
JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Plats och tid: Laponiaporten, Porjus, klockan 11.00 – 15.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.00, 14.35-14.40 och 14.50-14.55 
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

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

 Robert Bernhardsson (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Ann Enberg (S) 
Susanne Almqvist (V), deltar §§ 33-
42 
Jérémy L´Helguen (V), deltar §§ 33-
42 

Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Roger Åström (FJK) 
Henrik Blind (MP), deltar §§ 
33-42 
Helen Swartling (MP), deltar 
§§ 33-42 
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, §§ 
40-42 
 

 

 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 20 juni 2022 
 
 
Paragrafer: 33 - 51 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
  
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Birgitta Siljelöf (S)                    Roland Boman (FJK) 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 33 
Val av justerare 
 
§ 34 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 35  
Inkomna medborgarförslag 

 
§ 36   
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 

  § 37  Dnr 2020:1085 
  Motionssvar- Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 
  § 38  Dnr 2021:939 
  Motionssvar- Anmälan om installation av värmepump 
 
  § 39  Dnr 2021:903 
  Motionssvar- Vuollerim 6000 

 
§ 40  Dnr 2022:442 
Tertialrapport 1 för 2022 
 
§ 41  Dnr 2022:443 

  Skattesats för 2023 
 

§ 42  Dnr 2022:444 
  Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 

§ 43  Dnr 2022:445 
Begäran från Inlandsbanan AB om aktieägartillskott 

 
§ 44  Dnr 2022:446 
Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan Jokkmokk, Gällivare, 
Kiruna och Pajala kommuner 

 
§ 45  Dnr 2021:120 
Förslag till fördelning av skolmiljarden 

 
§ 46  Dnr 2021:566 

  Fördjupad analys- Enkät Effektiva kommuner 
 
  § 47  Dnr 2022:406 
  Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 

Protokoll KF 20220613
(Signerat, SHA-256 4EFD7431074BC595941759E73C6E7C70E51D9A1BC8931AC871BE486790DA78E6)

Sida 3 av 40



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 48   Dnr 2021:154   
 Redovisning av partistöd för 2021 
 
 § 49   Dnr 2022:115 

 Beslut om utbetalning av partistöd för 2022 
 

 § 50    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 51    

 Anmälningsärenden 
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  § 33 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Birgitta Siljelöf (S) och Roland Boman (FJK) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 20 juni 
2022. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Siljelöf (S) och Roland Boman 
(FJK) till justerare.  
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  § 34 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista. 

  ____________  
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 § 35   
 

Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
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 § 36   
 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga motioner, interpellationer och frågor har inkommit till dagens möte. 
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§ 37 Dnr 2020:1085 

Motionssvar – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 

  
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet för att utreda kostnaden och möjligheten att 
bygga en konstsnöanläggning runt halva Talvatissjön. 

 ____________ 
 

Ärendet 
 

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

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

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

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-01, § 74, att återremittera ärendet 
för en ta fram en konsekvensanalys på att ej genomföra förslaget och 
utreda hur många som åker skidor på spåret. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg har berett återremissen. 
 
Kultur- och fritid har haft en besöksräknare (ecocounter) utsatt efter ett av 
skidspåren i Talvatis området under perioden 2022-01-01 – 2022-04-27.  
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§ 37- fortsättning 
 
Det finns flera spår i området men vi har valt att sätta räknaren lite längre 
bort från skidstadion, men efter elljusspåret, det viktiga är att räknaren inte 
flyttats utan den har varit placerad på samma plats i nästan 4 månader, 
vilket innebär att det blir en rättvis bild över det spårets besökare. 
Besöksräknaren har registrerat 2 482 besök. Systemet har räknat ut att ett 
dagligt medelvärde är 21 st. 

 
Jämför vi månaderna med varandra ser vi att januari har flest antal 
besökare 870 medelvärde 28 st. Flest antal besökare söndag 23 januari 
med 55 st. 
 
Februari 621 besök, medelvärde 22 och flest antal besökare 8 februari 
med 53 besök, färre besök under februari men har ett mindre antal dagar 
än andra månader. 
 
Mars 671 besök, medelvärde 22 och flest antal besökare 25 mars med 63 
besök, temperaturen var mellan -2 - + 5., dagen före Nordenskiölds loppet 
så då var det säkert några tävlande som var och provade spåret. 
April 267 besök, medelvärde 10 och flest besökare 11 april med 26 besök. 
 
Hur vi ska analysera varför antalet besökare minskar, kan vara så enkelt 
att i januari ska vi alla försöka börja ett nytt liv och röra på oss mer och 
sedan kommer verkligheten i kapp oss, eller att skidåkarna ska åka 
vasaloppet men då borde det ha varit ungefär lika många i februari som i 
januari. Av alla som åkt i spåret har ett antal åkt mer än ett varv vid varje 
tillfälle.  
 
Självklart vore det bra för barn och ungdomar att komma på snö tidigt, 
men är det motiverat bygga upp en permanent konstsnöanläggning? Om 
medeltalen för anläggningen ligger mellan 10 – 28 besök/månad och flest 
besökare är dagen innan Nordenskiöldloppet med 63 besök då är det inte 
realistiskt att kosta på 4 - 6 miljoner? 
 
Kostnaden för en anläggning som planeras att hålla i 20 år till en kostnad 
av 6 miljoner blir avskrivningen 300 000 kr/år till det tillkommer 
internräntan som nästa år är 1,25% men enligt ekonomikontoret kan den  
troligtvis bli högre, mest troligt hamnar kostnaden under kultur- och 
fritidsnämnden som måste hitta den utgiften inom sin ram. 
 
Andra alternativ kan vara att föreningar som har skidträning för barn- och 
ungdom kan söka bidrag från Jokkmokks kommun till träningsläger. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg föreslår: 
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§ 37- fortsättning 
 
Att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt 
Talvatissjön, kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande, och 
 
Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att titta över bidragen för 
Idrottsutveckling till föreningar, se över möjligheten till att ge bidrag till 
träningsläger för barn- och ungdomar till närmaste konstsnöanläggning i 
Norrbotten i början av säsongen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 79. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 74. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 126. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 112. 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Fia Kaddik (SV) yrkar på att en konstsnöanläggning byggs runt halva 
Talvatissjön. 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att utreda 
kostnaden och möjligheterna för Kaddiks (SV) förslag. 
 
Ordförande prövar Bernhardsson (S) yrkande på återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 38 Dnr 2021:939 
 

Motionssvar – Anmälan om installation av värmepump 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta bort anmälningsplikten gällande luftvärmepump för rad- och parhus 
inom detaljplanelagt område, den 7 § i Jokkmokks kommuns lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 

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

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

 
Handläggning luftvärmepump 
 
a) Registrering av ärendet. Gå igenom anmälan (information om modell 
samt fabrikat på luftvärmepump).  
 
b) Eventuellt begära in komplettering. Göra en bedömning av lämplig 
placering samt vilka som är berörda av installationen.  
 
c) Skriva och skicka ut på samråd. Granska eventuella yttranden 
(bedöma om de tillför ärendet något och vad yttrandet innebär i varje 
enskilt fall) samt begära in delgivningskvitton som inte inkommit. 1h 
 
d) Skriva beslut med försiktighetsmått. Skicka ut beslut till berörda parter 
samt expediera.  

 
I normala fall bedöms handläggningstiden vara 4 timmar. 914 kr/tim. är 
avgiften som beslutades av fullmäktige och i det ärendet finns 
värmepumpar med en handläggningstid på 4 timmar. 
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§ 38- fortsättning 
 

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

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

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

 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen ändrar i sitt antagna dokument om taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18, och där ta bort beslut om 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar då det enligt miljöbalken inte är 
anmälningspliktigt. 
 
Att när taxor i fortsättningen ska behandlas i kommunstyrelsen ska det 
finns räkneexempel på vad medborgarna kommer att få betala för olika 
taxor, som exempel att visa på att handläggning av luftvärmepump kostar 
medborgarna 3 600 kr, tror att vi som politiker har lättare att förstå hur 
besluten slår mot medborgarna. 
 
Samhällsbyggarnämnden har yttrat sig över motionen. 
 
Samhällsbyggarnämnden föreslår 2022-03-31, § 24, att 
kommunfullmäktige tar bort anmälningsplikten gällande luftvärmepump  
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38- fortsättning 
 
för rad- och parhus inom detaljplanelagt område, den 7 § i Jokkmokks 
kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 80. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 24. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 67. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Miljökontoret 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 39 Dnr 2021:903 
 

Motionssvar– Vuollerim 6000 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen drar tillbaka beslut om försäljningen av byggnaden, 
tar upp ärendet om försäljning igen,   
 
att kommunstyrelsen avsätter en summa för underhåll av byggnad och 
utemiljön,  
 
att tillåta företag, föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna till 
arrangemang tills slutgiltigt beslut tagits, samt 
 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 

 
Vuollerim 6000 Natur och Kultur invigdes 1990 och är uppbyggt pga. fynd 
från två 6000 år gamla stenåldersboplatser på Älvnäset, 1983 upptäcktes 
fyndet av arkeologer från Umeå universitet. 
 
Projekteringen av byggnaden startade 1987 och sommaren 1990 
invigdes byggnaden. Arkitekter var Per Persson och Mats Winsa. 
Byggherre var Jokkmokks kommun, Ájtte och Vattenfall. 
 
1992 fick Vuollerim 6000 Träpriset. Träpriset är instiftat av 
Skogsindustrierna 1967 och delas ut var fjärde år och är ett hederspris 
för god träarkitektur i Sverige. 
 
I dokumentationen av Modern Arkitektur i Norrbotten skriver Lina 
Karlsson och Jennie Sjöholm bland annat följande:  
 
”Framför museet finns en timglasformad gårdsplan. Dess nedre del täcks 
av rullstensgrus och på dess övre är gruset svallat och böljar upp framför 
byggnaden, likt gruset i de rullstensåsar som formats av inlandsisen. Den 
timglasformade gårdsplanen med labyrinten i förgrunden, ”porten” som 
markerar år 4000 f. Kr och i bakgrunden museibyggnaden.  
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39- fortsättning 
 
Till höger vattenfallet och tidsstolparna. Fotograferat från parkeringen. 
Från vägen, längs parkeringens norra sida, snett genom den 
timglasformade gårdsplanen och upp till museet går en tidslinje i form av 
vattenfall (vattenrännor i granit) med stolpar mellan. Varje fall 
representerar 500 år. Efter denna går stolparna bakåt i tiden, längs en 
skifferbelagd gång upp mot museet. I timglasets nedre del mot 
parkeringen finns en labyrint, senare anlagd. Vid timglasets midja har 
tidslinjen nått 4000 f. Kr, den tid människor bebodde Älvnäset. Här är en 
”port” med höga skärmväggar i trä behandlat likt byggnadens fasad 
uppsatt för att markera denna tid; en egen rumsbildning som även utgör 
en markering mellan två rum. I porten finns högtalare med korpljud; ett 
led i avsikten att stimulera alla sinnen, inte bara synen. Vattnets porlande 
och det tjärade träets doft är också delar av detta. Man har också i både 
gårdens och byggnadens utformning strävat efter att nå ”stimulans under 
rörelse” - att upplevelserna ska ändras när man byter riktning eller rum.  
 
Efter porten fortsätter tidslinjen mot museet och när man når entrén är 
året 6000 f. Kr. Byggnaden och den timglasformade gården är nära 
sammanbundna. Tidslinjen fortsätter in i byggnaden där det höga 
glasade entrépartiet och en vitmålad trävägg löper genom hela 
byggnaden och symboliserar den inlandsis som låg över området för 
9000 år sedan. Vattnet i tidsaxelns granitrännor ska föreställa isens 
smältvatten. Längs skiffergången finns stenar av olika mineral på rad.  
Dess framsida vetter mot timglaset och längs hela entrésidan fortsätter 
skiffergången. I övrigt omges museet av gräsmatta och tallar.” 
 
Det är ju detta som gör byggnaden speciell, vi har ingen likvärdig 
byggnad i Jokkmokks kommun, därför känns det inte rätt att byggnaden 
ska säljas till högsbjudanden med vissa förbehåll. Byggnaden bör 
fortsätta att vara i kommunens ägo och att i ansökan som Jokkmokks 
kommun gjort till Leader Polaris för en förstudie som syftar till att 
inventera och utforma strategier med fokus på följande områden 
varumärke, vitalt friluftsliv- fritids- och kulturliv, Bo och leva, etableringar 
samt kompetensförsörjning ser jag att byggnaden är en självklar del. 
Det finns många användningsområden för byggnaden. 
 
Redan nu bör byggnaden ses över då underhållet senaste åren inte 
fungerat, det är bara att ta en promenad runt området. Uteplatsen som 
funnits med grästak har rasat och ligger fortfarande kvar, labyrinten är 
inte rensad från gräs på flera år, kottar och barr ligger på taket i drivor. I 
och med att byggnaden fortfarande är i kommunen ägo bör området 
städas upp och tillåta att lokalen kan hyras av företag, föreningar och 
privatpersoner tills det finns ett beslut. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39- fortsättning 
 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen drar tillbaka beslut om försäljningen av byggnaden, 
tar upp ärendet om försäljning igen, och  
 
att kommunstyrelsen avsätter en summa för underhåll av byggnad och 
utemiljön, och 
 
att tillåta företag, föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna till 
arrangemang tills slutgiltigt beslut tagits, och 

 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström har 
berett motionen. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om att en analys ska göras gällande 
framtida lokalbehov för kommunens verksamheter, göra en bedömning 
av de kommunala fastigheter som kan tänkas vara intressanta ur ett 
företagsperspektiv med tanke på deras lokalbehov, samt att se särskilt på 
lokalbehovet för besöksnäringen. 
 
Analysen är genomförd och i den lyfts bland annat museibyggnaden 
Vuollerim 6000 som en byggnad som kan vara intressant för särskilt 
besöksnäringen. Och att den kan vara passande att tillgängliggöra för 
företag inom besöksnäringen.    
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har uppdragit till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Vuollerim 
21:2 – Museibyggnaden Vuollerim 6000. 
 
Parallellt med försäljningsprocessen har planbesked beslutats av 
kommunfullmäktige i syfte att möjliggöra utveckling i området vid 
försäljning. 
 
Jokkmokks kommun har av Leader Polaris, beviljats medel till projektet 
Förstudie Jokkmokk. I projektet genomförs bland annat inventering av 
lokaler och mark lämpliga för etablering, expansion eller boende. 
Inventeringen har ingen avgränsning till kommunalt ägd mark eller 
kommunalt ägda byggnader. Inventeringen är planerad att innehålla både 
kommunala och privata områden och byggnader.   
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström 
föreslår: 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39- fortsättning 
 
Att uppdraget om försäljning kvarstår. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 81. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef 
Erik Fagerström daterad 2022-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 66. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP) och 
Asbjörn Thunborg (M), på bifall till motionen. 

 
Ordförande prövar Bomans (FJK) yrkande mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bomans 
(FJK) yrkande. Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 

 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Bomans (FJK) yrkande till beslut röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 3 ja-röster, 13 nej-röster och 3 röster som avstår 
enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bomans 
(FJK) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 40 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 1 för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta åtgärder för att uppnå en 
budget i balans, samt 
 
att i övrigt godkänna tertialrapporten. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Prognosen för helåret 2022 visar just nu ett resultat om + 277 tkr. Då 
resultatet budgeteras till 3 608 tkr uppstår en negativ budgetavvikelse om -
3 331 tkr. Skatteintäkterna har ökat med 3 999 tkr och statsbidrag 
med 1 935 tkr gentemot samma period föregående år. 
 
Största avvikelsen prognostiseras inom socialnämnden (- 8 246 tkr). 
Underskottet beror dels på högre kostnader inom vård- och 
omsorgsboenden (- 3 102 tkr än budgeterat, hemtjänst (- 1 366 tkr) och 
biståndsenheten – 2 442. 

 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -506 tkr 
som till största delen beroende på ökade personalkostnader kopplat till 
elever med behov av stöd  
 
Samhällsbyggarnämndens prognos för hela året bedöms ligga på ett 
underskott på cirka 1500 tkr, beror på att den ändring av 
räddningstjänstens handlingsprogram inte har antagits och detta gör att 
räddningstjänsten inte kommer att klara budgetramen för 2022.  
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40- fortsättning 
 
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans. Pistmaskinen 
gick sönder i vår, vilket föranlett till höga reparationskostnader. Kultur- och 
fritidsnämnden har även ökande dieselkostnader samt elkostnader som 
kommer att bidra till en högre kostnadsutveckling under året. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 62. 
Tertialrapport 1 för 2022. 

 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden som 
prognostiserar en budget i balans ej ska uppmanas att hålla sin budget. 
 
Robert Bernhardsson (S) förklarar att det borde vara 
samhällsbyggarnämnden och ej kultur- och fritidsnämnden som 
kommunstyrelse åsyftade och föreslår i likhet med Blind (MP) att det 
ändras. 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan uppmana 
samhällsbyggarnämnden istället för kultur- och fritidsnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans., samt i övrigt besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Akten 
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 41 Dnr 2022:443 
  

Skattesats för 2023  

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,95 kr per skattekrona. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2023 innan november 
månads utgång. För 2022 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-13, § 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 42 Dnr 2022:444  
       

Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunstyrelsens budgetram minskas till 103 994 tkr och att 
samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr, 
 
att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 och den strategiska 
planen 2023-2025, samt 

  
 att anta budgeten i övrigt. 
 ___________ 
 

Ärendet 
 

Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 

 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42- fortsättning 
 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 
 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   103 994                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    84 429                                     
Socialnämnden   142 000                                                      
Samhällsbyggarnämnden      14 954                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 463                                   

 
Summa                                                                  -355 840         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              

  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 64, att budgeten kompletteras 
med ett budgetutfall för åren 2020-2021. 
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Ordförande informerar i och med att det är valår så kommer budgeten 
behövas tas enligt lag även av nyvalda kommunfullmäktige oavsett 
dagens beslut. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Marina Eriksson 
(S), Roland Boman (FJK, Henrik Blind (MP) Susanne Almqvist och Jeremy 
L´Helguen (bägge V), att kommunstyrelsens budgetram minskas till 
103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr. 
 
Ordförande prövar Bernhardssons (S) förslag mot kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Bernhardssons förslag till beslut. 
 
Ajorneringar 

 
Mötet ajourneras kl 14.35-14.40 och 14.50-14.55 under ärendets 
beredning. 

 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindkvist 
Akten 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 43      Dnr 2022:445   
    

Begäran från Inlandsbanan AB om aktieägartillskott 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun tillskjuter 6,44 procent av 30 miljoner som 
motsvarar 1 932 713 kr i ägartillskott till Inlandsbanan AB. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag 
hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst 
hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) och 
Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna 
situationen anges främst vara effekter av Corona-pandemin, inköp av nya 
motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. 
 
Bristen på kapital kan leda till svårigheter att genomföra drift- och 
underhåll men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med 
staten. 
 
Styrelsen för Inlandsbanan AB begär ett aktieägartillskott på 30 miljoner 
kronor av ägarkommunerna. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida 
medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels 
undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning. 
 
De 19 ägarkommunerna föreslås gå in med ett ovillkorat aktieägartillskott 
på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. 
 
Aktieägartillskottet föreslås fördelas enligt aktiefördelning vilket för 
Jokkmokks kommun med 6,44% aktieinnehav motsvarar 1 932 713 kr. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
Att Jokkmokks kommun tillskjuter 6,44 procent av 30 miljoner som 
motsvarar 1 932 713 kr i ägartillskott till Inlandsbanan AB. 
 
Att beslut om ägartillskott gäller under förutsättning av att övriga ägare 
tillskjuter resterande 93,56 procent av de 30 miljonerna till Inlandsbanan 
AB motsvarande 28 068 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 65. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-05-03. 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 43- fortsättning 
 
Begäran från Inlandsbanan AB daterad 2022-03-16. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag på 
beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 44 Dnr 2022:446 
   

Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun ställer sig positiv till en samverkan gällande 
överförmyndarverksamheten mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och 
Pajala kommuner, samt  
 
att utreda vidare de delar som organisation och ekonomi som ännu är 
oklara. 
____________ 
  
Ärendet 
  
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det huvudsakliga 
uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn 
som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av 
ställföreträdarskapet. Myndigheten organiseras genom en förtroendevald 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd med möjlighet att delegera sin 
beslutanderätt till en eller flera kommunala tjänstepersoner, antingen i den 
egna eller i en annan kommun.  
 
För närvarande görs en översyn på nationell nivå av det rättsliga 
regelverket i syfte att ytterligare stärka skyddet för de utsatta grupper vars 
intressen överförmyndaren har i uppgift att bevaka. Idag samverkar över 
60 % av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något sätt. Att 
gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom 
överförmyndarområdet antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, 
erbjuda utbildning samt hantera rekrytering av gode män och förvaltare på 
ett sådant sätt som lagen föreskriver. Det främsta argumentet för en 
samverkan är att säkerställa en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv 
handläggning. Utgångspunkten är att bygga en robust verksamhet som 
klarar såväl personalomsättning som oförutsedda omvärldshändelser och 
förändrad lagstiftning med nya och högre krav på verksamheten. Kort sagt 
är det troligt att framtidens överförmyndare snarare kommer organiseras 
så, än med ensamma överförmyndare eller enstaka handläggare i en 
kommun.  
 
För att det ska fungera i praktiken krävs gemensamma rutiner, mallar, 
blanketter och informationsmaterial. Det är också avgörande att 
delegationsordning, dokumenthanteringsplan, mål och övriga styrande 
dokument harmoniseras för att ge exakt samma förutsättningar oavsett 
vilken kommun som har det yttersta ansvaret.  
 

Protokoll KF 20220613
(Signerat, SHA-256 4EFD7431074BC595941759E73C6E7C70E51D9A1BC8931AC871BE486790DA78E6)

Sida 28 av 40



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44- fortsättning 
 
I det här dokumentet presenteras ett förslag på hur en samverkan skulle 
kunna se ut. Förslaget går sammanfattningsvis ut på en gemensam 
nämnd och tjänstemannaorganisation organiserad inom utsedd 
värdkommun. Det skulle innebära att en av kommunerna blir värdkommun. 
Medverkande kommuner betalar värdkommunen för kostnader för 
verksamheten på tjänstemannanivå utifrån överenskommen fördelning. 
Förslaget till tidsplan visar att den politiska samverka skulle kunna inledas 
tidigast 1/1-23.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 67. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Lapplands Kommunalförbund 
Gällivare kommun 
Kiruna kommun 
Pajala kommun 
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 § 45 Dnr 2021:120  
        

Förslag till fördelning av skolmiljarden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun ska fördela statsbidraget Skolmiljarden utifrån 
antal barn och unga i åldern 6 – 19 år (förskoleklass till gymnasium) till 
samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och Lapplands kommunalförbund. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

Regeringen har beslutat om en Skolmiljard för att stärka skolors 
förutsättningar att hantera effekterna av Covid-19. Stödet riktar sig från 
förskoleklass upp till gymnasiet. Varje kommun avgör själva fördelningen 
av bidraget som för Jokkmokks kommun utgör 486 344 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 28, att Jokkmokks kommun 
fördelar Skolmiljarden per elev (förskoleklass till gymnasium) till samtliga 
skolformer i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och LKF. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att Jokkmokks kommun ska fördela statsbidraget Skolmiljarden utifrån 
antal barn och unga i åldern 6 – 19 år (förskoleklass till gymnasium) till 
samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och Lapplands kommunalförbund. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 70. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-04-28. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 28. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 47. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-03-01. 
Skrivelse från Lapplands gymnasienämnd. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande upplyser att det står fel summa för statsbidraget i 
kommunstyrelsens protokoll, 354 943 kr istället för 486 344 kr som ska 
vara den rätta summan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera det i sitt eget protokoll. 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 45- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Kopia till 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Akten 
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 § 46 Dnr 2021:566  
        

Fördjupad analys- Enkät Effektiva kommuner 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ett inriktningsbeslut i Budget 2023 och planperiod 2023 – 2025 ska 
vara;  
 
att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 

Jokkmokks kommun deltar i SKR:s projekt Effektiva kommuner 
tillsammans med 14 andra kommuner som har ekonomiska utmaningar. 
Som en del i projektet ingår en enkät kring kommunens styrning med 
fokus på hög effektivitet, det vill säga låg resursförbrukning och god 
kvalitet för brukarna. Syftet med enkäten är att ge ett underlag för 
kommunerna för att identifiera styrkor och svagheter i sin styrning och vid 
behov genomföra ett förbättringsarbete.  
 
PWC har analyserat enkätsvaren för Jokkmokks kommun och lämnar 
följande rekommendationer: 
 
På kort sikt bör kommunens aktiviteter inriktas mot att formulera och 
fastställa övergripande mål som fokuserar på området effektivitet. Detta 
mål kompletteras med verksamhetsmål/målsatta indikatorer som används 
i uppföljning och analys. Målarbetet bör ske i samverkan mellan 
tjänstepersoner och ett urval av förtroendevalda politiker. 
 
När det gäller området Ledarskap och tillit rekommenderas kommunen 
genomföra en fördjupad analys av vad som ligger bakom det som 
framkommer i enkätundersökningen. Utifrån denna analys kan en 
handlingsplan upprättas. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 

 
Att genomföra en fördjupad analys av området Ledarskap och tillit med 
extern kompetens. 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att ett inriktningsbeslut i Budget 2023 och planperiod 2023 – 2025 ska 
vara;  
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 46- fortsättning 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 74, att genomföra en 
fördjupad analys av området Ledarskap och tillit med extern kompetens. 
 

 Ärendets beredning 
  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 74. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-05-05. 
 Fördjupad enkät- Effektiva kommuner. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg 
 Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
 Akten 
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 § 47 Dnr 2022:406 

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

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 82. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 47- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 48 Dnr 2021:154 
   
Redovisning partistöd 2021 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från MP, S och SD kommit in till 
dagens möte. 

 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2021 ska ha inkommit senast 2022-06-30 för att partistöden för 2022 ska 
kunna betalas ut. 
 
Ärendets beredning 
 
Inkomna redovisningar från MP, S och SD. 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 49  Dnr 2022:115   

Utbetalning av partistöd för 2022 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att betala ut följande partistöd för 2022: 
S:   125 000 kr 
MP:   44 500 kr 
SD:   33 000 kr 

 ____________ 
 

 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2021 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2022-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2022. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000 125 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000  67 500kr 
 
Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 

 
Moderaterna: 1 x 11 500+10 000  21 500kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
02-17. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 50  
 
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att godkänna Lundkvist Svensson (S) avsägelse samt att begära ny 
röstsammanräkning från länsstyrelsen gällande platsen som ny ersättare i 
kommunfullmäktige, 

 
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S). 

  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Sara Lundkvist Svensson (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 51 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
 Inga ärende anmälda. 
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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 


Plats och tid: Laponiaporten, Porjus, klockan 11.00 – 15.20 
 Ajourneringar: 12.00-13.00, 14.35-14.40 och 14.50-14.55 
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


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


 Robert Bernhardsson (S) 
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
Marina Eriksson (S) 
Birgitta Siljelöf (S) 
Ann Enberg (S) 
Susanne Almqvist (V), deltar §§ 33-
42 
Jérémy L´Helguen (V), deltar §§ 33-
42 


Roland Boman (FJK) 
Birger Stenman (FJK) 
Moa Blom (FJK) 
Roger Åström (FJK) 
Henrik Blind (MP), deltar §§ 
33-42 
Helen Swartling (MP), deltar 
§§ 33-42 
Karin Vannar (SV) 
Fia Kaddik (SV) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, §§ 
40-42 
 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 20 juni 2022 
 
 
Paragrafer: 33 - 51 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
 
 
 
 
  
 Justerande............................................................................................ 
 
                     Birgitta Siljelöf (S)                    Roland Boman (FJK) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2022-06-13 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-06-21  nedtagande:  2022-07-13 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
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 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 


§ 33 
Val av justerare 
 
§ 34 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 35  
Inkomna medborgarförslag 


 
§ 36   
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 


  § 37  Dnr 2020:1085 
  Motionssvar- Spara snö och bygg ut vattenledning för konstsnö 
 
  § 38  Dnr 2021:939 
  Motionssvar- Anmälan om installation av värmepump 
 
  § 39  Dnr 2021:903 
  Motionssvar- Vuollerim 6000 


 
§ 40  Dnr 2022:442 
Tertialrapport 1 för 2022 
 
§ 41  Dnr 2022:443 


  Skattesats för 2023 
 


§ 42  Dnr 2022:444 
  Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 


§ 43  Dnr 2022:445 
Begäran från Inlandsbanan AB om aktieägartillskott 


 
§ 44  Dnr 2022:446 
Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan Jokkmokk, Gällivare, 
Kiruna och Pajala kommuner 


 
§ 45  Dnr 2021:120 
Förslag till fördelning av skolmiljarden 


 
§ 46  Dnr 2021:566 


  Fördjupad analys- Enkät Effektiva kommuner 
 
  § 47  Dnr 2022:406 
  Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 
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 § 48   Dnr 2021:154   
 Redovisning av partistöd för 2021 
 
 § 49   Dnr 2022:115 


 Beslut om utbetalning av partistöd för 2022 
 


 § 50    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 51    


 Anmälningsärenden 
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  § 33 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Birgitta Siljelöf (S) och Roland Boman (FJK) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 20 juni 
2022. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Siljelöf (S) och Roland Boman 
(FJK) till justerare.  
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  § 34 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
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 § 35   
 


Inkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga medborgarförslag har inkommit till dagens möte. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 36   
 


Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande föreslår att kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna 
då inga motioner, interpellationer och frågor har inkommit till dagens möte. 
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§ 37 Dnr 2020:1085 


Motionssvar – Spara snö och bygg ut vattenledning för 
konstsnö 


  
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att återremittera ärendet för att utreda kostnaden och möjligheten att 
bygga en konstsnöanläggning runt halva Talvatissjön. 


 ____________ 
 


Ärendet 
 


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


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


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


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-01, § 74, att återremittera ärendet 
för en ta fram en konsekvensanalys på att ej genomföra förslaget och 
utreda hur många som åker skidor på spåret. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg har berett återremissen. 
 
Kultur- och fritid har haft en besöksräknare (ecocounter) utsatt efter ett av 
skidspåren i Talvatis området under perioden 2022-01-01 – 2022-04-27.  
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§ 37- fortsättning 
 
Det finns flera spår i området men vi har valt att sätta räknaren lite längre 
bort från skidstadion, men efter elljusspåret, det viktiga är att räknaren inte 
flyttats utan den har varit placerad på samma plats i nästan 4 månader, 
vilket innebär att det blir en rättvis bild över det spårets besökare. 
Besöksräknaren har registrerat 2 482 besök. Systemet har räknat ut att ett 
dagligt medelvärde är 21 st. 


 
Jämför vi månaderna med varandra ser vi att januari har flest antal 
besökare 870 medelvärde 28 st. Flest antal besökare söndag 23 januari 
med 55 st. 
 
Februari 621 besök, medelvärde 22 och flest antal besökare 8 februari 
med 53 besök, färre besök under februari men har ett mindre antal dagar 
än andra månader. 
 
Mars 671 besök, medelvärde 22 och flest antal besökare 25 mars med 63 
besök, temperaturen var mellan -2 - + 5., dagen före Nordenskiölds loppet 
så då var det säkert några tävlande som var och provade spåret. 
April 267 besök, medelvärde 10 och flest besökare 11 april med 26 besök. 
 
Hur vi ska analysera varför antalet besökare minskar, kan vara så enkelt 
att i januari ska vi alla försöka börja ett nytt liv och röra på oss mer och 
sedan kommer verkligheten i kapp oss, eller att skidåkarna ska åka 
vasaloppet men då borde det ha varit ungefär lika många i februari som i 
januari. Av alla som åkt i spåret har ett antal åkt mer än ett varv vid varje 
tillfälle.  
 
Självklart vore det bra för barn och ungdomar att komma på snö tidigt, 
men är det motiverat bygga upp en permanent konstsnöanläggning? Om 
medeltalen för anläggningen ligger mellan 10 – 28 besök/månad och flest 
besökare är dagen innan Nordenskiöldloppet med 63 besök då är det inte 
realistiskt att kosta på 4 - 6 miljoner? 
 
Kostnaden för en anläggning som planeras att hålla i 20 år till en kostnad 
av 6 miljoner blir avskrivningen 300 000 kr/år till det tillkommer 
internräntan som nästa år är 1,25% men enligt ekonomikontoret kan den  
troligtvis bli högre, mest troligt hamnar kostnaden under kultur- och 
fritidsnämnden som måste hitta den utgiften inom sin ram. 
 
Andra alternativ kan vara att föreningar som har skidträning för barn- och 
ungdom kan söka bidrag från Jokkmokks kommun till träningsläger. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg föreslår: 
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§ 37- fortsättning 
 
Att ej avsätta pengar till en permanent konstsnöanläggning runt 
Talvatissjön, kostnaden är alldeles för hög i proportion till skidspårens 
användande, och 
 
Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att titta över bidragen för 
Idrottsutveckling till föreningar, se över möjligheten till att ge bidrag till 
träningsläger för barn- och ungdomar till närmaste konstsnöanläggning i 
Norrbotten i början av säsongen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 79. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 74. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 126. 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ann Enberg daterad 2021-07-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 112. 
Motion från Karin Vannar och Fia Kaddik (bägge SV) inkommen 2020-12-
14. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Fia Kaddik (SV) yrkar på att en konstsnöanläggning byggs runt halva 
Talvatissjön. 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att utreda 
kostnaden och möjligheterna för Kaddiks (SV) förslag. 
 
Ordförande prövar Bernhardsson (S) yrkande på återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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§ 38 Dnr 2021:939 
 


Motionssvar – Anmälan om installation av värmepump 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta bort anmälningsplikten gällande luftvärmepump för rad- och parhus 
inom detaljplanelagt område, den 7 § i Jokkmokks kommuns lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 


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


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


 
Handläggning luftvärmepump 
 
a) Registrering av ärendet. Gå igenom anmälan (information om modell 
samt fabrikat på luftvärmepump).  
 
b) Eventuellt begära in komplettering. Göra en bedömning av lämplig 
placering samt vilka som är berörda av installationen.  
 
c) Skriva och skicka ut på samråd. Granska eventuella yttranden 
(bedöma om de tillför ärendet något och vad yttrandet innebär i varje 
enskilt fall) samt begära in delgivningskvitton som inte inkommit. 1h 
 
d) Skriva beslut med försiktighetsmått. Skicka ut beslut till berörda parter 
samt expediera.  


 
I normala fall bedöms handläggningstiden vara 4 timmar. 914 kr/tim. är 
avgiften som beslutades av fullmäktige och i det ärendet finns 
värmepumpar med en handläggningstid på 4 timmar. 
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§ 38- fortsättning 
 


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


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


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


 
Undertecknad föreslår:  
 
Att kommunstyrelsen ändrar i sitt antagna dokument om taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, beslutad i 
kommunfullmäktige 2019-02-18, och där ta bort beslut om 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar då det enligt miljöbalken inte är 
anmälningspliktigt. 
 
Att när taxor i fortsättningen ska behandlas i kommunstyrelsen ska det 
finns räkneexempel på vad medborgarna kommer att få betala för olika 
taxor, som exempel att visa på att handläggning av luftvärmepump kostar 
medborgarna 3 600 kr, tror att vi som politiker har lättare att förstå hur 
besluten slår mot medborgarna. 
 
Samhällsbyggarnämnden har yttrat sig över motionen. 
 
Samhällsbyggarnämnden föreslår 2022-03-31, § 24, att 
kommunfullmäktige tar bort anmälningsplikten gällande luftvärmepump  
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§ 38- fortsättning 
 
för rad- och parhus inom detaljplanelagt område, den 7 § i Jokkmokks 
kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 80. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 24. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 67. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarnämnden 
Miljökontoret 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 39 Dnr 2021:903 
 


Motionssvar– Vuollerim 6000 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen drar tillbaka beslut om försäljningen av byggnaden, 
tar upp ärendet om försäljning igen,   
 
att kommunstyrelsen avsätter en summa för underhåll av byggnad och 
utemiljön,  
 
att tillåta företag, föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna till 
arrangemang tills slutgiltigt beslut tagits, samt 
 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Robert Bernhardsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 


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


 
att kommunstyrelsen tar med byggnaden som ett tänkbart 
användningsområde i förstudien som lämnats in till Leader Polaris. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström har 
berett motionen. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om att en analys ska göras gällande 
framtida lokalbehov för kommunens verksamheter, göra en bedömning 
av de kommunala fastigheter som kan tänkas vara intressanta ur ett 
företagsperspektiv med tanke på deras lokalbehov, samt att se särskilt på 
lokalbehovet för besöksnäringen. 
 
Analysen är genomförd och i den lyfts bland annat museibyggnaden 
Vuollerim 6000 som en byggnad som kan vara intressant för särskilt 
besöksnäringen. Och att den kan vara passande att tillgängliggöra för 
företag inom besöksnäringen.    
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har uppdragit till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Vuollerim 
21:2 – Museibyggnaden Vuollerim 6000. 
 
Parallellt med försäljningsprocessen har planbesked beslutats av 
kommunfullmäktige i syfte att möjliggöra utveckling i området vid 
försäljning. 
 
Jokkmokks kommun har av Leader Polaris, beviljats medel till projektet 
Förstudie Jokkmokk. I projektet genomförs bland annat inventering av 
lokaler och mark lämpliga för etablering, expansion eller boende. 
Inventeringen har ingen avgränsning till kommunalt ägd mark eller 
kommunalt ägda byggnader. Inventeringen är planerad att innehålla både 
kommunala och privata områden och byggnader.   
 
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström 
föreslår: 
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§ 39- fortsättning 
 
Att uppdraget om försäljning kvarstår. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 81. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef 
Erik Fagerström daterad 2022-05-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01, § 66. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-09-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP) och 
Asbjörn Thunborg (M), på bifall till motionen. 


 
Ordförande prövar Bomans (FJK) yrkande mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bomans 
(FJK) yrkande. Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 


 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut röstar ja och de som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Bomans (FJK) yrkande till beslut röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 3 ja-röster, 13 nej-röster och 3 röster som avstår 
enligt särskilt röstningsprotokoll. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bomans 
(FJK) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 40 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 1 för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta åtgärder för att uppnå en 
budget i balans, samt 
 
att i övrigt godkänna tertialrapporten. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa 
rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 
Den första tertialrapporten är enklare än den andra som upprättas utifrån 
lagens krav. Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen 
måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är. 
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och 
inte lika rik på information som årsredovisning är. 
 
Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att 
eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. 
Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut 
som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så 
att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. 
 
Prognosen för helåret 2022 visar just nu ett resultat om + 277 tkr. Då 
resultatet budgeteras till 3 608 tkr uppstår en negativ budgetavvikelse om -
3 331 tkr. Skatteintäkterna har ökat med 3 999 tkr och statsbidrag 
med 1 935 tkr gentemot samma period föregående år. 
 
Största avvikelsen prognostiseras inom socialnämnden (- 8 246 tkr). 
Underskottet beror dels på högre kostnader inom vård- och 
omsorgsboenden (- 3 102 tkr än budgeterat, hemtjänst (- 1 366 tkr) och 
biståndsenheten – 2 442. 


 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -506 tkr 
som till största delen beroende på ökade personalkostnader kopplat till 
elever med behov av stöd  
 
Samhällsbyggarnämndens prognos för hela året bedöms ligga på ett 
underskott på cirka 1500 tkr, beror på att den ändring av 
räddningstjänstens handlingsprogram inte har antagits och detta gör att 
räddningstjänsten inte kommer att klara budgetramen för 2022.  
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§ 40- fortsättning 
 
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans. Pistmaskinen 
gick sönder i vår, vilket föranlett till höga reparationskostnader. Kultur- och 
fritidsnämnden har även ökande dieselkostnader samt elkostnader som 
kommer att bidra till en högre kostnadsutveckling under året. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 62. 
Tertialrapport 1 för 2022. 


 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden som 
prognostiserar en budget i balans ej ska uppmanas att hålla sin budget. 
 
Robert Bernhardsson (S) förklarar att det borde vara 
samhällsbyggarnämnden och ej kultur- och fritidsnämnden som 
kommunstyrelse åsyftade och föreslår i likhet med Blind (MP) att det 
ändras. 
 
Ordförande prövar om kommunfullmäktige kan uppmana 
samhällsbyggarnämnden istället för kultur- och fritidsnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans., samt i övrigt besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Akten 
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 § 41 Dnr 2022:443 
  


Skattesats för 2023  


Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,95 kr per skattekrona. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige har att anta skattesatsen för 2023 innan november 
månads utgång. För 2022 var skattesatsen 22,95 kr per skattekrona.  
 


 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-06-13, § 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 42 Dnr 2022:444  
       


Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunstyrelsens budgetram minskas till 103 994 tkr och att 
samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr, 
 
att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 och den strategiska 
planen 2023-2025, samt 


  
 att anta budgeten i övrigt. 
 ___________ 
 


Ärendet 
 


Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 


 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 
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§ 42- fortsättning 
 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 
 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   103 994                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    84 429                                     
Socialnämnden   142 000                                                      
Samhällsbyggarnämnden      14 954                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 463                                   


 
Summa                                                                  -355 840         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              


  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 
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§ 42- fortsättning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 64, att budgeten kompletteras 
med ett budgetutfall för åren 2020-2021. 
 


 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Ordförande informerar i och med att det är valår så kommer budgeten 
behövas tas enligt lag även av nyvalda kommunfullmäktige oavsett 
dagens beslut. 
 
Robert Bernhardsson (S) föreslår, med instämmande av Marina Eriksson 
(S), Roland Boman (FJK, Henrik Blind (MP) Susanne Almqvist och Jeremy 
L´Helguen (bägge V), att kommunstyrelsens budgetram minskas till 
103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram utökas till 14 954 tkr. 
 
Ordförande prövar Bernhardssons (S) förslag mot kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Bernhardssons förslag till beslut. 
 
Ajorneringar 


 
Mötet ajourneras kl 14.35-14.40 och 14.50-14.55 under ärendets 
beredning. 


 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindkvist 
Akten 
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 § 43      Dnr 2022:445   
    


Begäran från Inlandsbanan AB om aktieägartillskott 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun tillskjuter 6,44 procent av 30 miljoner som 
motsvarar 1 932 713 kr i ägartillskott till Inlandsbanan AB. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag 
hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst 
hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) och 
Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna 
situationen anges främst vara effekter av Corona-pandemin, inköp av nya 
motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. 
 
Bristen på kapital kan leda till svårigheter att genomföra drift- och 
underhåll men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med 
staten. 
 
Styrelsen för Inlandsbanan AB begär ett aktieägartillskott på 30 miljoner 
kronor av ägarkommunerna. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida 
medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels 
undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning. 
 
De 19 ägarkommunerna föreslås gå in med ett ovillkorat aktieägartillskott 
på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. 
 
Aktieägartillskottet föreslås fördelas enligt aktiefördelning vilket för 
Jokkmokks kommun med 6,44% aktieinnehav motsvarar 1 932 713 kr. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
Att Jokkmokks kommun tillskjuter 6,44 procent av 30 miljoner som 
motsvarar 1 932 713 kr i ägartillskott till Inlandsbanan AB. 
 
Att beslut om ägartillskott gäller under förutsättning av att övriga ägare 
tillskjuter resterande 93,56 procent av de 30 miljonerna till Inlandsbanan 
AB motsvarande 28 068 000 kr. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 65. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-05-03. 
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 § 43- fortsättning 
 
Begäran från Inlandsbanan AB daterad 2022-03-16. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Robert Bernhardsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag på 
beslut. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 44 Dnr 2022:446 
   


Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun ställer sig positiv till en samverkan gällande 
överförmyndarverksamheten mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och 
Pajala kommuner, samt  
 
att utreda vidare de delar som organisation och ekonomi som ännu är 
oklara. 
____________ 
  
Ärendet 
  
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det huvudsakliga 
uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn 
som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av 
ställföreträdarskapet. Myndigheten organiseras genom en förtroendevald 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd med möjlighet att delegera sin 
beslutanderätt till en eller flera kommunala tjänstepersoner, antingen i den 
egna eller i en annan kommun.  
 
För närvarande görs en översyn på nationell nivå av det rättsliga 
regelverket i syfte att ytterligare stärka skyddet för de utsatta grupper vars 
intressen överförmyndaren har i uppgift att bevaka. Idag samverkar över 
60 % av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något sätt. Att 
gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom 
överförmyndarområdet antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, 
erbjuda utbildning samt hantera rekrytering av gode män och förvaltare på 
ett sådant sätt som lagen föreskriver. Det främsta argumentet för en 
samverkan är att säkerställa en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv 
handläggning. Utgångspunkten är att bygga en robust verksamhet som 
klarar såväl personalomsättning som oförutsedda omvärldshändelser och 
förändrad lagstiftning med nya och högre krav på verksamheten. Kort sagt 
är det troligt att framtidens överförmyndare snarare kommer organiseras 
så, än med ensamma överförmyndare eller enstaka handläggare i en 
kommun.  
 
För att det ska fungera i praktiken krävs gemensamma rutiner, mallar, 
blanketter och informationsmaterial. Det är också avgörande att 
delegationsordning, dokumenthanteringsplan, mål och övriga styrande 
dokument harmoniseras för att ge exakt samma förutsättningar oavsett 
vilken kommun som har det yttersta ansvaret.  
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§ 44- fortsättning 
 
I det här dokumentet presenteras ett förslag på hur en samverkan skulle 
kunna se ut. Förslaget går sammanfattningsvis ut på en gemensam 
nämnd och tjänstemannaorganisation organiserad inom utsedd 
värdkommun. Det skulle innebära att en av kommunerna blir värdkommun. 
Medverkande kommuner betalar värdkommunen för kostnader för 
verksamheten på tjänstemannanivå utifrån överenskommen fördelning. 
Förslaget till tidsplan visar att den politiska samverka skulle kunna inledas 
tidigast 1/1-23.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 67. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Lapplands Kommunalförbund 
Gällivare kommun 
Kiruna kommun 
Pajala kommun 
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 § 45 Dnr 2021:120  
        


Förslag till fördelning av skolmiljarden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Jokkmokks kommun ska fördela statsbidraget Skolmiljarden utifrån 
antal barn och unga i åldern 6 – 19 år (förskoleklass till gymnasium) till 
samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och Lapplands kommunalförbund. 


 ____________ 
 


 Ärendet 
 


Regeringen har beslutat om en Skolmiljard för att stärka skolors 
förutsättningar att hantera effekterna av Covid-19. Stödet riktar sig från 
förskoleklass upp till gymnasiet. Varje kommun avgör själva fördelningen 
av bidraget som för Jokkmokks kommun utgör 486 344 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 28, att Jokkmokks kommun 
fördelar Skolmiljarden per elev (förskoleklass till gymnasium) till samtliga 
skolformer i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och LKF. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att Jokkmokks kommun ska fördela statsbidraget Skolmiljarden utifrån 
antal barn och unga i åldern 6 – 19 år (förskoleklass till gymnasium) till 
samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor, 
Sameskolstyrelsen och Lapplands kommunalförbund. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 70. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-04-28. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 28. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-29, § 47. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-03-01. 
Skrivelse från Lapplands gymnasienämnd. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande upplyser att det står fel summa för statsbidraget i 
kommunstyrelsens protokoll, 354 943 kr istället för 486 344 kr som ska 
vara den rätta summan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera det i sitt eget protokoll. 
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 § 45- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Kopia till 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Akten 
  


 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-06-13 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 46 Dnr 2021:566  
        


Fördjupad analys- Enkät Effektiva kommuner 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ett inriktningsbeslut i Budget 2023 och planperiod 2023 – 2025 ska 
vara;  
 
att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 


 ____________ 
 


 Ärendet 
 


Jokkmokks kommun deltar i SKR:s projekt Effektiva kommuner 
tillsammans med 14 andra kommuner som har ekonomiska utmaningar. 
Som en del i projektet ingår en enkät kring kommunens styrning med 
fokus på hög effektivitet, det vill säga låg resursförbrukning och god 
kvalitet för brukarna. Syftet med enkäten är att ge ett underlag för 
kommunerna för att identifiera styrkor och svagheter i sin styrning och vid 
behov genomföra ett förbättringsarbete.  
 
PWC har analyserat enkätsvaren för Jokkmokks kommun och lämnar 
följande rekommendationer: 
 
På kort sikt bör kommunens aktiviteter inriktas mot att formulera och 
fastställa övergripande mål som fokuserar på området effektivitet. Detta 
mål kompletteras med verksamhetsmål/målsatta indikatorer som används 
i uppföljning och analys. Målarbetet bör ske i samverkan mellan 
tjänstepersoner och ett urval av förtroendevalda politiker. 
 
När det gäller området Ledarskap och tillit rekommenderas kommunen 
genomföra en fördjupad analys av vad som ligger bakom det som 
framkommer i enkätundersökningen. Utifrån denna analys kan en 
handlingsplan upprättas. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 


 
Att genomföra en fördjupad analys av området Ledarskap och tillit med 
extern kompetens. 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att ett inriktningsbeslut i Budget 2023 och planperiod 2023 – 2025 ska 
vara;  
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§ 46- fortsättning 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 74, att genomföra en 
fördjupad analys av området Ledarskap och tillit med extern kompetens. 
 


 Ärendets beredning 
  


Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 74. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-05-05. 
 Fördjupad enkät- Effektiva kommuner. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Ekonomichef Axel Landström 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
 Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg 
 Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
 Akten 
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 § 47 Dnr 2022:406 


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


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 82. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
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§ 47- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samtliga remissinstanser 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 48 Dnr 2021:154 
   
Redovisning partistöd 2021 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att godkänna inkomna redovisningar. 
 ____________ 
 


Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att redovisningar från MP, S och SD kommit in till 
dagens möte. 


 
Ordförande informerar ledamöterna att redovisningarna av partistöden för 
2021 ska ha inkommit senast 2022-06-30 för att partistöden för 2022 ska 
kunna betalas ut. 
 
Ärendets beredning 
 
Inkomna redovisningar från MP, S och SD. 
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§ 49  Dnr 2022:115   


Utbetalning av partistöd för 2022 
 


 Kommunfullmäktige beslutar  
 


att betala ut följande partistöd för 2022: 
S:   125 000 kr 
MP:   44 500 kr 
SD:   33 000 kr 


 ____________ 
 


 Ärendet 
 
Efter att varje parti som fått partistöd för 2021 ska redovisa detta 
tillsammans med ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2022-
06-30 för att kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 
2022. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 10 x 11 500+10 000 125 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 5 x 11 500+10 000  67 500kr 
 
Miljöpartiet: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 


 
Moderaterna: 1 x 11 500+10 000  21 500kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
02-17. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 50  
 
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att godkänna Lundkvist Svensson (S) avsägelse samt att begära ny 
röstsammanräkning från länsstyrelsen gällande platsen som ny ersättare i 
kommunfullmäktige, 


 
att ånyo bordlägga valet som ny ersättare i Lapplands Kommunalförbunds 
gymnasienämnd efter Margaretha Holmström (S). 


  ________________ 
 
  Ärendet  
 


Sara Lundkvist Svensson (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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  § 51 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
 Inga ärende anmälda. 
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