tagits fram. 

 
 Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
 Att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. 
 
 Att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor 
 

 Att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning. 
  

Att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-04-04. 
Årsredovisningen för 2021 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 39. 
Bokslut för 2021. 

 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
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§ 34   Dnr 2022:177 

Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att uppmana socialnämnden att skyndsamt anta sina interna budgetramar 
samt att vidta åtgärder för att ha en budget i balans.  

 __________ 
 

Ärendet  
 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 
samt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, samt besluta om tillfälliga inköpsstopp, investeringsstopp och 
anställningsstopp inom hela den kommunala organisationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetram i juni 2021 för budgetår 
2022 och respektive nämnd och styrelsen. I enlighet med reglemente för 
kommunstyrelse återrapporteras respektive nämnds beslut om budget till 
Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har fastställt skolkontorets förslag till internbudget och har inte 
påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden har fastställt Kultur- och fritidskontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har fastställt kommunchefens förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Samhällsbyggarnämnden 
Nämnden har fastställt Samhällsbyggarkontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 

 
Socialnämnden 
Nämnden har inte fastställt Socialtjänstens förslag till budget och har inte 
beslutat om internbudget. Det är en avvikelse från gällande policy.  
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§ 34- fortsättning 
 
Likvärdiga brister har uppmärksammats under ett antal år vilket också 
påtalats vid ett flertal tillfällen, bl. a. under budgetberedningar, 
tertialrapporter och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnden undviker 
vid upprepade tillfällen att följa Kommunfullmäktiges beslut om budget 
vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen för hela kommunensbudget 
samt begränsar förutsättningarna för Socialtjänsten att följa tilldelad 
budget. 
 
Jokkmokks kommun är bl. a. de 10 kommuner i landet som har den 
sämsta befolkningsutvecklingen för tredje året i rad. SCB 
befolkningsprognoser visar en fortsatt minskad befolkning fram till 2030. 
Största minskningen förväntas ske i åldersgruppen 16 – 64 år, 
bedömningen är att antalet invånare är cirka 4400 personer år 2030. 
Scenariot är tyvärr en försämrad skattekraft i jämförelse med våra 
grannkommuner under de kommande åtta åren. De två största 
utmaningarna är kompetensförsörjning tillsammans med kommunens 
driftskostnader, kommunstyrelsen följer dessa områden med särskilt 
intresse. Det extra viktigt att ekonomisk uppföljning fungerar på ett effektivt 
sätt på alla nivåer, såväl i verksamheten som i den politiska nämnden. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 40. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) daterad 
2022-03-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 35 Dnr 2021:1198  

Socialnämndens äldreomsorgsutredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 

 ____________ 
 
 Reservationer 
 
 Ordförande och Viktor Segerström (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 Ärendet 
 

I utredningen presenteras en analyserad prognos för framtida behov av 
särskilt boende platser samt underlag för nutida utveckling inom 
hemtjänsten. Att prognostisera hemtjänsten är svårt med hänsyn till 
utvecklingen inom nära vård där det i länet ännu inte finns någon beslutad 
konkret handlingsplan, enbart en gemensam målbild där det tydligt 
framgår att vården i högre utsträckning ska bedrivas i det egna hemmet.  
Utifrån detta har slutsatser dragits att den utveckling socialnämnden i 
dagsläget har inom hemtjänsten förutspås fortsätta till en ytterligare högre 
nivå av både insatstid och antal brukare.  
 
I beräkningen av framtida behov av särskilt boendeplatser har inte heller 
perspektivet nära vård tagits med av samma anledning som ovan.  
 
Antalet boendeplatser på särskilt boende i Jokkmokks kommun har varit 
oförändrat under många år, samtidigt som invånarantalet reducerats över 
tid.  Under åren 2019–2021 minskade behovet av särskilt boendeplatser 
för äldre markant vilket innebar att verksamheten inte var kostnadseffektiv 
och avvecklade därför ett antal boende platser som stod tomma. Samtidigt 
syns en tydlig ökning av hemtjänstinsatser, där i stället brukarantal blivit 
fler. 
 
Det framtida behovet av antal särskilda boende platser har beräknats 
utifrån andelen personer boende inom särskilda boenden 2021 (4,3 % av 
personer 65 år och äldre). Prognosen för framtida antalet särskilda boende 
platser har beräknats på samma sätt som Socialstyrelsens beräkningar för 
behovet av särskilda boendeplatser.  
 
Prognosen för framtida behov av särskilt boende platser är att 
socialnämnden har ett behov av 61 platser fram till 2030. 
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§ 35- fortsättning 
 
Väntetiden från ansökning till inflyttning på särskilt boende i Jokkmokk 
2020, var på endast 21 dagar. I jämförelse med övriga kommuner där de 
med sämre förutsättningar har allt från 80 – 275 dagar i väntetid. 

 
Befolkningsutvecklingen i Jokkmokk visar på en negativ trend med allt 
färre invånare per år. Däremot har andelen äldre av befolkningen vuxit 
kraftigt i Jokkmokk vilket delvis förklaras av att medellivslängden generellt 
har ökat och förväntas fortsätta öka. Allt fler äldre lever längre och med 
bättre hälsa. Samtidigt som vi får en större del äldre, har det skett en viss 
minskning i nyttjande av omfattande äldreomsorg nationellt.  
 
Framskrivningar avser framtiden och några tillförlitlighetsmått i klassisk 
statistisk mening kan därför inte beräknas. Framtiden förändras hela tiden. 
Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den 
senast kända befolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen 
av fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster. Generellt gäller att 
osäkerheten i framskrivningen ökar med åren. Utifrån befintligt underlag 
går det dock tydligt att utläsa att Jokkmokks kommuns framtida 
befolkningsstruktur kommer att öka antalet 80 år och äldre samtidigt som 
antalet 65 – 79 år kommer minska något.  

 
Kostnaderna för vård och omsorg ligger idag på en hög nivå. 
Verksamheten har gjort åtgärder för att minska kostnaderna, genom att 
stänga 14 särskilt boende platser samt 3 korttidsplatser på Kaitumgården 
under de senaste två åren, samt genomfört förändringar inom 
personalplaneringen. Dessutom har man inom särskilda boenden minskat 
sjukfrånvaron och därmed också minskat kostnaderna för timvikarier. 
Dessa åtgärder har bidragit till en minskning i kostnader dock behöver 
ytterligare åtgärder genomföras för att nå en hållbar nivå. 
 
Inom hemtjänsten har trenden gått i motsatt riktning, antalet brukare och 
antalet utförda timmar ökar och därmed också kostnaderna. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 3, att återremittera ärendet i syfte 
att utreda ett alternativ som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas 
med hänseende till Samernas Väls motion att öka antalet platser,  samt att 
undersöka möjligheten för  en  intraprenaddrift samt, att undersöka 
externa finansieringsmöjligheter och projektmedel för detta. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 41. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Larsson daterad 2021-11-26. 
Behovsanalys äldreomsorg. 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 35- fortsättning 
 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Marina Eriksson (S), att 
ärendet återremitteras tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Blind (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att återremittera ärendet i enlighet med Blinds (MP) förslag. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Socialchef Maria Larsson 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 36 Dnr 2022:98 

Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 
2022 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå begäran då det ej finns utrymme i den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten. 
___________ 

Ärendet 

Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 15, att hos kommunfullmäktige 
begära om en tilläggsbudget på 2,6 miljoner kr för budgetåret 2022 då 
socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalité 
och hälsa för personal och brukare. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 42. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 15. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Karin Vannar (SV) yrkar, med instämmande av Marina Eriksson (S), på att 
ärendet återremitteras då socialnämnden ej tagit sina interna budgetramar 
på grund av kostnaderna för Pionjären. 

Röstning 

Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Vannars (SV) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 37

Information om samverkan förebyggande arbete för barn- 
och ungdomar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Skolchef Helen Isaksson Spik informerar kommunstyrelsen om den 
samverkan socialtjänsten, skolkontoret och kultur- och fritid arbetar med 
för att utveckla förebyggande insatser kring barn och unga gällande hälsa 
och mående. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38   Dnr: 2022:249   
 
En ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att teckna den regionala överenskommelsen från och med 22-05-01. I och 
med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 
____________ 

 
Ärendet 
 
Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen för en 
länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom ramen för 
detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten gemensamt drivit en Inre 
Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad på SOS-centralen i Luleå. Till 
funktionen har allt fler räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten 
anslutit sig. Denna funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 
 
Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) och dess implementering i ny utformning av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2021:1141) ska kommunerna numera ständigt 
upprätthålla en övergripande ledning av verksamheten.  
 
Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga och 
för att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  
 
Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska 
baseras på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en 
grundavgift, enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i 
Räddningssamverkan Nord.  
 
Grundavgiften består av systemets fasta kostnader som är: Administrativ 
personal och verksamhet, lokalkostnader, teknikdrift och teknikinvestering. 
Den rörliga avgiften består av systemets kostnader för gemensamma 
ledningsfunktioner och gemensam verksamhet. Kostnadsberäkningen för 
Jokkmokks kommun är 136 000 kronor. 

KS protokoll 20220404
(Signerat, SHA-256 FFB8C2DA6F6C62EAFA8511BB8F27CEDA0775C605B4EE62E5B40514114F321D06)

Sida 18 av 56



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38- fortsättning 
 
Vid bestämmande av parts andel ska invånarantalet per den 1:a januari 
året innan aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 
 
Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och i 
nuläget ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till Nordmaling i söder. 
Dialog är genomförd mellan de kommunala räddningstjänster som 
omfattas av överenskommelsen. 19 kommuner avser teckna 
överenskommelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 22. 
Förslag till överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39   Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, samt  
 
att handlingsprogrammet ska gälla för perioden 2022-06-01 till 2026-12-
31. 
____________ 

 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  
 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40    
 

Information om Region Norrbottens avtalsförslag gällande 
första hjälpen och transporter i terräng 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig negativ till avtalsförslagen utifrån den information som 
framkommit samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg och räddningschef Ronnie Lindberg 
informerar att Region Norrbotten har tagit fram två nya avtalsförslag 
gällande första hjälpen och transporter i terräng för räddningstjänsterna i 
länet. Förslagen är sämre för kommunerna gentemot de gamla avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 41 Dnr 2021:989 
   

Kompetensförsörjning för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att införa i stanna-kvar-försäkringen med alternativ 2 som förmån. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Varför kompetensförsörjning 
 

 -Personalen är vår viktigaste resurs! 
 -Färre ska ta hand om fler 
 -Ökad rörlighet på arbetsmarknaden – konkurrens  
 -Anställningstrygghet har inte samma värde 
 -Skyddade titlar/legitimationskrav 
 
 Kommunledningsgruppens syn 
 

- Hur skapar vi en utvecklande arbetsplats när vi inte kan konkurrera med 
lön eller andra förmåner  

  -Ledarskap  
  -Förutsättningar för ledare  
  -Balans mellan kontroll och tillit  

-Delegera till medarbetare / ge medarbetare tillit att utveckla/ påverka/styra 
sin arbetsdag  

 -Kommunicera "kommunens uppdrag" - uppdaterat platsvarumärke  
 

Utmaningar 
 
-Chefsförakt 
-Attityder 
-Förtroende till funktion/roll 
-Förtroende till kompetens 
-Tillit 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
181, att ha ärendet som en stående punkt på arbets- och tillväxtutskottets 
möten. 
 
Kompetensförsörjningsprojektet del 2 har bedrivits på 50 %, 2018-2021, 
slutrapporten i sin helhet bifogas tjänsteskrivelsen. Rapporten redogör för 
de aktiviteter som genomförts inom ramen för den så kallade ARUBA-
modellen, attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.  
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41- fortsättning 
 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun strukturerat sitt arbetssätt 
inom ett flertal områden under projektets gång, bl.a. faktorer för en friskare 
arbetsplats, arbetssätt och uppföljning gällande medarbetarundersökning, 
kompetensbaserad rekrytering, GAP-analys, personalbild med 
pensionsavgångar, kompetensförsörjningsplan mm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen är ett resultat av aktiviteterna i 
kompetensförsörjningsprojektet och anger det som Jokkmokks kommun 
behöver arbeta vidare med nu när projektet är slut. Som bilaga till den 
finns en personalbild samt prognos över pensionsavgångar, senaste GAP- 
analysen, riktlinjer för en hälsofrämjande arbetsplats samt handlingsplan 
för heltid som norm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen bör ses som ett verktyg i kommunens 
fortsatta arbete med strategisk kompetensförsörjning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och personal- och juridikfunktionen har en central roll i detta 
utvecklingsarbete men för ett framgångsrikt resultat krävs nära samverkan 
med kommunens övriga nämnder och verksamheter. 
 
Rapporten heltid som norm är en bilaga till slutrapporten för 
kompetensförsörjningsprojektet samt kompetensförsörjningsplanen. 
Rapporten heltid som norm uppdateras årligen med ny statistik i enlighet 
med centrala parters arbete med heltidsresan. 
 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun en hög andel 
heltidsanställda (75%) i jämförelse med andra kommuner och har så haft 
över tid. Utmaningen i Jokkmokks kommun är inte främst att erbjuda 
anställning på heltid utan att motivera medarbetare att arbeta heltid. 
 
Arbetsgivare är enligt Diskrimineringslagen ålagda att årligen genomföra 
en lönekartläggning i syfte att kartlägga att lönerna är jämställda. 
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jokkmokks kommuns löner i 
stort är jämställda. Det finns skillnader i lön men dessa kan förklaras av 
könsneutrala argument såsom utbildning, erfarenhet, prestation, 
marknadsläget för befattningen. Emellertid är det en yrkesgrupp som 
sticker ut negativt, gruppen förskollärare, den gruppen kommer därmed 
vara föremål för en särskild satsning i 2022 års löneöversyn. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 167, att anta 
kompetensförsörjningsplanen och förmedla den vidare till övriga nämnder. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 17, att riktlinjer stipendier 
upphör att gälla från och med 2022-03-01, redan beviljade stipendium 
fortsätter enligt avtal, samt att uppdra till personalchefen att utreda  
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41- fortsättning 
 
möjligheten för Jokkmokks kommun att tillämpa en stanna-kvar-försäkring 
utifrån kommunens förutsättningar. 
 
Personalchef Caroline Johansson har tagit fram förslag till riktlinjer för 
förmåner vid svårrekryterade yrken som innehåller en stanna-kvar-
försäkring med olika alternativ. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, § 44: 
 
Att den totala kostnaden för alternativ 3 och 4 för stanna-kvar-försäkringen 
utreds till kommunstyrelsens sammanträde 
 
Att kommunstyrelsen bör yttra sig gällande inriktningen med en 
gemensam nämnd gällande överförmyndarverksamheten i LKF-
kommunerna 
 
Att uppdra till ordförande att förändra förordnandet för kommunchefen i 
enlighet med dennas önskemål 
 
Personalchef Caroline Johansson har utrett den totala kostanden för 
alternativ 3 och 4 för stanna-kvar-försäkringen. 

 
 Ärendets beredning 

 
Uppdaterade förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 44. 
Förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14,§ 17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29,§ 167. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-11-
01. 
Slutrapport kompetensförsörjningsprojektet. 
Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
Rapport heltid som norm. 
Lönekartläggning för Jokkmokks kommun. 
Medarbetarundersökning för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 181 
Presentation från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-10-04. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen inför alternativ 2 i stanna-kvar-försäkringen. 
 
 
 

KS protokoll 20220404
(Signerat, SHA-256 FFB8C2DA6F6C62EAFA8511BB8F27CEDA0775C605B4EE62E5B40514114F321D06)

Sida 25 av 56



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Personalchef Caroline Johansson 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 42 Dnr 2014:422 

Information om tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. (OPF-
KL) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till personalchefen till nästkommande arbets- och tillväxtutskott 
att ta fram ett förslag på förändringar i OPF-KL gällande tidsperspektivet 
från  dagens 3 månaders stöd/fullgjort år till 1,5 månaders stöd/fullgjort år 
samt att ersättningen samordnas med förvärvsinkomst redan från år 1.  
____________ 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 41, att anta bestämmelserna 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

Roland Boman (FJK) har velat ha en genomgång var OPF-KL innebär för 
åtagande för kommunen. 

Ärendets beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 41. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Personalchef Caroline Johansson redogör för OPF-KL för 
kommunstyrelsen. 

Roland Boman (FJK) föreslår att personalchefen får i uppdrag att ta fram 
ett förslag på förändringar på tidsperspektivet från dagens 3 månaders 
stöd/fullgjort år till 1,5 månaders stöd/fullgjort år samt att ersättningen 
samordnas med förvärvsinkomst redan från år 1.  

Kopia till 
Personalchef Caroline Johansson 

KS protokoll 20220404
(Signerat, SHA-256 FFB8C2DA6F6C62EAFA8511BB8F27CEDA0775C605B4EE62E5B40514114F321D06)

Sida 27 av 56



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 43  Dnr 2020:995 
 

Svar på medborgarförslag – Vägbidrag för enskilda vägar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att utifrån utredningsunderlaget att kommunfullmäktiges beslut från 1996 
kvarstår så att den som uppfyller Trafikverkets krav också berättigas det 
kommunala stödet,  
 
att se över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom Uppdrag Ökad 
service utanför centralorten, samt 
 
att inom Uppdrag Ökad service utanför centralorten arbeta fram kriterier 
för särskilda föreningsbidrag för de föreningar som kan beröras med 
anledning av medborgarförslaget. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 

Ett medborgarförslag har inkommit från Maj-Britt Larsson. 
 

Med anledning av borttagande av Statsbidrag från Trafikverket, för flera 
enskilda vägar, samt där även Östra Tårrajaurs Vägsamfällighet ingår, så 
lämnar vi nu in ett medborgarförslag till Jokkmokks Kommunfullmäktige, 
att ni ser över beslutet från 1996-06-17. Där står, att det kommunala 
bidraget till enskild väghållning är kopplat till väg som erhåller statsbidrag.  
 
För boende exempelvis i Tårrajaur (Östra sidan) är byavägen helt 
avgörande för om man ska kunna bo kvar eller inte. Vägen är visserligen 
klassad som en enskild väg men trots det har kommunen en skyldighet, att 
se till att de boende ges samma förutsättningar till transporter till och från 
sin bostad som de som bor i tätorten. Detta gäller även samhälls- och 
serviceinsatser med alla transporter för reparationer och tillsyn för 
bredband och el. Vidare Mastunderhåll, Räddningstjänst med ambulans 
och brandkår, samt Hemtjänst- och Hemsjukvårdspersonal, sophämtning, 
sotare och slamtömning, som måste ha en farbar väg som de kan ta sig 
fram på. Nämnas kan, att även de som bor i byar betalar skatt och 
förväntas bidra till att ”Vision 2030” uppnås vilket de också kommer att 
göra om de ges förutsättningar. Vårt förslag är att Kommunfullmäktige 
beslutar att bevilja kommunalt bidrag till vägunderhåll för enskilda vägar i 
kommunen som inte får statsbidrag.  
 
Som grund för denna begäran vill vi anföra följande som gäller för oss i 
Östra Tårrajaur, och vi förmodar att detta gäller även för de övriga 
vägföreningarna som förvaltar enskilda vägar i kommunen.  
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 43 – fortsättning

Pengarna, har hittills med hjälp av statsbidrag och medlemsavgifter gått till 
plogning, hyvling, sandning saltning och isrivning. Utöver detta utförs 
buskning och slyröjning av medlemmarna. Inga arvoden utgår. Alla är 
medvetna om att priset på drivmedel, salt och sand samt arbete att utföra 
dessa åtgärder har höjts, och vi behöver så väl detta bidrag. Eftersom 
priserna stiger för varje år, så har vi redan varit tvungna att kraftigt höja 
medlemsavgifterna, och utan detta bidrag tvingas vi att ytterligare göra en 
ny höjning.  

Vi har nio företag, varav tre tillhör unga familjer, som använder denna väg, 
och är i stort behov av den. I Östra Tårrajaur finns 13 hushåll med fast 
boende, och 6 fritidshus som bebos under flera perioder per år. 

Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget. 

Jokkmokks kommun har genom beslutet om stöd till enskild väghållning 
dnr 247/1996 997.351 möjliggjort en resurseffektiv hantering av stöd utan 
att behöva upprätta en egen kontrollfunktion. I det fall att ett eget regelverk 
ska upprättas så måste också en kontrollfunktion skapas. Kommunen har 
idag ingen data på vilken ekonomisk effekt ett sådant beslut skulle kunna 
få eller omfattningen av behovet. 

Ett sådant beslut måste föregås av en inventering av behov och en 
förstudie. 

Enligt dagens regelverk så tar kommunen stöd av Trafikverkets krav för att 
man ska kunna söka bidrag. Det innebär att de vägar som uppfyller 
Trafikverkets krav också berättigas kommunala stödet. 

Gatuchef Conny Öhman föreslår kommunstyrelsen att utgå från befintligt 
regelverk. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 50. 
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 109. 
Medborgarförslag från Maj-Britt Larsson inkommen 2020-11-17. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 

Förslagsställaren läser upp sitt medborgarförslag och förtydligar det. 

Marina Eriksson (S) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen ser över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom  
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 43- fortsättning

Uppdrag Ökad service utanför centralorten som kommunstyrelsen tidigare 
beslutat om. 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 44 Dnr 2020:479 

Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens Trädgård 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag för en långsiktig 
upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till den 
organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
hänsyn ska tas till denna organisations behov av tillräcklig rådighet över 
marken för att kunna genomföra projektet samtidigt som kommunens 
intressen blir tillgodosedda. Skyndsamt ha en dialog med stiftelserna, 

att överväga en försäljning av det aktuella markområdet om och när det 
presenteras investerare så tillräckligt med medel finns för uppförande och 
drift av den tänkta anläggningen, samt 

att, även det i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138, 
undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården enligt Ájttes 
önskemål. 
____________ 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked 
för Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt 
del av Kyrkostaden 1:2. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 

Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 

Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det 
står klart hur Ájtte ställer sig till det. 

En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 

Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44- fortsättning 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 

 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 9: 
Att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
 
Att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till. 
 
Att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
En vederlagsfri överlåtelse av mark innebär en kostnad för kommunen 
vilket medför att ett beslut om vederlagsfri överlåtelse strider mot, av 
kommunstyrelsen, tidigare fattade beslut. 
 
Utredningen visar att en insamlingsstiftelse inte har möjlighet att motta 
annat än pengar vilket inte medger en överlåtelse av mark till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård. 
 
En överlåtelse till, av Insamlingsstiftelsen presenterat alternativ, stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, är enligt stiftelselagen möjlig. Sannolikt även 
enligt kommunallagen. Om en överlåtelse, med eller utan köpeskilling, till 
alternativ stiftelse är aktuell bör en fastighetsvärdering göras och villkor 
såsom återgångsvillkor, överlåtandeförbudsklausul, förbud mot 
intecknande samt eventuella villkor gällande ekonomisk kapacitet, 
specificeras och beslutas.   
 
En upplåtelse av mark (förutom tomträtt) kan som längst vara 50 år utanför 
detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område alternativt 
på arrendatorns livstid. Maxtiderna påverkar dock inte arrendatorns eller 
nyttjanderättsinnehavarens rätt till förlängning. Om upplåtelse av mark är 
aktuell på längre tid än 50 år kan en tomträtt vara ett alternativ. 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44- fortsättning 
 
Om Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid tidigare fattat beslut om 
upplåtelse bör beslutet kompletteras med villkor såsom återgångsvillkor, 
överlåtandeförbudsklausul samt eventuella villkor gällande ekonomisk 
kapacitet. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård har kompletterat sin 
förfrågan med en skrivelse på deras syn på en eventuell överlåtelse, 
kartmaterial, stadgar och finansiärer och deras åtagande. 
 
Ájttes styrelsen har inkommit med ett yttrande på deras syn av marken 
inom området som utgörs av Fjällträdgården. 

 
 Ärendets beredning 
 

Skrivelse från Ájttes styrelse inkommen 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 45. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena 
Fjellner och kommunsekreterare Magdalena Fjellner daterad 2022-03-14. 
Kompletterande material från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 9.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) föreslår som första att-sats, med 
instämmande av Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag för en 
långsiktig upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till 
den organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
tillräcklig rådighet över marken för att kunna genomföra projektet samtidigt 
som kommunens intressen blir tillgodosedda. 
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Kopia till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 45 Dnr 2022:178   

Förslag till nytt uppdragsavtal med Strukturum AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till uppdragsavtal och uppdra till kommunchefen att 
underteckna det. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Nuvarande uppdragsavtal för näringslivstjänster med Strukturum AB går ut 
vid årsskiftet 2022. Ett nytt förslag på uppdragsavtal har tagits fram 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-14, § 46. 
Förslag på nytt uppdragsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Strukturum AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 46 Dnr 2022:28  
 

Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls 
aviserade etablering av driftcentral i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avvakta med ärendet då inget svar inkommit från Vattenfall. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att 
förvärva berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun 
i syfte att bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt 
Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med 
anledning av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt 
beslut.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt 
ändamål och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för 
berört område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett 
förslag till Letter of Intent. 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 46- fortsättning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, 
att återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med 
Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv 
till planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att förslaget till Letter of Intent 
är skickat till Vattenfall och kommunen väntar på svar därifrån. 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 47 Dnr 2022:179  
 

Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:663 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Kyrkostaden 1:663 till Sara Rassa för 62 280 kr enligt aktuell taxa, 
samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En förfrågan från Sara Rassa har inkommit att få köpa fastigheten 
Kyrkostaden 1:663 på Nyborg för att uppföra ett bostadshus och garage.  
 
Fastigheten är på 3114 kvm och tomtpriset är på 20 kr kvm. Fastigheten 
ingår i ett område som håller på att detaljplaneändras och köpet kan 
fullbordas efter att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Kyrkostaden 1:663 till Sara Rassa för 62 280 kr enligt aktuell taxa. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 48. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-02-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 48 Dnr 2022:180  
 

Förslag till fastighetsförsäljning av Stenstorp 1:16 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Stenstorp 1:16 till Sonny Eriksson för 21 500 kr då han ej redan 
äger en grannfastighet enligt aktuell taxa, samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 

 ____________ 
  

Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En förfrågan från Sonny Eriksson har inkommit att få köpa fastigheten 
Stenstorp 1:16 för att uppföra ett bostadshus och garage.  
 
Fastigheten är på 1075 kvm och tomtpriset är på 20 kr kvm. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Stenstorp 1:16 till Sonny Eriksson för 21 500 kr enligt aktuell taxa. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har kompletterat ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att sälja Stenstorp 1:16 (1075 m2) till en 
intressent för 21 500 kr, enligt taxa. Köpekontrakt skickades 2020-03-06.  
 
Syftet var att uppföra ett bostadshus och garage. 
 
2022-03-15, dagen efter att arbets- och tillväxtutskottet behandlat ärende 
om ytterligare ett försäljningsärende för tomten hörde intressenten från 
2019 av sig för att slutföra affären. Intressenten från 2019 äger själv 
bebyggda grannfastigheten Kyrkostaden 1:684. 
 
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen bedömde att intresset att 
förvärva fastigheten inte fanns i och med att någon återkoppling om 
köpekontrakt ej skett inom två år. Framgent så bör köpekontrakt tecknas 
senast 60 dagar efter beslut, samt köpebrev senast 60 dagar efter 
köpekontrakt eller 60 dagar efter eventuell erforderlig fastighetsreglering. 
 
I köpeavtalet finns eller kommer att finnas ett villkor om bland annat 
innebär att köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på  
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 48- fortsättning 
 
fastigheten uppföra ett bostadshus. Inom denna tid får fastigheten, 
obebyggd eller bebyggd, inte heller överlåtas. Om köparen inte uppfyller 
dessa villkor utgår ett vite om 30 000 kronor. 
 
Anslutningsavgiften för VA är år 2022: 87 000 kr +32250 kr +18000 kr= 
137 250 kr, varav 18 000 kr är lägenhetsavgift och ingår ej i något av 
ärendena. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att avgöra vem som ska få köpa fastigheten eller om fastigheten ska gå ut 
på öppen budgivning. 
 
Att besluta att försäljningen ska vara genomförd senast 2022-08-31 för att 
kunna anvisa en förbindelsepunkt för vatten och avlopp, hösten 2022. 

 
 Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-03-15. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 49. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-02-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Köparen 
Tidigare köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 49                                               Dnr: 2009:97 
 
Ändring i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att göra följande ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 

- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 
Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verksamheter) har 
enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 6-9 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det inte behövs en tillsynstid på mer än 6 timmar. 
 
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller 
annan smitta har enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 12 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det behövs en tillsynstid på 6 timmar för tatuerare och 
fotvård. 
 
Sedan för hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, föreslår miljökontoret enbart en timavgift eftersom 
verksamheterna kan variera väldigt mycket i art och omfattning i och med 
förändringen av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899), som började gälla den 1 juli 2021. 
 
Förändringen i förordningen innebär att verksamheter där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg är anmälningspliktiga. Detta innebär att 
anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning 
av rakkniv mot huden, håltagningspistol och i vissa fall 
nagelbehandlingar. 
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42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 49- fortsättning 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-01-27, § 5: 
 
Att förslå kommunfullmäktige att göra följande ändringar i taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 

-   Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga  
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 51. 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-01-27, § 5. 

 Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 50 Dnr 2022:81  

Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns 
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder för 2022 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillstyrka bygdemedelsansökan. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 57. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen 
2022-02-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Kopia till 
 Länsstyrelsen 
 Sökande 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51     Dnr 2022:254   
    

Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den nya bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Jokkmokks 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag 
om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för 
beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet.  
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska 
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget 
om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är 
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling 
till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är 
nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen 
föranledd av följande skäl.  
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  
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45  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51- fortsättning 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar 
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-21, § 63. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-03-15. 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52     Dnr 2022:267   
    

Remissvar på förslag på ny förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet samt finansiering av allmän 
kollektivtrafik  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) önskar få 
synpunkter genom en kort remissomgång på förslag på ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, inklusive finansiering av allmän 
kollektivtrafik Norrbottens län.  
 
Med förslaget följer en översikt av jämförelse gamla och nya 
förbundsförordningen som beskriver förändringar och motiv till detta. Samt 
en bilaga 1 finansiering av allmän kollektivtrafik i Norrbotten. 
 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten kommer att behandla de inkomna 
synpunkterna den 6 april. 
 
I slutet av 2020 sade Region Norrbotten upp samverkansavtalet och en 
arbetsgrupp och styrgrupp med tre ledamöter från regionstyrelsen 
respektive Norrbottens kommuners styrelse tillsattes under våren 2021, för 
att ta fram förslag på ny förbundsordning. Syftet med arbetet har varit att 
aktualisera och uppdatera förbundsordningen efter gällande regelverk och 
dels att tydliggöra styrning, beslut- och budgetprocess. 
 
Ett förslag på yttrande har tagits fram. 
 
Den påbörjade processen med att tydliggöra styrning, besluts- och 
budgetprocess samt att aktualisera och uppdaterar förbundsförordningen 
efter gällande lagstiftning betraktar Jokkmokk kommun som en viktig del 
av utvecklingsarbetet för Regionala kollektivtrafiken Norrbotten. 
 
Jokkmokks kommun anser det även är angeläget att belysa Regionala 
kollektivtrafikens uppdrag. Förtydligande i Förbundsordningen är en viktig 
del, samtidigt som samverkan, kommunernas olika förutsättningar samt 
kollektivtrafikens behov av översyn på en övergripande nivå finns.  
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47  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52- fortsättning 
 
Jokkmokks kommun ser svårigheterna till förslaget § 8 Underställning av 
beslut, där en rad olika beslutspunkter kräver respektive medlems 
godkännande för att äga giltighet. Till skillnad mot hur direktionen tar 
beslut idag med enkel majoritet. Vilket skulle kunna påverka att beslut 
kring bidrag och budget som exempel, kan bli en långdragen process om 
inte samtliga kommuner ger sitt godkännande. Ett alternativ kanske kan 
vara att även i denna del arbeta med kvalificerad majoritet. 

 
Ärendets beredning 
 
Förslag till remissvar daterat 2022-03-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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48  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 53 Dnr 2020:931 

Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till behoven i socialnämndens 
äldreomsorgsutredning. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 

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

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

Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
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49  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53- fortsättning 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 43. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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50  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 54  Dnr 2022:327 
     
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021 
  
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 
Kommunstyrelsen brukar en gång om året se över vilka beslut som har 
verkställts under året. 
 
Ärendets beredning 

 
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021. 
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51  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget 

 
Beslut 2022-03-14, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis (dnr 2022:23) 
 
Beslut 2022-03-14, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av skrivare, kopiatorer och tjänster (dnr 2022:43) 
 
Beslut 2022-03-21, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial (dnr 2022:398) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 

 
4.17 Beslut om tidsbegränsat förbud mot framförande av snöskoter i fjällområden 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud våren 2022 inom Ulldevis, Aktse- Njunjes och Vaisa 
området (dnr 2022:289) 
 
Personalchef Caroline Johansson 

 
2.18 Beslut och tecknande av lokala avtal 
 
LOK- Lokalt kollektivtavtal om utbyte av personuppgifter (Dnr 2022:111) 

 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Medborgarförslag – Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad (dnr 2022:116) 
Beslut: Ärendet bereds av kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
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 § 56 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Näringsdepartementet 

- Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen för 
området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun 

 
2.   Från Sametinget 

- Skrivelse från styrelsen angående beviljande av 
bearbetningskoncession för området Kallak K nr i Jåhkågasska 
sameby 

 
3.      Från länsstyrelsen 

- Beslut om bygdemedel med 2 600 000 kr för projektet Framtidens 
friluftsliv i Jokkmokks kommun 2022 
- Beslut om bygdemedel med 5 000 000 kr för Näringslivsutveckling 
2022 
- Beslut om bygdemedel med 98 000 kr för Turistnod i Porjus 
- Beslut om bygdemedel med 363 510 kr till Jokkmokks Pistolklubb 
för digitalisering av luftpistolbanor 

 
4.  Från IT-Norrbotten AB 

- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 

 
5.  Från Energikontor i Norr AB 

- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 

 
6.     Från Filmpool Nord AB 

- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 

 
7.  Från Energikontor i Norr AB 

- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 
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8.  Från BD Pop AB 
- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 

 
9.   Från Synskadades Riksförbund 

- Valplattform för 2022 
 
10.     Från barn- och utbildningsnämnden 

-  Beslut 2022-02-17, § 19, om ny tidsplan för den förändrade skol- 
och förskolestrukturen 
-  Beslut 2022-02-17, § 13, Bokslut för 2021 

 
11.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
          -  Utredning av Kulturskolans lokaler 

-  Svar till SSF Stöldskyddsförening angående ansökan om  
finansiering av grannsamverkanskyltar 
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 § 57 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Socialchef Maria Larsson, personalchef Caroline Johansson och 
enhetschef Ida Åstot informerar kommunstyrelsen om 
schemaförändringarna inom äldreomsorgen. 
 

  

KS protokoll 20220404
(Signerat, SHA-256 FFB8C2DA6F6C62EAFA8511BB8F27CEDA0775C605B4EE62E5B40514114F321D06)

Sida 54 av 56



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

55  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 58    Dnr 2022:217   
    

Skrivelse från Amnesty International gällande oro för en 
förnyad våg av hat och hot mot samer efter ett 
regeringsbeslut om bearbetningskoncession i Gállok 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
En skrivelse har inkommit från Amnesty International där de uttrycker sin 
oro för en förnyad våga av hat och hot mot samer efter ett regeringsbeslut 
om bearbetningskoncession i Gállok. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, att 
bjuda in representanter för Amnesty International till kommunstyrelsens 
möte. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 59. 
Skrivelse från Amnesty International inkommen 2022-03-11. 

 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Johanna Westeson och Brittis Edman från Amnesty Sverige överlägger 
med kommunstyrelsen. 
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04 
_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–17.15 
 Ajournering: 11.55-13.00 och 15.25-15.30 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Ann Enberg (S), deltar §§ 30-57 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S), deltar §§ 30-57 


Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
 
 


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier-Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar §§ 30-57 
Gunnar Lundström, 
säkerhetssamordnare, § 32 
Patrik Sundberg, § 32 och §§ 
38-40 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 33-34 
Maria Larsson, socialchef, § 35 
och § 57 
Helen Isaksson Spik, § 37 
Ronnie Lindberg, räddningschef, 
§§ 38-40 
Carolina Johansson, 
personalchef, §§ 41-42 och § 57 
Maj-Britt Larsson, 
förslagsställare 
medborgarförslag, § 43  
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 44-45 
Magdalena Fjellner, utredare, § 
44 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 46-48 
Ida Åstot, enhetschef, § 57 
Johanna Westeson och Brittis 
Edman, Amnesty Sverige, § 59 


 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt fredagen 8 april 2022 
 
Paragrafer: 30-58 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
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 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                        Henrik Blind (MP)      Eva Näslund (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


 ANSLAG / BEVIS,  
 


Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-04-04 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-04-08  nedtagande:  2022-05-02 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 30 
Val av justerare 
 
§ 31 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 32  Dnr 2022:175  


  Krisberedskap med anledning av Rysslands invasion av Ukraina 
 


§ 33  Dnr 2022:176 
Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
§ 34  Dnr 2022:177 


  Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 


§ 35  Dnr 2021:1198 
  Socialnämndens äldreomsorgsutredning 
 


§ 36  Dnr 2022:98 
Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 2022 
 
§ 37   
Information om samverkan förebyggande arbete för barn- och ungdomar 
 
§ 38  Dnr 2022:249 
En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten 
 
§ 39  Dnr 2020:811 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 
 
§ 40   
Information om Region Norrbottens avtalsförslag gällande första hjälpen 
och transporter i terräng 
 
§ 41  Dnr 2021:989 
Kompetensförsörjning för Jokkmokks kommun 
 
§ 42  Dnr 2014:422 
Information om tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda. (OPF-KL) 
 
§ 43  Dnr 2020:995 
Svar på medborgarförslag- Vägbidrag 
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  § 44  Dnr 2022:28 
Framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
 
§ 45  Dnr 2022:178 


  Förslag till nytt uppdragsavtal med Strukturum AB 
 
§ 46  Dnr 2022:28 
Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls aviserade 
etablering av driftscentral i Jokkmokk 


 
  § 47  Dnr 2022:179 
  Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkstaden 1:663 
 
  § 48  Dnr 2022:180 
  Förslag till fastighetsförsäljning av Stenstorp 1:16 
 
  § 49  Dnr 2009:97 
  Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
  § 50  Dnr 2022:81 


Bygdemedelsansökan- Fiskevårdande åtgärder 2022, Jokkmokks 
Fiskevårdsföreningar 


 
  § 51  Dnr 2022:254 


Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB 


 
  § 52  Dnr 2022:267 


Remissvar på förslag på ny förbundsordning för Kommunalförbundet 
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet samt finansiering av allmän 
kollektivtrafik  


 
  § 53  Dnr 2020:931 
  Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 
  § 54  Dnr 2022:327 
  Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021 
 


§ 55   
  Anmälan av delegationsbeslut 


 
§ 56   


  Övriga anmälningsärenden 
 


§ 57   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 58  2022:217  
Skrivelse från Amnesty International gällande oro för en förnyad våg av 
hat och hot mot samer efter ett regeringsbeslut om bearbetnings 
koncession i Gállok 
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§ 30 
 


Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Eva Näslund (S) och Henrik Blind (MP). 


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
fredagen den 8 april 2022. 


. 
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§ 31 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 


  
 Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 
 
 Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 


- En ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten 
(§ 38). 
 
Ordförande föreslår att ärende 13 på utsänd föredragningslista utgår på 
grund av tidsbrist och istället tas upp på nästkommande 
kommunstyrelsen: 
 
- Information om projektet Arctic Maritime Fishfarm 
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§ 32  Dnr 2022:175  
 


Krisberedskap med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att reservera 250 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov  för att kunna förbereda en eventuell introduktion av flyktingar hos 
de lokala organisationerna såsom studieförbund eller liknande i 
kommunen som kan tänkas kunna hjälpa till vid ett flyktingmottagande.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, § 37, 
att reservera 250 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov  för att kunna förbereda en eventuell introduktion av flyktingar hos 
de lokala organisationerna såsom studieförbund eller liknande i 
kommunen som kan tänkas kunna hjälpa till vid ett flyktingmottagande.  


 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg och säkerhetssamordnare Gunnar 
Lundström informerar arbets- och tillväxtutskottet om krisberedskapen 
med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg informerar om att kommunen 
meddelat Migrationsverket att det finns 52 platser för ett eventuellt 
flyktingmottagande. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-03-14, § 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


  § 33    Dnr 2022:176 
 


Årsredovisningen och bokslut för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 -för egen del 
 
att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, 
 
att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor, samt 
 
att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning 
_________ 


 
Ärendet  


 
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas. 
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor för 
år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande: 


1. Skatteintäkterna har för 2021 ökat med ca 7 miljoner kronor gentemot 
föregående år 


2. Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt 
hinder i vägen för genomförande av planerade insatser och 
verksamheter.  


3. Med alla stimulanser staten gått in med har skatteunderlaget 
utvecklats betydligt positivare än beräknat 


4. Även finansmarknadens uppgång påverkar resultatet positivt. Vi har 
haft lägre kostnader på pensioner än tidigare 


 
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, miljoner kr 
 
Kommunstyrelsen  7,4 
Barn- och utbildningsnämnden 0,6 
Socialnämnden  -11,2 
Samhällsbyggarnämnden 0,1 
Kultur- och fritidsnämnden 2,5 
Summa styrelse och nämnder 9,6 
  
Finansieringen  11,5 
Summa budgetavvikelse 9,6 
  
Budgeterat resultat  1 
Redovisat resultat  10.7 
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§ 33- fortsättning 
 
Redovisat resultat för år 2021 visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor.  
Enligt 11 kap 14 § kommunallagen (2017:725) är det möjligt att avsätta 5,0 
miljoner kronor år 2021 till resultatutjämningsreserven. 
 
Enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). 
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan ske årligen enligt den nivå som 
stadgas i kommunallagen (8 kap. § 3d), dvs ”med högst ett belopp, som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning eller två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen 
eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser”. 
 
Resultatnivån efter avsättningen uppgår till 3,8 miljoner vilket motsvarar 1 % 
av skatter och bidrag. Kravet om god ekonomisk hushållning anses därmed 
vara uppfyllt.  
 
Även en lista på värderegleringar och avskrivningar för 2021 har tagits fram. 


 
 Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
 Att avsätta 5,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. 
 
 Att kvarstående resultat blir 3,8 miljoner kronor 
 


 Att efter dessa åtgärder godkänna 2021 års bokslut och årsredovisning. 
  


Att för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. 
 


Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-04-04. 
Årsredovisningen för 2021 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 39. 
Bokslut för 2021. 


 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
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§ 34   Dnr 2022:177 


Uppföljning av styrelsens och nämndernas budget för 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att uppmana socialnämnden att skyndsamt anta sina interna budgetramar 
samt att vidta åtgärder för att ha en budget i balans.  


 __________ 
 


Ärendet  
 


Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 
samt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, samt besluta om tillfälliga inköpsstopp, investeringsstopp och 
anställningsstopp inom hela den kommunala organisationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetram i juni 2021 för budgetår 
2022 och respektive nämnd och styrelsen. I enlighet med reglemente för 
kommunstyrelse återrapporteras respektive nämnds beslut om budget till 
Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har fastställt skolkontorets förslag till internbudget och har inte 
påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden har fastställt Kultur- och fritidskontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har fastställt kommunchefens förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 
 
Samhällsbyggarnämnden 
Nämnden har fastställt Samhällsbyggarkontorets förslag till internbudget 
och har inte påvisat ekonomisk avvikelse. 


 
Socialnämnden 
Nämnden har inte fastställt Socialtjänstens förslag till budget och har inte 
beslutat om internbudget. Det är en avvikelse från gällande policy.  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 34- fortsättning 
 
Likvärdiga brister har uppmärksammats under ett antal år vilket också 
påtalats vid ett flertal tillfällen, bl. a. under budgetberedningar, 
tertialrapporter och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnden undviker 
vid upprepade tillfällen att följa Kommunfullmäktiges beslut om budget 
vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen för hela kommunensbudget 
samt begränsar förutsättningarna för Socialtjänsten att följa tilldelad 
budget. 
 
Jokkmokks kommun är bl. a. de 10 kommuner i landet som har den 
sämsta befolkningsutvecklingen för tredje året i rad. SCB 
befolkningsprognoser visar en fortsatt minskad befolkning fram till 2030. 
Största minskningen förväntas ske i åldersgruppen 16 – 64 år, 
bedömningen är att antalet invånare är cirka 4400 personer år 2030. 
Scenariot är tyvärr en försämrad skattekraft i jämförelse med våra 
grannkommuner under de kommande åtta åren. De två största 
utmaningarna är kompetensförsörjning tillsammans med kommunens 
driftskostnader, kommunstyrelsen följer dessa områden med särskilt 
intresse. Det extra viktigt att ekonomisk uppföljning fungerar på ett effektivt 
sätt på alla nivåer, såväl i verksamheten som i den politiska nämnden. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 40. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) daterad 
2022-03-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 35 Dnr 2021:1198  


Socialnämndens äldreomsorgsutredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 


 ____________ 
 
 Reservationer 
 
 Ordförande och Viktor Segerström (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 Ärendet 
 


I utredningen presenteras en analyserad prognos för framtida behov av 
särskilt boende platser samt underlag för nutida utveckling inom 
hemtjänsten. Att prognostisera hemtjänsten är svårt med hänsyn till 
utvecklingen inom nära vård där det i länet ännu inte finns någon beslutad 
konkret handlingsplan, enbart en gemensam målbild där det tydligt 
framgår att vården i högre utsträckning ska bedrivas i det egna hemmet.  
Utifrån detta har slutsatser dragits att den utveckling socialnämnden i 
dagsläget har inom hemtjänsten förutspås fortsätta till en ytterligare högre 
nivå av både insatstid och antal brukare.  
 
I beräkningen av framtida behov av särskilt boendeplatser har inte heller 
perspektivet nära vård tagits med av samma anledning som ovan.  
 
Antalet boendeplatser på särskilt boende i Jokkmokks kommun har varit 
oförändrat under många år, samtidigt som invånarantalet reducerats över 
tid.  Under åren 2019–2021 minskade behovet av särskilt boendeplatser 
för äldre markant vilket innebar att verksamheten inte var kostnadseffektiv 
och avvecklade därför ett antal boende platser som stod tomma. Samtidigt 
syns en tydlig ökning av hemtjänstinsatser, där i stället brukarantal blivit 
fler. 
 
Det framtida behovet av antal särskilda boende platser har beräknats 
utifrån andelen personer boende inom särskilda boenden 2021 (4,3 % av 
personer 65 år och äldre). Prognosen för framtida antalet särskilda boende 
platser har beräknats på samma sätt som Socialstyrelsens beräkningar för 
behovet av särskilda boendeplatser.  
 
Prognosen för framtida behov av särskilt boende platser är att 
socialnämnden har ett behov av 61 platser fram till 2030. 
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§ 35- fortsättning 
 
Väntetiden från ansökning till inflyttning på särskilt boende i Jokkmokk 
2020, var på endast 21 dagar. I jämförelse med övriga kommuner där de 
med sämre förutsättningar har allt från 80 – 275 dagar i väntetid. 


 
Befolkningsutvecklingen i Jokkmokk visar på en negativ trend med allt 
färre invånare per år. Däremot har andelen äldre av befolkningen vuxit 
kraftigt i Jokkmokk vilket delvis förklaras av att medellivslängden generellt 
har ökat och förväntas fortsätta öka. Allt fler äldre lever längre och med 
bättre hälsa. Samtidigt som vi får en större del äldre, har det skett en viss 
minskning i nyttjande av omfattande äldreomsorg nationellt.  
 
Framskrivningar avser framtiden och några tillförlitlighetsmått i klassisk 
statistisk mening kan därför inte beräknas. Framtiden förändras hela tiden. 
Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den 
senast kända befolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen 
av fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster. Generellt gäller att 
osäkerheten i framskrivningen ökar med åren. Utifrån befintligt underlag 
går det dock tydligt att utläsa att Jokkmokks kommuns framtida 
befolkningsstruktur kommer att öka antalet 80 år och äldre samtidigt som 
antalet 65 – 79 år kommer minska något.  


 
Kostnaderna för vård och omsorg ligger idag på en hög nivå. 
Verksamheten har gjort åtgärder för att minska kostnaderna, genom att 
stänga 14 särskilt boende platser samt 3 korttidsplatser på Kaitumgården 
under de senaste två åren, samt genomfört förändringar inom 
personalplaneringen. Dessutom har man inom särskilda boenden minskat 
sjukfrånvaron och därmed också minskat kostnaderna för timvikarier. 
Dessa åtgärder har bidragit till en minskning i kostnader dock behöver 
ytterligare åtgärder genomföras för att nå en hållbar nivå. 
 
Inom hemtjänsten har trenden gått i motsatt riktning, antalet brukare och 
antalet utförda timmar ökar och därmed också kostnaderna. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 3, att återremittera ärendet i syfte 
att utreda ett alternativ som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas 
med hänseende till Samernas Väls motion att öka antalet platser,  samt att 
undersöka möjligheten för  en  intraprenaddrift samt, att undersöka 
externa finansieringsmöjligheter och projektmedel för detta. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 41. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Larsson daterad 2021-11-26. 
Behovsanalys äldreomsorg. 
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§ 35- fortsättning 
 


Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av Marina Eriksson (S), att 
ärendet återremitteras tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Blind (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att återremittera ärendet i enlighet med Blinds (MP) förslag. 


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Socialchef Maria Larsson 
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 § 36 Dnr 2022:98 


Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för 
2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 


 kommunfullmäktige besluta 
 


att avslå begäran då det ej finns utrymme i den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten. 


 ___________ 
  
 Ärendet 
 


Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 15, att hos kommunfullmäktige 
begära om en tilläggsbudget på 2,6 miljoner kr för budgetåret 2022 då 
socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalité 
och hälsa för personal och brukare. 


   
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 42. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 15. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Karin Vannar (SV) yrkar, med instämmande av Marina Eriksson (S), på att 
ärendet återremitteras då socialnämnden ej tagit sina interna budgetramar 
på grund av kostnaderna för Pionjären. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Vannars (SV) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 37   


Information om samverkan förebyggande arbete för barn- 
och ungdomar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Skolchef Helen Isaksson Spik informerar kommunstyrelsen om den 
samverkan socialtjänsten, skolkontoret och kultur- och fritid arbetar med 
för att utveckla förebyggande insatser kring barn och unga gällande hälsa 
och mående. 
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§ 38   Dnr: 2022:249   
 
En ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att teckna den regionala överenskommelsen från och med 22-05-01. I och 
med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 
____________ 


 
Ärendet 
 
Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen för en 
länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom ramen för 
detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten gemensamt drivit en Inre 
Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad på SOS-centralen i Luleå. Till 
funktionen har allt fler räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten 
anslutit sig. Denna funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 
 
Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) och dess implementering i ny utformning av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2021:1141) ska kommunerna numera ständigt 
upprätthålla en övergripande ledning av verksamheten.  
 
Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga och 
för att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  
 
Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska 
baseras på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en 
grundavgift, enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i 
Räddningssamverkan Nord.  
 
Grundavgiften består av systemets fasta kostnader som är: Administrativ 
personal och verksamhet, lokalkostnader, teknikdrift och teknikinvestering. 
Den rörliga avgiften består av systemets kostnader för gemensamma 
ledningsfunktioner och gemensam verksamhet. Kostnadsberäkningen för 
Jokkmokks kommun är 136 000 kronor. 
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§ 38- fortsättning 
 
Vid bestämmande av parts andel ska invånarantalet per den 1:a januari 
året innan aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 
 
Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och i 
nuläget ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till Nordmaling i söder. 
Dialog är genomförd mellan de kommunala räddningstjänster som 
omfattas av överenskommelsen. 19 kommuner avser teckna 
överenskommelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 22. 
Förslag till överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 39   Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, samt  
 
att handlingsprogrammet ska gälla för perioden 2022-06-01 till 2026-12-
31. 
____________ 


 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  
 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  
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§ 39- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 40    
 


Information om Region Norrbottens avtalsförslag gällande 
första hjälpen och transporter i terräng 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig negativ till avtalsförslagen utifrån den information som 
framkommit samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
  


Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg och räddningschef Ronnie Lindberg 
informerar att Region Norrbotten har tagit fram två nya avtalsförslag 
gällande första hjälpen och transporter i terräng för räddningstjänsterna i 
länet. Förslagen är sämre för kommunerna gentemot de gamla avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
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  § 41 Dnr 2021:989 
   


Kompetensförsörjning för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att införa i stanna-kvar-försäkringen med alternativ 2 som förmån. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Varför kompetensförsörjning 
 


 -Personalen är vår viktigaste resurs! 
 -Färre ska ta hand om fler 
 -Ökad rörlighet på arbetsmarknaden – konkurrens  
 -Anställningstrygghet har inte samma värde 
 -Skyddade titlar/legitimationskrav 
 
 Kommunledningsgruppens syn 
 


- Hur skapar vi en utvecklande arbetsplats när vi inte kan konkurrera med 
lön eller andra förmåner  


  -Ledarskap  
  -Förutsättningar för ledare  
  -Balans mellan kontroll och tillit  


-Delegera till medarbetare / ge medarbetare tillit att utveckla/ påverka/styra 
sin arbetsdag  


 -Kommunicera "kommunens uppdrag" - uppdaterat platsvarumärke  
 


Utmaningar 
 
-Chefsförakt 
-Attityder 
-Förtroende till funktion/roll 
-Förtroende till kompetens 
-Tillit 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-10-04, § 
181, att ha ärendet som en stående punkt på arbets- och tillväxtutskottets 
möten. 
 
Kompetensförsörjningsprojektet del 2 har bedrivits på 50 %, 2018-2021, 
slutrapporten i sin helhet bifogas tjänsteskrivelsen. Rapporten redogör för 
de aktiviteter som genomförts inom ramen för den så kallade ARUBA-
modellen, attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.  
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§ 41- fortsättning 
 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun strukturerat sitt arbetssätt 
inom ett flertal områden under projektets gång, bl.a. faktorer för en friskare 
arbetsplats, arbetssätt och uppföljning gällande medarbetarundersökning, 
kompetensbaserad rekrytering, GAP-analys, personalbild med 
pensionsavgångar, kompetensförsörjningsplan mm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen är ett resultat av aktiviteterna i 
kompetensförsörjningsprojektet och anger det som Jokkmokks kommun 
behöver arbeta vidare med nu när projektet är slut. Som bilaga till den 
finns en personalbild samt prognos över pensionsavgångar, senaste GAP- 
analysen, riktlinjer för en hälsofrämjande arbetsplats samt handlingsplan 
för heltid som norm.  
 
Kompetensförsörjningsplanen bör ses som ett verktyg i kommunens 
fortsatta arbete med strategisk kompetensförsörjning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och personal- och juridikfunktionen har en central roll i detta 
utvecklingsarbete men för ett framgångsrikt resultat krävs nära samverkan 
med kommunens övriga nämnder och verksamheter. 
 
Rapporten heltid som norm är en bilaga till slutrapporten för 
kompetensförsörjningsprojektet samt kompetensförsörjningsplanen. 
Rapporten heltid som norm uppdateras årligen med ny statistik i enlighet 
med centrala parters arbete med heltidsresan. 
 
Sammanfattningsvis har Jokkmokks kommun en hög andel 
heltidsanställda (75%) i jämförelse med andra kommuner och har så haft 
över tid. Utmaningen i Jokkmokks kommun är inte främst att erbjuda 
anställning på heltid utan att motivera medarbetare att arbeta heltid. 
 
Arbetsgivare är enligt Diskrimineringslagen ålagda att årligen genomföra 
en lönekartläggning i syfte att kartlägga att lönerna är jämställda. 
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jokkmokks kommuns löner i 
stort är jämställda. Det finns skillnader i lön men dessa kan förklaras av 
könsneutrala argument såsom utbildning, erfarenhet, prestation, 
marknadsläget för befattningen. Emellertid är det en yrkesgrupp som 
sticker ut negativt, gruppen förskollärare, den gruppen kommer därmed 
vara föremål för en särskild satsning i 2022 års löneöversyn. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-29, § 167, att anta 
kompetensförsörjningsplanen och förmedla den vidare till övriga nämnder. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 17, att riktlinjer stipendier 
upphör att gälla från och med 2022-03-01, redan beviljade stipendium 
fortsätter enligt avtal, samt att uppdra till personalchefen att utreda  
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§ 41- fortsättning 
 
möjligheten för Jokkmokks kommun att tillämpa en stanna-kvar-försäkring 
utifrån kommunens förutsättningar. 
 
Personalchef Caroline Johansson har tagit fram förslag till riktlinjer för 
förmåner vid svårrekryterade yrken som innehåller en stanna-kvar-
försäkring med olika alternativ. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, § 44: 
 
Att den totala kostnaden för alternativ 3 och 4 för stanna-kvar-försäkringen 
utreds till kommunstyrelsens sammanträde 
 
Att kommunstyrelsen bör yttra sig gällande inriktningen med en 
gemensam nämnd gällande överförmyndarverksamheten i LKF-
kommunerna 
 
Att uppdra till ordförande att förändra förordnandet för kommunchefen i 
enlighet med dennas önskemål 
 
Personalchef Caroline Johansson har utrett den totala kostanden för 
alternativ 3 och 4 för stanna-kvar-försäkringen. 


 
 Ärendets beredning 


 
Uppdaterade förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 44. 
Förslag till riktlinjer för förmåner vid svårrekryterade yrken. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14,§ 17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29,§ 167. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-11-
01. 
Slutrapport kompetensförsörjningsprojektet. 
Kompetensförsörjningsplan för Jokkmokks kommun. 
Rapport heltid som norm. 
Lönekartläggning för Jokkmokks kommun. 
Medarbetarundersökning för Jokkmokks kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-10-04, § 181 
Presentation från personalchef Caroline Johansson daterad 2021-10-04. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen inför alternativ 2 i stanna-kvar-försäkringen. 
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§ 41- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Personalchef Caroline Johansson 
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 § 42 Dnr 2014:422   
 


Information om tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. (OPF-
KL) 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till personalchefen till nästkommande arbets- och tillväxtutskott 
att ta fram ett förslag på förändringar i OPF-KL gällande tidsperspektivet 
från  dagens 3 månaders stöd/fullgjort år till 1,5 månaders stöd/fullgjort år 
samt att ersättningen samordnas med förvärvsinkomst redan från år 1.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 41, att anta bestämmelserna 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
 
Roland Boman (FJK) har velat ha en genomgång var OPF-KL innebär för 
åtagande för kommunen. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 41. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Personalchef Caroline Johansson redogör för OPF-KL för 
kommunstyrelsen. 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att personalchefen får i uppdrag att ta fram 
ett förslag på förändringar på tidsperspektivet från dagens 3 månaders 
stöd/fullgjort år till 1,5 månaders stöd/fullgjort år samt att ersättningen 
samordnas med förvärvsinkomst redan från år 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Personalchef Caroline Johansson 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 43  Dnr 2020:995 
 


Svar på medborgarförslag – Vägbidrag för enskilda vägar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 


 
att utifrån utredningsunderlaget att kommunfullmäktiges beslut från 1996 
kvarstår så att den som uppfyller Trafikverkets krav också berättigas det 
kommunala stödet,  
 
att se över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom Uppdrag Ökad 
service utanför centralorten, samt 
 
att inom Uppdrag Ökad service utanför centralorten arbeta fram kriterier 
för särskilda föreningsbidrag för de föreningar som kan beröras med 
anledning av medborgarförslaget. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


Ett medborgarförslag har inkommit från Maj-Britt Larsson. 
 


Med anledning av borttagande av Statsbidrag från Trafikverket, för flera 
enskilda vägar, samt där även Östra Tårrajaurs Vägsamfällighet ingår, så 
lämnar vi nu in ett medborgarförslag till Jokkmokks Kommunfullmäktige, 
att ni ser över beslutet från 1996-06-17. Där står, att det kommunala 
bidraget till enskild väghållning är kopplat till väg som erhåller statsbidrag.  
 
För boende exempelvis i Tårrajaur (Östra sidan) är byavägen helt 
avgörande för om man ska kunna bo kvar eller inte. Vägen är visserligen 
klassad som en enskild väg men trots det har kommunen en skyldighet, att 
se till att de boende ges samma förutsättningar till transporter till och från 
sin bostad som de som bor i tätorten. Detta gäller även samhälls- och 
serviceinsatser med alla transporter för reparationer och tillsyn för 
bredband och el. Vidare Mastunderhåll, Räddningstjänst med ambulans 
och brandkår, samt Hemtjänst- och Hemsjukvårdspersonal, sophämtning, 
sotare och slamtömning, som måste ha en farbar väg som de kan ta sig 
fram på. Nämnas kan, att även de som bor i byar betalar skatt och 
förväntas bidra till att ”Vision 2030” uppnås vilket de också kommer att 
göra om de ges förutsättningar. Vårt förslag är att Kommunfullmäktige 
beslutar att bevilja kommunalt bidrag till vägunderhåll för enskilda vägar i 
kommunen som inte får statsbidrag.  
 
Som grund för denna begäran vill vi anföra följande som gäller för oss i 
Östra Tårrajaur, och vi förmodar att detta gäller även för de övriga 
vägföreningarna som förvaltar enskilda vägar i kommunen.  
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§ 43 – fortsättning 
 
Pengarna, har hittills med hjälp av statsbidrag och medlemsavgifter gått till 
plogning, hyvling, sandning saltning och isrivning. Utöver detta utförs 
buskning och slyröjning av medlemmarna. Inga arvoden utgår. Alla är 
medvetna om att priset på drivmedel, salt och sand samt arbete att utföra 
dessa åtgärder har höjts, och vi behöver så väl detta bidrag. Eftersom 
priserna stiger för varje år, så har vi redan varit tvungna att kraftigt höja 
medlemsavgifterna, och utan detta bidrag tvingas vi att ytterligare göra en 
ny höjning.  
 
Vi har nio företag, varav tre tillhör unga familjer, som använder denna väg, 
och är i stort behov av den. I Östra Tårrajaur finns 13 hushåll med fast 
boende, och 6 fritidshus som bebos under flera perioder per år. 
 
Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget. 
 
Jokkmokks kommun har genom beslutet om stöd till enskild väghållning 
dnr 247/1996 997.351 möjliggjort en resurseffektiv hantering av stöd utan 
att behöva upprätta en egen kontrollfunktion. I det fall att ett eget regelverk 
ska upprättas så måste också en kontrollfunktion skapas. Kommunen har 
idag ingen data på vilken ekonomisk effekt ett sådant beslut skulle kunna 
få eller omfattningen av behovet. 
 
Ett sådant beslut måste föregås av en inventering av behov och en 
förstudie. 
 
Enligt dagens regelverk så tar kommunen stöd av Trafikverkets krav för att 
man ska kunna söka bidrag. Det innebär att de vägar som uppfyller 
Trafikverkets krav också berättigas kommunala stödet. 
 
Gatuchef Conny Öhman föreslår kommunstyrelsen att utgå från befintligt 
regelverk. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 50. 
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2021-08-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 109. 
Medborgarförslag från Maj-Britt Larsson inkommen 2020-11-17. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Förslagsställaren läser upp sitt medborgarförslag och förtydligar det. 
 
Marina Eriksson (S) föreslår, med instämmande av Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen ser över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom  
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§ 43- fortsättning 
 
Uppdrag Ökad service utanför centralorten som kommunstyrelsen tidigare 
beslutat om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 44  Dnr 2020:479 


Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag för en långsiktig 
upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till den 
organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
tillräcklig rådighet över marken för att kunna genomföra projektet samtidigt 
som kommunens intressen blir tillgodosedda, 
 
att överväga en försäljning av det aktuella markområdet om och när det 
presenteras investerare så tillräckligt med medel finns för uppförande och 
drift av den tänkta anläggningen, samt 
 
att, även det i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138, 
undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården enligt Ájttes 
önskemål. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
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§ 44- fortsättning 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
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§ 44- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 


 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 9: 
Att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
 
Att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till. 
 
Att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
En vederlagsfri överlåtelse av mark innebär en kostnad för kommunen 
vilket medför att ett beslut om vederlagsfri överlåtelse strider mot, av 
kommunstyrelsen, tidigare fattade beslut. 
 
Utredningen visar att en insamlingsstiftelse inte har möjlighet att motta 
annat än pengar vilket inte medger en överlåtelse av mark till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård. 
 
En överlåtelse till, av Insamlingsstiftelsen presenterat alternativ, stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, är enligt stiftelselagen möjlig. Sannolikt även 
enligt kommunallagen. Om en överlåtelse, med eller utan köpeskilling, till 
alternativ stiftelse är aktuell bör en fastighetsvärdering göras och villkor 
såsom återgångsvillkor, överlåtandeförbudsklausul, förbud mot 
intecknande samt eventuella villkor gällande ekonomisk kapacitet, 
specificeras och beslutas.   
 
En upplåtelse av mark (förutom tomträtt) kan som längst vara 50 år utanför 
detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område alternativt 
på arrendatorns livstid. Maxtiderna påverkar dock inte arrendatorns eller 
nyttjanderättsinnehavarens rätt till förlängning. Om upplåtelse av mark är 
aktuell på längre tid än 50 år kan en tomträtt vara ett alternativ. 
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§ 44- fortsättning 
 
Om Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid tidigare fattat beslut om 
upplåtelse bör beslutet kompletteras med villkor såsom återgångsvillkor, 
överlåtandeförbudsklausul samt eventuella villkor gällande ekonomisk 
kapacitet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård har kompletterat sin 
förfrågan med en skrivelse på deras syn på en eventuell överlåtelse, 
kartmaterial, stadgar och finansiärer och deras åtagande. 
 
Ájttes styrelsen har inkommit med ett yttrande på deras syn av marken 
inom området som utgörs av Fjällträdgården. 


 
 Ärendets beredning 
 


Skrivelse från Ájttes styrelse inkommen 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 45. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena 
Fjellner och kommunsekreterare Magdalena Fjellner daterad 2022-03-14. 
Kompletterande material från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 9.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 


 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) föreslår som första att-sats, med 
instämmande av Ann Enberg (S) och Henrik Blind (MP), att 
kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag för en 
långsiktig upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till 
den organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
tillräcklig rådighet över marken för att kunna genomföra projektet samtidigt 
som kommunens intressen blir tillgodosedda. 
 
Kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Kopia till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 45 Dnr 2022:178   


Förslag till nytt uppdragsavtal med Strukturum AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till uppdragsavtal och uppdra till kommunchefen att 
underteckna det. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Nuvarande uppdragsavtal för näringslivstjänster med Strukturum AB går ut 
vid årsskiftet 2022. Ett nytt förslag på uppdragsavtal har tagits fram 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-14, § 46. 
Förslag på nytt uppdragsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Strukturum AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 46 Dnr 2022:28  
 


Etablering av kontorshus med anledning av Vattenfalls 
aviserade etablering av driftcentral i Jokkmokk 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avvakta med ärendet då inget svar inkommit från Vattenfall. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att 
förvärva berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun 
i syfte att bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt 
Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med 
anledning av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt 
beslut.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt 
ändamål och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för 
berört område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett 
förslag till Letter of Intent. 
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 § 46- fortsättning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, 
att återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med 
Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv 
till planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att förslaget till Letter of Intent 
är skickat till Vattenfall och kommunen väntar på svar därifrån. 
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§ 47 Dnr 2022:179  
 


Förslag till fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:663 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Kyrkostaden 1:663 till Sara Rassa för 62 280 kr enligt aktuell taxa, 
samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En förfrågan från Sara Rassa har inkommit att få köpa fastigheten 
Kyrkostaden 1:663 på Nyborg för att uppföra ett bostadshus och garage.  
 
Fastigheten är på 3114 kvm och tomtpriset är på 20 kr kvm. Fastigheten 
ingår i ett område som håller på att detaljplaneändras och köpet kan 
fullbordas efter att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Kyrkostaden 1:663 till Sara Rassa för 62 280 kr enligt aktuell taxa. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 48. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-02-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 48 Dnr 2022:180  
 


Förslag till fastighetsförsäljning av Stenstorp 1:16 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Stenstorp 1:16 till Sonny Eriksson för 21 500 kr då han ej redan 
äger en grannfastighet enligt aktuell taxa, samt 
 
att villkor för försäljning är att köparen bebygger fastigheten med ett 
småhus. Bebyggs inte tomten inom 3 år så utgår ett vite på 30 000 kr. 


 ____________ 
  


Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En förfrågan från Sonny Eriksson har inkommit att få köpa fastigheten 
Stenstorp 1:16 för att uppföra ett bostadshus och garage.  
 
Fastigheten är på 1075 kvm och tomtpriset är på 20 kr kvm. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström  föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
Att sälja Stenstorp 1:16 till Sonny Eriksson för 21 500 kr enligt aktuell taxa. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström har kompletterat ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att sälja Stenstorp 1:16 (1075 m2) till en 
intressent för 21 500 kr, enligt taxa. Köpekontrakt skickades 2020-03-06.  
 
Syftet var att uppföra ett bostadshus och garage. 
 
2022-03-15, dagen efter att arbets- och tillväxtutskottet behandlat ärende 
om ytterligare ett försäljningsärende för tomten hörde intressenten från 
2019 av sig för att slutföra affären. Intressenten från 2019 äger själv 
bebyggda grannfastigheten Kyrkostaden 1:684. 
 
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen bedömde att intresset att 
förvärva fastigheten inte fanns i och med att någon återkoppling om 
köpekontrakt ej skett inom två år. Framgent så bör köpekontrakt tecknas 
senast 60 dagar efter beslut, samt köpebrev senast 60 dagar efter 
köpekontrakt eller 60 dagar efter eventuell erforderlig fastighetsreglering. 
 
I köpeavtalet finns eller kommer att finnas ett villkor om bland annat 
innebär att köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på  
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§ 48- fortsättning 
 
fastigheten uppföra ett bostadshus. Inom denna tid får fastigheten, 
obebyggd eller bebyggd, inte heller överlåtas. Om köparen inte uppfyller 
dessa villkor utgår ett vite om 30 000 kronor. 
 
Anslutningsavgiften för VA är år 2022: 87 000 kr +32250 kr +18000 kr= 
137 250 kr, varav 18 000 kr är lägenhetsavgift och ingår ej i något av 
ärendena. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att avgöra vem som ska få köpa fastigheten eller om fastigheten ska gå ut 
på öppen budgivning. 
 
Att besluta att försäljningen ska vara genomförd senast 2022-08-31 för att 
kunna anvisa en förbindelsepunkt för vatten och avlopp, hösten 2022. 


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-03-15. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 49. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-02-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Köparen 
Tidigare köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 49                                               Dnr: 2009:97 
 
Ändring i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att göra följande ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 


 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 


verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 


hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 


- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 
Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verksamheter) har 
enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 6-9 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det inte behövs en tillsynstid på mer än 6 timmar. 
 
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller 
annan smitta har enligt nuvarande taxa en handläggningstid på 12 timmar. 
Miljökontoret anser med hänsyn till verksamheternas storlek och 
omfattning att det behövs en tillsynstid på 6 timmar för tatuerare och 
fotvård. 
 
Sedan för hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, föreslår miljökontoret enbart en timavgift eftersom 
verksamheterna kan variera väldigt mycket i art och omfattning i och med 
förändringen av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899), som började gälla den 1 juli 2021. 
 
Förändringen i förordningen innebär att verksamheter där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg är anmälningspliktiga. Detta innebär att 
anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning 
av rakkniv mot huden, håltagningspistol och i vissa fall 
nagelbehandlingar. 
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§ 49- fortsättning 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-01-27, § 5: 
 
Att förslå kommunfullmäktige att göra följande ändringar i taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 


 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga miljöfarliga 


verksamheter (C-verksamheter) till 6 timmar. 
- Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga 


hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare och fotvård, till 6 timmar. 


-   Att ändra handläggningstiden för anmälningspliktiga  
hälsoskyddsverksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
övriga, till timavgift. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 51. 
 Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-01-27, § 5. 


 Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 50 Dnr 2022:81  


Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns 
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder för 2022 


 
 Kommunstyrelsen beslutar 


 
att tillstyrka bygdemedelsansökan. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 57. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen 
2022-02-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Kopia till 
 Länsstyrelsen 
 Sökande 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-04-04  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 51     Dnr 2022:254   
    


Förslag till förändrad bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den nya bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Jokkmokks 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag 
om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för 
beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet.  
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska 
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget 
om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är 
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling 
till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är 
nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen 
föranledd av följande skäl.  
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  
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§ 51- fortsättning 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar 
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-21, § 63. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-03-15. 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 52     Dnr 2022:267   
    


Remissvar på förslag på ny förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet samt finansiering av allmän 
kollektivtrafik  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) önskar få 
synpunkter genom en kort remissomgång på förslag på ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, inklusive finansiering av allmän 
kollektivtrafik Norrbottens län.  
 
Med förslaget följer en översikt av jämförelse gamla och nya 
förbundsförordningen som beskriver förändringar och motiv till detta. Samt 
en bilaga 1 finansiering av allmän kollektivtrafik i Norrbotten. 
 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten kommer att behandla de inkomna 
synpunkterna den 6 april. 
 
I slutet av 2020 sade Region Norrbotten upp samverkansavtalet och en 
arbetsgrupp och styrgrupp med tre ledamöter från regionstyrelsen 
respektive Norrbottens kommuners styrelse tillsattes under våren 2021, för 
att ta fram förslag på ny förbundsordning. Syftet med arbetet har varit att 
aktualisera och uppdatera förbundsordningen efter gällande regelverk och 
dels att tydliggöra styrning, beslut- och budgetprocess. 
 
Ett förslag på yttrande har tagits fram. 
 
Den påbörjade processen med att tydliggöra styrning, besluts- och 
budgetprocess samt att aktualisera och uppdaterar förbundsförordningen 
efter gällande lagstiftning betraktar Jokkmokk kommun som en viktig del 
av utvecklingsarbetet för Regionala kollektivtrafiken Norrbotten. 
 
Jokkmokks kommun anser det även är angeläget att belysa Regionala 
kollektivtrafikens uppdrag. Förtydligande i Förbundsordningen är en viktig 
del, samtidigt som samverkan, kommunernas olika förutsättningar samt 
kollektivtrafikens behov av översyn på en övergripande nivå finns.  
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§ 52- fortsättning 
 
Jokkmokks kommun ser svårigheterna till förslaget § 8 Underställning av 
beslut, där en rad olika beslutspunkter kräver respektive medlems 
godkännande för att äga giltighet. Till skillnad mot hur direktionen tar 
beslut idag med enkel majoritet. Vilket skulle kunna påverka att beslut 
kring bidrag och budget som exempel, kan bli en långdragen process om 
inte samtliga kommuner ger sitt godkännande. Ett alternativ kanske kan 
vara att även i denna del arbeta med kvalificerad majoritet. 


 
Ärendets beredning 
 
Förslag till remissvar daterat 2022-03-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 53 Dnr 2020:931 


Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att avslå motionen med hänvisning till behoven i socialnämndens 
äldreomsorgsutredning. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 


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


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


Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
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§ 53- fortsättning 
 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 43. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 54  Dnr 2022:327 
     
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021 
  
Kommunstyrelsen beslutar 


 
att lägga redovisningen till handlingarna. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 
Kommunstyrelsen brukar en gång om året se över vilka beslut som har 
verkställts under året. 
 
Ärendets beredning 


 
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2021. 
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§ 55 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget 


 
Beslut 2022-03-14, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis (dnr 2022:23) 
 
Beslut 2022-03-14, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av skrivare, kopiatorer och tjänster (dnr 2022:43) 
 
Beslut 2022-03-21, § 17, Beslut om tilldelningsbeslut och avtalstecknande för 
upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial (dnr 2022:398) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 


 
4.17 Beslut om tidsbegränsat förbud mot framförande av snöskoter i fjällområden 
 
Beslut om tillfälligt skoterförbud våren 2022 inom Ulldevis, Aktse- Njunjes och Vaisa 
området (dnr 2022:289) 
 
Personalchef Caroline Johansson 


 
2.18 Beslut och tecknande av lokala avtal 
 
LOK- Lokalt kollektivtavtal om utbyte av personuppgifter (Dnr 2022:111) 


 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 


 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Medborgarförslag – Gör Jokkmokks kommun till kulturfristad (dnr 2022:116) 
Beslut: Ärendet bereds av kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
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 § 56 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från Näringsdepartementet 


- Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen för 
området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun 


 
2.   Från Sametinget 


- Skrivelse från styrelsen angående beviljande av 
bearbetningskoncession för området Kallak K nr i Jåhkågasska 
sameby 


 
3.      Från länsstyrelsen 


- Beslut om bygdemedel med 2 600 000 kr för projektet Framtidens 
friluftsliv i Jokkmokks kommun 2022 
- Beslut om bygdemedel med 5 000 000 kr för Näringslivsutveckling 
2022 
- Beslut om bygdemedel med 98 000 kr för Turistnod i Porjus 
- Beslut om bygdemedel med 363 510 kr till Jokkmokks Pistolklubb 
för digitalisering av luftpistolbanor 


 
4.  Från IT-Norrbotten AB 


- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 


 
5.  Från Energikontor i Norr AB 


- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 


 
6.     Från Filmpool Nord AB 


- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 


 
7.  Från Energikontor i Norr AB 


- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 
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8.  Från BD Pop AB 
- Årsredovisning för 2021 
- Förslag till ägardirektiv för 2022 


 
9.   Från Synskadades Riksförbund 


- Valplattform för 2022 
 
10.     Från barn- och utbildningsnämnden 


-  Beslut 2022-02-17, § 19, om ny tidsplan för den förändrade skol- 
och förskolestrukturen 
-  Beslut 2022-02-17, § 13, Bokslut för 2021 


 
11.     Från kommunchef Monica Lundkvist 
          -  Utredning av Kulturskolans lokaler 


-  Svar till SSF Stöldskyddsförening angående ansökan om  
finansiering av grannsamverkanskyltar 
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 § 57 


Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 


 
Socialchef Maria Larsson, personalchef Caroline Johansson och 
enhetschef Ida Åstot informerar kommunstyrelsen om 
schemaförändringarna inom äldreomsorgen. 
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 § 58    Dnr 2022:217   
    


Skrivelse från Amnesty International gällande oro för en 
förnyad våg av hat och hot mot samer efter ett 
regeringsbeslut om bearbetningskoncession i Gállok 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
En skrivelse har inkommit från Amnesty International där de uttrycker sin 
oro för en förnyad våga av hat och hot mot samer efter ett regeringsbeslut 
om bearbetningskoncession i Gállok. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-03-14, att 
bjuda in representanter för Amnesty International till kommunstyrelsens 
möte. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 59. 
Skrivelse från Amnesty International inkommen 2022-03-11. 


 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Johanna Westeson och Brittis Edman från Amnesty Sverige överlägger 
med kommunstyrelsen. 
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