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Plats och tid:

Beslutande ledamöter
och tjänstgörande
ersättare:

Aulan, Östra skolan i Jokkmokk, klockan 11.00 – 15.50
Ajourneringar 12.00-13.00 och 14.35-15.05
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK), ordförande
Sven Holmqvist (S), 1:e vice ordförande
Eva Näslund (S), 2:e vice ordförande
Robert Bernhardsson (S)
Torbjörn Lindgren (S)
Jan Sjöberg (S)
Marina Eriksson (S)
Malin Sundberg (S)
Kerstin Hellgren Tobiasson (S)
Johannes Nilsson Saulo (S)
Claes Markusson (S)
Viktor Segerström (V), deltar §§ 1-5
Jérémy L´Helguen (V)

Övriga
närvarande:

Roland Boman (FJK)
Birger Stenman (FJK)
Kajsa Boman (FJK)
Moa Blom (FJK)
Henrik Blind (MP)
Helen Swartling (MP)
Per-Jonas Parffa (MP),
deltar §§ 1-5
Karin Vannar (SV)
Fia Kaddik (SV)
Asbjörn Thunborg (M)
Denise Magnusson (Opol),
deltar §§ 1-5
Tord Eklund (SD)

Marcus Sjaggo, sekreterare
Monica Lundkvist, kommunchef, § 5
Helen Isaksson Spik, skolchef, § 5
Erik Fagerström, fastighetschef, § 5

Tid och plats för
justering:

Måndagen den 1 mars 2021, kl. 9.00 i Kommunhuset, Jokkmokk

Paragrafer:

1 - 15

Underskrifter:

Sekreterare...........................................................................................
Marcus Sjaggo
Ordförande............................................................................................
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK)

Justerande............................................................................................
Eva Näslund (S)
Justerandes signatur

Moa Blom (FJK)
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ANSLAG / BEVIS
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-02-22
Datum för anslags
uppsättande:

2021-03-02

Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunhuset, Jokkmokk

Underskrift:

Justerandes signatur

Datum för anslags
nedtagande:

2021-03-24

.......................................................................................................................
Marcus Sjaggo
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Innehållsförteckning
§1
Val av justerare
§2
Godkännande av föredragningslistan
§3
Dnr 2021:86
Motion- Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, utöka odlingslotter i
Jokkmokk, samt upplåtelse av platser för bikupor i Jokkmokk
§4
Dnr 2020:767
Motionssvar- Förstärkt föreningsbidrag
§5
Dnr 2020:986
Investeringsbudgeten för 2021
§6
Dnr 2021:15
Avgift för dödsboförvaltning och gravsättning
§7
Dnr 2020:871
Riktlinjer och tillämpning avgiftshandläggning
§8
Dnr 2021:75
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av
överflytt av verksamheterna bostadsanpassning samt energi och
miljöfrågor till samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans
§9
Dnr 2021:76
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente med anledning av
överflytt av verksamheterna tillstånd för tobak och alkohol till
samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans
§ 10
Dnr 2020:77
Förslag till revidering av samhällsbyggarnämndens reglemente men
anledning av övertagande av verksamheterna bostadsanpassning, energi
och miljö samt tillstånd för tobak och alkohol och sammanträden på
distans
§ 11
Dnr 2020:1077
Förslag till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter 20212023
§ 12
Dnr 2020:912
Förslag om ändring av Jokkmokks kommuns lokala renhållningsföreskrifter
gällande tömning av slam
Justerandes signatur
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§1

Val av justerare
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Eva Näslund (S) och Moa Blom (FJK) till justerare, samt
att justering av protokollet ska ske måndagen den 1 mars 2021 klockan
9.00.
____________
Överläggning i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Näslund (S) och Moa Blom (FJK) till
justerare.

Justerandes signatur
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§2

Godkännande av föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2021:86

Motion – Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, utöka
odlingslotter i Jokkmokk, samt upplåtelse av platser för
bikupor i Jokkmokk
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Ann Enberg (S).
Trädgård och odling av sina egna grönsaker är otroligt populärt,
Instagram har oändligt många konton där man visar hur och vad man
odlar. Att odla i Norrbotten och Lappland är inget hinder alla grönsaker
går att odla här, vår fördel är att vi har ljusa nätter.
2012 invigdes odlingslotterna på Nyborg, där finns idag 16 lotter storlekar
mellan 50–150 kvm, priser mellan 200-400 kr/år. Odlingslotterna är alla
bokad och det brukar också vara en kö om platserna.
Det finns ett intresse för odling på andra ställen än i Jokkmokk, mitt
förslag är att anlägga odlingslotter även i Vuollerim.
I kommunen fanns det förr en biodlarförening, men många var äldre som
inte orkade längre, tyvärr fanns det ingen som ville ta över, men nu hör
jag om flera som är intresserad och vill starta, om då kommunen kan
hjälpa till med att upplåta mark till bikupor, varje biodlare får ställa upp 1–
2 kupor, många är intresserade men har ingen tomt att ställa upp på.
Samma system kunde gälla som odlingslotterna, men när det gäller
biodling måste det spridas ut runt om i samhället. Även här ta ut en
avgift/år.
Undertecknad föreslår:
Att det iordningsställs odlingslotter i Vuollerim, och
att antalet odlingslotter i Jokkmokk utökas, och
att Jokkmokks kommun upplåter platser där bikupor får ställas upp i
Jokkmokk och Vuollerim.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3- fortsättning
Ärendets beredning
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-01-21.
Överläggningar i kommunfullmäktige
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2020:767

Motionssvar – Förstärkt föreningsbidrag
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad i enlighet med kultur- och fritidschefens
yttrande
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD).
Efter att ha tagit del av framtid i Jokkmokks förslag till krislednings
nämnden om förstärkt föreningsbidrag efter förlorade intäkter på grund av
korona viruset.
Kan vi från SD:s sida bara instämma i det, men vi anser att det ska gälla
för alla föreningar som bedriver verksamhet som riktas mot ungdomar i
hela vår kommun och inte bara en enda förening
i Kommunen, i detta fall JSK. För att föreningar ska kunna söka förstärkt
föreningsbidrag ska man kunna visa att man förlorat intäkter under den tid
som det varit begränsningar i verksamheten på grund av viruset.
Vi yrkar därför att:
Beslut om förstärkt föreningsbidrag skall omfatta alla föreningar i
kommunen som bedriver verksamhet som riktar sig mot ungdomar i åldern
7 till 20 år som kan vid ansökan visa att man förlorat intäkter under den
som pandemin pågår.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg har berett motionen.
Jag förstår den oro som finns bland förslagsställaren
Föreningarna som bedriver verksamhet gör ett stort avtryck på hela
Jokkmokks kommun med den stora barn och ungdomsverksamhet som
bedrivs.
Regeringen har uppmärksammat utmaningen för föreningsidrotten under
våren och tog beslut om att avsätta 500 miljoner för uteblivna intäkter
under perioden mars - juni.
Regeringen beslutade om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att
kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin för andra halvåret
(kvartal 3 och kvartal 4) 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4- fortsättning
Riksidrottsförbundet har den 11 juni begärt ytterligare 500 miljoner kr för
perioden juli – september men besked om detta har ännu inte lämnats av
regeringen.
Regeringen har även fattat beslut om krisstöd till kulturen på 1,5 miljarder
för 2020. Statens kulturråd fick 881 miljoner kronor. 400 miljoner kronor av
dessa ska användas som kompensation för uteblivna intäkter då
evenemang blivit inställda eller skjutits
Sparbanken Nord - Framtidsbanken, tar även emot ansökningar från
föreningar där varje ansökan ses som unik.
Kultur – och fritidsavdelningen bevakar olika möjligheter som finns att söka
medel för de föreningar som har drabbats minskade intäkter för Covid-19
och vi har en löpande kontakt med olika föreningar som är behov av hjälp
med att söka medel.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 28.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Patrik Sundberg.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 77.
Motion från Tord Eklund inkommen 2020-09-11.

Kopia till
Förslagsställaren
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2020:986

Investeringsbudgeten för 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att flytta fram investeringen i Vattenfallskontoret till 2022,
att avsätta fyra miljoner för anpassning av Östra Skolan för anpassning av
lokaler och utemiljö med anledning av att årskurs fyra och fem från Västra
Skolan samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och med hösten
2022, samt
att anta investeringsbudgeten i övrigt.
____________
Reservationer
Robert Bernhardsson, Torbjörn Lindgren, Jan Sjöberg, Marina Eriksson,
Malin Sundberg, Johannes Nilsson Saulo, Claes Markusson, Eva Näslund
och Sven Holmqvist (samtliga S) reserverar sig mot beslutet att flytta fram
investeringen i Vattenfallskontoret till 2022.
Karin Vannar, Fia Kaddik (bägge SV), Henrik Blind, Per-Jonas Parffa,
Helen Swartling (samtliga MP), Asbjörn Thunborg (M) och Denise
Magnusson (Opol) reserveras sig mot beslutet att avsätta fyra miljoner för
anpassning av Östra Skolan för anpassning av lokaler och utemiljö med
anledning av att årskurs fyra och fem från Västra Skolan samt Porjus
Skola finns på Östra Skolan från och med hösten 2022.
Asbjörn Thunborg (M) och Denise Magnusson (Opol) reserverar sig mot
beslutet om investering i livsmedelhuset Tranan.
Ärendet
I 2021 års investeringsbudget har följande prioriteringsordning betydelse:
1) akut driftpåverkan, enligt avtal, lagkrav, säkra värde på tillgångar,
arbetsmiljö (fysisk, psykosocial påverkan)
2) bättre ekonomi på sikt, ej nödvändig för driftsäkerhet, arbetsmiljö
(trivsel, exteriört etc.)
3) Fungerar och bedöms kunna skjutas fram i tiden om inget oförutsett
inträffar
Prio 2 och 3 kan vid oförutsedda händelser komma att lyftas som
tilläggsbehov.
Pågående investeringsprojekt är markerade med *

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5- fortsättning
Kommunstyrelsen:
Verksamhetsfastigheter: (26 06 300 kr)
Projektering/ombyggnad Nya Kaitumgården*
Västra skolan, anpassning förskoleavdelningar
Östra skolans aula
Förvaltningsbyggnaden, krisledningslokal och flytt av IT-nod
Oförutsedda investeringar
Affärsfastigheter: (9 500 000 kr)
Arctic Camp, driftrum
Arctic Camp, paviljong bad
Livsmedelshuset Tranan, centralkyla
Swebor-huset
Vatten- och reningsverk och ledningar (6 620 000 kr)
Återvinningscentralen (1 860 000 kr)
Gator- och vägar (500 000 kr)
Kultur- och fritidsnämnden:
Biblioteksdatasystem (250 000 kr)
Snöskoter (150 000 kr)
Total summa för investeringar:
44 943 000 kr, varav 14 900 000 kr föreslås bygdemedelsfinansieras.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 182:
Att återremittera ärendet till budgetberedningen med tanke på
kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, §§ 91-93, om återremiss för
samordningen av lokaler inom barn- och utbildningsnämnden. Ambitionen
ska vara att första kommunfullmäktige för 2021 ska kunna ta
investeringsbudgeten.
Ett nytt förslag på investeringsbudget har tagits fram.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-04, § 3:
att ej bygga en ny förskola i Jokkmokk
att Etapp 1 justeras enligt nedan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5- fortsättning




Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning
Bygga ut avd. Jarre
Säga upp modulen

att ej flytta åk 4 och 5 från Porjus till Jokkmokk
att flytta åk 4-5 från Västra skolan till Östra skolan
att Västra skolan byggs om och utökas med två förskoleavdelningar
att modulen på Kattens förskola avvecklas
att genomföra omorganisation i etapper enligt skolchefens förslag till
tidsplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 11:
att frågan rörande omprioritering gällande del av Nya Kaitumgården
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning
att uppdra till skolchefen att bilda en projektorganisation för förankring och
genomförande i de delar som skolkontoret ansvarar för gällande
anpassningar av skolans lokaler och utemiljö
att lägga till 2 500 000 kr för fastighetsutveckling i industrihuset Swebor i
investeringsbudget för 2021.
att uppdra till fastighetschefen att förhandla om ett nytt hyresavtal med
inriktningen att effekten man får av energibesparingarna blir i linje med
eventuell hyresökning.
att uppdra till fastighetschefen att utreda om det finns vinster med att förse
ventilationsanläggningen återvinning av spillvärme,
att uppdra till fastighetschefen att projektera en lösning på problemet med
takläckage,
att ansöka om bygdemedel med följande:
a) 2 500 000 kr i bygdemedel för fastighetsutveckling i industrihuset
Swebor
b) 7 500 000 kr för Projektering ombyggnation Kaitumgården.
c) 650 000 kr för ombyggnation av Östra skolans aula
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5- fortsättning
d) 200 000 kr för investering i Arctic Camp driftrum
e) 2 000 000 kr för investering i livsmedelshuset Tranan
f) 50 000 kr för investering i paviljong för badet på Arctic Camp
g) 1 800 000 kr för utbyggnad Kåbdalis VA
h) 250 000 kr för stormsäkring av ledningar i byarna.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-04, § 3.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-02-02, § 30.
Tilläggsförslag för investering i Swebor-huset.
Nytt förslag till investeringsbudget
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 182.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 175.
Förslag till investeringsbudget.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Robert Bernhardsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Asbjörn Thunborg (M) föreslår, med instämmande av Roland Boman
(FJK), Denise Magnusson (Opol) och Henrik Blind (MP), att investeringen i
Vattenfallskontoret flyttas fram till år 2022.
Robert Bernhardsson (S) föreslår att kommunfullmäktige i sådana fall
borde återremittera investeringen i Vattenfallskontoret istället för att flytta
fram det till år 2022.
Karin Vannar (SV) föreslår, med instämmande av Marina Eriksson (S),
Asbjörn Thunborg (M) och Henrik Blind (MP):
Att Västra skolan fortsätter som grundskola för förskoleklass till årskurs 5.
Att om kommunfullmäktige beslutar att flytta årkurs 4-5 till Östra skolan
1. Att projektorganisationen bildas där personal, elever och
vårdnadshavare är med planeringen från början med kommunens
personal.
2. Att investeringsbudgeten för skolorganisationen lyfts ut och behandlas i
ett senare skede när summan för ombyggnationen och anpassningen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5- fortsättning
presenterats och planläggningen och ritningar är godkända av
projektorganisationen.
3. Att modulen på Katten hyrs fram till dess att skolstrukturen blivit klar.
4. Att en rimlig tidsplan upprättats.
Att eleverna från årskurs 4-5 i Porjus inte flyttas till Jokkmokk.
Ordförande meddelar att han bara kommer att pröva Vannars (SV) förslag
gällande att investeringsbudgeten för skolorganisationen lyfts ut och
behandlas i ett senare skede när summan för ombyggnationen och
anpassningen presenterats och planläggningen och ritningar är godkända
av projektorganisationen. Ordförande menar att resterande förslag rör
frågan om skolstruktur och ej investeringsbudgeten.
Denise Magnusson (Opol) föreslår:
Att i investeringsbudgeten stryka Östras ombyggnation, Västras
anpassning, ny skola Vuollerim, samtliga Arctic Camps
äskanden, Tranan, Swebor stål, utbyte jourbil ÅVC samt flytta
Vattenfallskontoret till 2022, 2023 och 2024. Utifrån de strykningarna
önskar jag lägga till ny förskola 36 miljoner kr för 2021, modul Porjus för
2021, fönsterbyte Porjus skola samt Vuollerim förskola.
Asbjörn Thunborg (M) föreslår att investeringen i livsmedelhuset Tranan
stryks.
Röstning
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige först prövar kommunstyrelsens
förslag till beslut mot Magnusson (Opol) förslag då detta förslag är en
egen investeringsbudget. Sedan prövas var och sig av de övriga förslagen
mot kommunstyrelsens förslag till beslut gällande de enskilda
investeringsförslagen. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
röstningsordningen.
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnussons
(Opol) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut. Varvid röstning begärs.
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med Magnussons (Opol) förslag röstar nej.
Vid röstningen avges 16 ja-röster, 2 nej-röster och 7 röster som avstår
enligt särskilt röstningsprotokoll.
Justerandes signatur
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§ 5- fortsättning
Ordförande prövar om kommunfullmäktige ska avgöra frågan idag om att
flytta fram investeringen i Vattenfallskontoret till 2022 och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avgöra frågan idag.
Ordförande prövar därefter om kommunfullmäktige ska flytta fram
investeringen i Vattenfallskontoret till 2022 i enlighet med Thunborgs (M)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. Varvid röstning
begärs.
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att
kommunfullmäktige ska flytta fram investeringen i Vattenfallskontoret till
2022 röstar ja och de som inte vill det röstar nej.
Vid röstningen avges 12 ja-röster, 11 nej-röster och 2 röster som avstår
enligt särskilt röstningsprotokoll.
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut att avsätta fyra
miljoner för anpassning av Östra Skolan för anpassning av lokaler och
utemiljö med anledning av att årskurs fyra och fem från Västra Skolan
samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och med hösten 2022 mot
Vannars (SV) förslag att investeringsbudgeten för skolorganisationen lyfts
ut och behandlas i ett senare skede när summan för ombyggnationen och
anpassningen presenterats och planläggningen och ritningar är godkända
av projektorganisationen. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Varvid
röstning begärs.
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Vannars (SV) förslag röstar
ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Vid röstningen avges 8 ja-röster, 15 nej-röster och 2 röster som avstår
enligt särskilt röstningsprotokoll.
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut gällande
investeringen i livsmedelshuset Tranan mot Thunborgs (M) förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan anta investeringsbudgeten
i övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ajournering
Mötet ajourneras 14.35-15.05 under ärendets behandling.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-02-22
_______________________________________________________________________
§ 5- fortsättning

Kopia till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomifunktionen
Kommunchef Monica Lundkvist
Ekonomichef Axel Landström
Socialchef Maria Larsson
Skolchef Helen Isaksson Spik
Tillväxtchef Stefan Andersson
Fastighetschef Erik Fagerström
IT-chef Bertil Nordqvist
Gatuchef Conny Öhman
Bibliotekschef Kristina Holmgren
Fritidschef Ann Enberg
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2021:15

Avgift för dödsboförvaltning och gravsättning
Kommunfullmäktige beslutar
att ta ut en avgift för ersättning för kostnader i samband
med dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen ska debitera dödsboet med 0,8% av
gällande prisbasbelopp per timme. Detta innebär att
timtaxan för 2020 blir 378 kr.
_________
Ärendet
Jokkmokk kommun har tidigare inte tagit ut någon avgift
för arbete gällande provisorisk/tillfällig dödsboförvaltning
och begravning.
Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning samt ordnande
med begravning kan dock vara tidskrävande och i många
fall ska kontakter tas med flertal myndigheter,
fordringsägare och fastighetsägare. Kommunfullmäktige
har möjlighet att besluta om att en avgift för
provisorisk/tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning ska
tas ut.
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredning
syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom
genom att betala skulder och fördela överskottet mellan
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger
åligger det kommunstyrelsen att göra en dödsboanmälan
och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap. 1 §
ärvdabalken (ÄB) gemensamt förvalta den dödes
egendom under boets utredning. Om varken
dödsbodelägare eller efterlevande make/maka som inte är
delägare kan ta hand om boet är kommunen ansvarig.
Kommunen blir då ansvarig för boets provisoriska
förvaltning tills dess dödsbodelägare är spårade och
underrättade, vilket följer av 18 kap 2 § ÄB.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsens förvaltning av
dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6- fortsättning
Efterforskning av dödsbodelägare ska kommunen påbörja
snarast och förvaltningen överlämnas så snart någon
behörig kan ta hand om den avlidnes egendom.
Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast
kommer under delägarnas förvaltning.
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som
ska ordna med begravningen. Finns det ingen anhörig
som kan ordna med begravningen har kommunen inom
ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet
att ordna en begravning.
Kommunens uppgift är att beställa begravning hos en
begravningsbyrå och kommunen har då rätt att ta ut
ersättning ur dödsboet för dessa kostnader, vid de tillfällen
det finns tillgångar i dödsboet.
Kommunen ska då ska dokumentera tidsåtgången. Det är
den faktiska tidsåtgången som då debiteras. Det innebär
att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska
alltså dubbel tid tas ut. Dokumentationen av tidsåtgången
utgör debiteringsunderlag. En faktura som är utställd på
dödsboet för kommunens kostnader enligt
debiteringsunderlaget ska alltid upprättas.
Förslaget på att ta ut en avgift innebär att ersättning för
kostnader i samband med dödsboförvaltning och åtgärder
enligt begravningslagen ska debitera dödsboet med 0,8%
av gällande prisbasbelopp per timme. Detta innebär att
timtaxan för 2020 blir 378 kr.
Av 4 kap 6-7 §§ mervärdeskattelagen framgår att en
omsättning som ingår som ett led i myndighetsutövning
inte utgör en sådan yrkesmässig verksamhet som innebär
att mervärdeskatt ska erläggas till staten. Moms ska
därmed inte ta ut i samband med aktuella avgiftsuttag
enligt ärvdabalken och begravningslagen.
Enligt verksamhetens bedömning är det motiverat att ta ut
en avgift för dödsboförvaltning och denna konstruktion av
timtaxa är lämplig då taxan årligen kommer att justeras i
samband med att riksdagen beslutar om gällande
prisbasbelopp. Förslaget att ta ut 0,8% av prisbasbeloppet
per timme anser förvaltningen vara rimligt och i linje med
vad andra kommuner har valt att ta ut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6- fortsättning
Socialnämnden beslutade 2020-12-15, § 148:
Att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ta ut en
avgift för ersättning för kostnader i samband med
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
ska debitera dödsboet med 0,8% av gällande
prisbasbelopp per timme. Detta innebär att timtaxan för
2020 blir 378 kr.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 15.
Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 148.
Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman daterad
2020-12-14.

Kopia till
Socialnämnden
Socialchef Maria Larsson
IFO-chef Maria Eriksson
1:e socialsekreterare David Stenström
Författningssamlingen
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2020:871

Riktlinjer och tillämpning avgiftshandläggning
Kommunfullmäktige beslutar
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna och fastställa
riktlinjer avgiftshandläggning,
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna och fastställa
tillämpningsanvisningar för tillägg till minimibeloppet vid fördyrad kost,
samt
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna att beloppen
justeras årligen för att följa konsumentverkets och budgetdirektivets nivå.
_______________________
Ärendet
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg skall revideras vartannat år.
Riktlinjerna tydliggör och beskriver för avgiftshandläggaren hur
beräkningsprocesserna fungerar samt säkerställer en jämlik och rättvis
handläggning av avgifterna. Taxor/avgifter inom vård- och omsorg räknas
upp årligen för att följa prisbasbeloppet eller är fasta beroende på hur
kommunfullmäktige fattat beslut om detta
Avgiftsutrymme är den enskildes betalningsförmåga för insatser som styrs
av SoL kap 8. Vid beräkning av avgiftsutrymmet utgår man från den
enskildes bruttoinkomster. Från dem avräknas skatter och
förbehållsbelopp (som består av bostadskostnad och minimibelopp).
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att
beräkna den enskildes levnadskostnader (utom boendekostnaden) med
ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Minimibeloppet regleras i SoL 8
kap 7§. Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den
enskilde på grund av särskilda omständigheter har högre kostnader än
vad som avses i minimibeloppet. Kostnaden ska överstiga 200kr/månad
och vara ett varaktigt behov (längre än 6 månader). till exempel fördyrad
kost, underhåll, god man mm.
Vid högre kostnader pga. ex god man finns möjlighet att uppge detta i
blanketten för beräkning av vård- och omsorgsavgift. Men när det gäller
fördyrad kost inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende och
matdistribution ska detta tillägg automatiskt läggas in i den enskildes
avgiftsberäkning. Med automatiskt menas att avgiftshandläggaren får
information direkt från verksamheten om vilka som har rätt till tillägget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7- fortsättning
Den enskilde behöver inte ansöka om detta tillägg. För att säkerställa en
rättvis handläggning bör kommunen bestämma om
tillämpningsanvisningar för hur tillägg till minimibeloppet ska göras. Enligt
tidigare arbetssätt har det inte funnits några tydliga avgränsningar för när
man har rätt till tillägget samt hur beloppen fastställs eller justeras.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 31.
Socialnämndens beslut 2020-11-03, § 116.
Tjänsteskrivelser samt förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar
upprättade av verksamhetsutvecklare Julia Norlén 2020-10-09.

Kopia till
Socialnämnden
Socialchef Maria Larsson
Verksamhetsutvecklare Julia Norlén
Författningssamlingen
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 2021:75

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente
med anledning av överflytt av verksamheterna
bostadsanpassning samt energi och miljöfrågor till
samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
och valnämnden att snarast ta fram förslag på reviderade reglementen
gällande sammanträden på distans, samt
att i övrigt anta det reviderade reglementet.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 160, om en förändrad
avdelningsstruktur. I och med förändringen så flyttas Bostadsanpassning
till samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 160 om en förändrad
avdelningsstruktur. I och med förändringen så flyttas Miljö och energifrågor
till samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens reglemente måste därmed ändras
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 14,
att uppdra till kommunsekreteraren att till kommunstyrelsen ta fram förslag
på reviderat reglemente, samt att även göra ett förslag på tillägg för
sammanträden på distans i reglementet.
Förslag på uppdaterat reglemente har tagits fram.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 17, att uppdra till
kommunsekreteraren att under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar anta reglementena ta fram förslag på riktlinjer för
distanssammanträden som samtliga nämnder kan använda sig av.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 17.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxutskottets beslut 2021-01-15, § 14.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8- fortsättning
Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige uppmanar barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden att
snarast ta fram förslag på reviderade reglementen gällande
sammanträden på distans.
Kommunfullmäktige beslutar så.

Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Fritidschef Ann Enberg
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2021:76

Förslag till revidering av socialnämndens reglemente med
anledning av överflytt av verksamheterna tillstånd för tobak
och alkohol till samhällsbyggarnämnden och
sammanträden på distans
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade reglementet.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19 om en förändrad
avdelningsstruktur. I och med förändringen flyttas Tillstånd för tobak och
alkohol till samhällsbyggarnämnden från socialnämnden.
Socialnämndens reglemente måste därmed ändras.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 15,
att uppdra till kommunsekreteraren att till kommunstyrelsen ta fram förslag
på reviderat reglemente, samt att även göra ett förslag på tillägg för
sammanträden på distans i reglementet.
Förslag på uppdaterat reglemente har tagits fram.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 17, att uppdra till
kommunsekreteraren att under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar anta reglementena ta fram förslag på riktlinjer för
distanssammanträden som samtliga nämnder kan använda sig av
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, §§ 17-18.
Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 139.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160.

Kopia till
Socialnämnden
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman
Akten
Justerandes signatur
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§ 10

Dnr 2021:77

Förslag till revidering av samhällsbyggarnämndens
reglemente med anledning av övertagande av
verksamheterna, bostadsanpassning, energi och miljö
samt tillstånd för tobak och alkohol och sammanträden på
distans
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra antalet ledamöter och ersättare i reglementet till 5 st. vardera,
samt
att i övrigt anta det reviderade reglementet.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19 om en förändrad
avdelningsstruktur. I och med förändringen flyttas bostadsanpassning,
energi och miljö, samt tillstånd för tobak och alkohol till
samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen och socialnämnden.
Samhällsbyggarnämndens reglemente måste därmed ändras.
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige:
Att revidera Samhällsbyggarnämndens reglemente med tillägg i § 1 med
verksamheterna bostadsanpassning, miljö och energifrågor samt tillstånd
för alkohol och tobak
Att revideringen av Samhällsbyggarnämndens reglemente ska gälla från
2021-03-01.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 16,
att uppdra till kommunsekreteraren att till kommunstyrelsen ta fram förslag
på reviderat reglemente, samt att även göra ett förslag på tillägg för
sammanträden på distans i reglementet.
Förslag på uppdaterat reglemente har tagits fram.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 17, att uppdra till
kommunsekreteraren att under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar anta reglementena ta fram förslag på riktlinjer för
distanssammanträden som samtliga nämnder kan använda sig av
Justerandes signatur
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§ 10- fortsättning
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, §§ 17 och 19.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 16
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-01-04.
Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 139.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Ordförande föreslår att antalet ledamöter och ersättare i reglementet
ändras från 7 st. vardera till 5 st. vardera för att överensstämma med
tidigare fattat beslut om att dra ner antalet ledamöter i nämnden samt de
val som kommunfullmäktige redan gjort med anledning av detta.
Kommunfullmäktige beslutar så.

Kopia till
Samhällsbyggarnämnden
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Nämndssekreterare Susanne Zakrisson
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

28

Kommunfullmäktige
2021-02-22
_______________________________________________________________________
§ 11

Dnr 2020:1077

Förslag till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteter 2021-2023
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana kommunstyrelsen att bredda minoritetsspråksgruppen, samt
att i övrigt anta förslaget till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteter 2021-2023.
____________
Ärendet
I och med att Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) reviderades kom förutom stärkta rättigheter för nationella
minoriteter också krav på förvaltningskommunerna att anta mål- och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. De riktlinjer som Jokkmokks
kommun tidigare har haft behövdes därför omarbetas och göras mer
omfattande.
Samråd med förslaget till de nya målen och riktlinjerna har hållits med
Minoritetsspråksgruppen och bland annat så implanterades
Barnkonventionen i målen- och riktlinjerna.
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår kommunfullmäktige beslut:
Att anta förslaget till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteter 2021-2023.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 21, att möjlighet till samråd
breddas i riktlinjerna.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 21.
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 202101-19.
Överläggningar i kommunfullmäktige
Fia Kaddik (SV) föreslår att kommunfullmäktige uppmanar
kommunstyrelsen att bredda minoritetsspråksgruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2021-02-22
_______________________________________________________________________
§ 11- fortsättning

Kopia till
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur
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§ 12

Dnr 2020:912

Förslag om ändring av Jokkmokk kommuns lokala
renhållningsföreskrifter gällande tömning av slam
Kommunfullmäktige beslutar
att göra följande ändringar samt tillägg om befrielse från slamtömning i de
lokala renhållningsföreskrifterna enligt nedan paragrafer samt tillägg: § 35
Befrielse från tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank,
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små
avloppsanordningar för WC och BDT-vatten.
23 § Fettavskiljare ska ses till regelbundet och tömmas enligt tillverkarens
anvisning eller minst en gång per år.
Förlängt hämtningsintervall av slam från slamavskiljare:
33 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare kan
medges under förutsättning att följande är uppfyllt:
- Anläggningen har tillräckligt hög kapacitet, för blandat vatten (WC+BDT)
att slamavskiljaren är en 3-kammarbrunn med minst 2.0 m3 våtvolym eller
för endast BDT-vatten att slamavskiljaren är minst en 2-kammarbrunn med
minst 1.1 m3 våtvolym.
- Slamavskiljaren har en god funktion som inte försämras, t.ex. den är tät
med hela kamrar och är utrustad med ett fungerande T-rör på utlopp samt
att tömning inte försvåras genom hoptorkade slamkakor. Förlängt
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljöeller hälsosynpunkt.
- Belastningen är låg;
- permanentboende med maximalt två personer, eller
- permanentboende där inga personer vistas i fastigheten under en
sammanhängande tid av tolv månader, eller
- fritidshus med maximalt 3 månaders nyttjande per år, eller
- endast BDT-vatten är ansluten till slamavskiljaren
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte slamavskiljaren.
- Slamavskiljaren ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller
tidigare om:
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Justerandes signatur
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§ 12- fortsättning
Förlängt hämtningsintervall av slam från sluten tank, minireningsverk,
fosforfällor och andra motsvarande små avloppsanläggningar för WC och
BDT-vatten:
34 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av sluten tank,
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små
avloppsanläggningar för WC och BDT-vatten kan medges under
förutsättning att följande är uppfyllt:
- Anläggningen är så dimensionerad och belastad att ett längre
tömningsintervall är möjligt utan att dess funktion äventyras. Förlängt
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljöeller hälsosynpunkt.
- Anläggningen är tät och har en god funktion, t.ex. att den är utrustad
med ett väl fungerande överfyllnadslarm/nivålarm och att tömning inte
försvåras genom hoptorkade slamkakor.
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte anläggningen.
- Anläggningen ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller
tidigare om:
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Befrielse från tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank,
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små
avloppsanordningar för WC och BDT-vatten:
35 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren kan, efter
ansökan till samhällsbyggarnämnden, befrias från tömning av slam om det
finns särskilda skäl. Befrielse kan beviljas för fyra år i taget under
förutsättning att följande är uppfyllt:
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om befrielse från slamtömning upphör att gälla efter fyra år
eller tidigare om:
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Vid beviljat befrielse från slamtömning äger kommunen rätten att ta ut
grundavgift enligt, av kommunfullmäktige antagna renhållningsavgifter.
____________
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Ärendet
I de lokala renhållningsföreskrifterna finns inte möjligheten att ansöka om
befrielse från kommunal slamtömning och miljökontoret föreslår därmed
ett tillägg om detta samt att ändra så att eventuella beslut om förlängt
slamtömningsintervall gäller i fem år istället för tre.
Vi föreslår även en förändring av 23 § gällande hantering av fettavskiljare.
Istället för att fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år och i övrigt
efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken föreslår
miljökontoret att fettavskiljare ska ses till regelbundet och tömmas enligt
tillverkarens anvisning eller minst en gång per år.
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-11-19, § 97:
att föreslå till kommunfullmäktige att göra följande ändringar samt tillägg
om befrielse från slamtömning i de lokala renhållningsföreskrifterna enligt
nedan paragrafer samt tillägg: § 35 Befrielse från tömning av slam från
slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, fosforfällor och andra
motsvarande små avloppsanordningar för WC och BDT-vatten.
23 § Fettavskiljare ska ses till regelbundet och tömmas enligt tillverkarens
anvisning eller minst en gång per år.
Förlängt hämtningsintervall av slam från slamavskiljare:
33 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare kan
medges under förutsättning att följande är uppfyllt:
- Anläggningen har tillräckligt hög kapacitet, för blandat vatten (WC+BDT)
att slamavskiljaren är en 3-kammarbrunn med minst 2.0 m3 våtvolym eller
för endast BDT-vatten att slamavskiljaren är minst en 2-kammarbrunn med
minst 1.1 m3 våtvolym.
- Slamavskiljaren har en god funktion som inte försämras, t.ex. den är tät
med hela kamrar och är utrustad med ett fungerande T-rör på utlopp samt
att tömning inte försvåras genom hoptorkade slamkakor. Förlängt
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljöeller hälsosynpunkt.
- Belastningen är låg;
- permanentboende med maximalt två personer, eller
- permanentboende där inga personer vistas i fastigheten under en
sammanhängande tid av tolv månader, eller
- fritidshus med maximalt 3 månaders nyttjande per år, eller
- endast BDT-vatten är ansluten till slamavskiljaren
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte slamavskiljaren.
Justerandes signatur
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- Slamavskiljaren ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller
tidigare om:
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Förlängt hämtningsintervall av slam från sluten tank, minireningsverk,
fosforfällor och andra motsvarande små avloppsanläggningar för WC och
BDT-vatten:
34 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av sluten tank,
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små
avloppsanläggningar för WC och BDT-vatten kan medges under
förutsättning att följande är uppfyllt:
- Anläggningen är så dimensionerad och belastad att ett längre
tömningsintervall är möjligt utan att dess funktion äventyras. Förlängt
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljöeller hälsosynpunkt.
- Anläggningen är tät och har en god funktion, t.ex. att den är utrustad
med ett väl fungerande överfyllnadslarm/nivålarm och att tömning inte
försvåras genom hoptorkade slamkakor.
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte anläggningen.
- Anläggningen ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller
tidigare om:
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Befrielse från tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank,
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små
avloppsanordningar för WC och BDT-vatten:
35 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren kan, efter
ansökan till samhällsbyggarnämnden, befrias från tömning av slam om det
finns särskilda skäl. Befrielse kan beviljas för fyra år i taget under
förutsättning att följande är uppfyllt:
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i
förväg. Beslut om befrielse från slamtömning upphör att gälla efter fyra år
eller tidigare om:
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- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande
uppgifter.
Vid beviljat befrielse från slamtömning äger kommunen rätten att ta ut
grundavgift enligt, av kommunfullmäktige antagna renhållningsavgifter.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 22.
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-11-19, § 97.
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg och Christian Worén.

Kopia till
Samhällsbyggarnämnden
Miljökontoret
Författningssamlingen
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr 2008:604

Teckningsrätt för Jokkmokks kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Tommy IsakssonRensfeldt, kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson,
kommunstyrelsens vice ordförande Viktor Segerström, kommunchef
Monica Lundkvist, ekonomichef Axel Landström och tillväxtchef Stefan
Andersson att teckna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
beslutad borgen, skuldförbindelse på av kommunfullmäktige beslutad
upplåning och upptagande av checkräkningskrediter, vederbörliga
handlingar vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar
vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar där
kommunen är part i tvist, process eller dylikt, samt handlingar angående
dödning och pantskrivning av inteckning och övriga avtal och
rättshandlingar som kräver att teckningsrättsinnehavarna skriver under,
att undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara
förtroendevald.
____________
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-12-16 § 111 fattat beslut angående
kommunens teckningsrätt. Enligt nuvarande beslut innehar
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchefen och tillväxtchefen,
teckningsrätt. Undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara
förtroendevald.
En ny ekonomichef har nu tillsats och denna bör också få teckningsrätt.
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår:
att bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Tommy IsakssonRensfeldt, kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson,
kommunstyrelsens vice ordförande Viktor Segerström, kommunchef
Monica Lundkvist, ekonomichef Axel Landström och tillväxtchef Stefan
Andersson att teckna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
beslutad borgen, skuldförbindelse på av kommunfullmäktige beslutad
upplåning och upptagande av checkräkningskrediter, vederbörliga
handlingar vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar
vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar där
kommunen är part i tvist, process eller dylikt, samt handlingar angående
dödning och pantskrivning av inteckning och övriga avtal och
rättshandlingar som kräver att teckningsrättsinnehavarna skriver under,
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att undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara
förtroendevald.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 26.
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo 2021-01-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 111.

Kopia till
Ekonomifunktionen
Teckningsrättsinnehavarna
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Avsägelse / valärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bägge avsägelse samt att begära ny röstsammanräkning
från länsstyrelsen gällande platsen som ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Lirigzon Karaqica (S),
att välja Johannes Nilsson Saulo (S) som ny ledamot i
samhällsbyggarnämnden efter Anna-Greta Kvickström (S),
att flytta upp Eva Näslund (S) till 1:e ersättare i samhällsbyggarnämnden
efter Johannes Nilsson Saulo (S),
att välja Tord Larsson (S) till 3:e ersättare i samhällsbyggarnämnden efter
Eva Näslund (S),
att välja Tord Eklund (SD) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden
efter Denise Magnusson (Opol),
att bordlägga valet av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Tord Eklund (SD),
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S),
att ånyo bordlägga valet av ny ersättare i socialnämnden efter Catarina
Holmbom (MP),
________________
Ärendet
Lirigzon Karaqica (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Denise Magnusson (Opol) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barnoch utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ledamot i
samhällsbyggarnämnden efter Anna-Greta Kvickström (S).
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha
Holmström (S).
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i
socialnämnden efter Catarina Holmbom (MP).

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

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
_____________
Ärendet
1. Från länsstyrelsen
- Förordnande av ny ersättare kommunfullmäktige i Jokkmokk för (S),
Kerstin Hellgren Tobiasson.
2. Från kommunstyrelsen
- Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2020.
- Beslut 2021-02-08, § 16, Revisionsrapport- upphandlingsprocessen
3. Från barn- och utbildningsnämnden
- Beslut 2020-12-10, § 57, Revisionsrapport- grundläggande
granskning av barn- och utbildningsnämnden
4. Från pedagoger på Västra skolan
- Skrivelse angående skolomvandlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

