
JOKKMOKKS KOMMUN  
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2022-10-31 
_______________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.30 
Ajourneringar: 11.50-13.00 och 13.40-13.55  

Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

Sven Holmqvist (S), ålderspresident, §§ 52-56, ordförande §§ 57-71 
Moa Blom (FJK), ledamot §§ 52-56, 1:e vice ordförande, §§ 57-71 
Per-Jonas Parffa (MP), ledamot §§ 52-56, 2:e vice ordförande §§ 
57-71

Catharina Thuresdotter (S) 
Marina Eriksson (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Eva Näslund (S) 
Mats Vennberg (S) 
Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Kajsa Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Cecilia Lundin (MP), deltar ej § 68 

Birgit Meier Thunborg (M) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Ronny Danielsson (M) 
Tord Eklund (SD) 
Tor Erling Andreassen (SD) 
Viktor Segerström (V) 
Malin Lantto (V) 
Karin Vannar (SV) 
Lars-Ivan Tuolja (SV) 

Övriga 
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 61 
och § 63 
Ronnie Lindberg, räddningschef, § 
64 
Patriks Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 64 

Tid och plats för 
justering: Protokollet justeras digitalt senast torsdagen 3 november 2022 

Paragrafer: 52 - 71 

Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
Marcus Sjaggo 

Ordförande............................................................................................ 
 Sven Holmqvist (S) 

Protokoll KF 20221031
(Signerat, SHA-256 1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144)

Sida 1 av 41



JOKKMOKKS KOMMUN  
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 
_______________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerande............................................................................................ 

    Marina Eriksson (S)      Henrik Blind (MP) 

ANSLAG / BEVIS 

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-31 

Datum för anslags Datum för anslags 
uppsättande: 2022-11-04 nedtagande:  2022-11-28 

Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 

Underskrift: ....................................................................................................................... 
Marcus Sjaggo 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Innehållsförteckning 

§ 52
Val av justerare

§ 53
Godkännande av föredragningslistan

§ 54 Dnr 2022:626 
Anmälan om gruppledare för perioden 

§ 55  Dnr 2022:626
Anmälan om valteknisk samverkan för mandatperioden

§ 56 Dnr 2022:626 
Val av kommunfullmäktiges presidium 

§ 57 Dnr 2022:626 
Val av kommunfullmäktiges valberedning 

§ 58 Dnr 2022:568 
Medborgarförslag- Västra skolan grusplan 

§ 59  Dnr 2022:642
Medborgarförslag- Laddpunkter i Jokkmokks kommun

§ 60
Inkomna motioner, interpellationer och frågor

§ 61 Dnr 2022:442 
Tertialrapport 2 för 2022

§ 62 Dnr 2022:443 
Skattesats för 2023

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

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

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

§ 66 Dnr 2022:828 
Val av en ledamot samt en ersättare i Lapplands överförmyndarnämnd 
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 67 Dnr 2022:696 
Årsredovisning för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2021 

§ 68  Dnr 2022:406
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021

§ 69 Dnr 2021:576 
Riktlinjer för Barnkonventionen

§ 70
Avsägelser/valärenden

§ 71
Anmälningsärenden
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 52

Val av justerare 

Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt  

att justering av protokollet ska ske digitalt senast torsdagen den 3 
november 2022. 
____________ 

Överläggning i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind 
(MP) till justerare.  
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 53

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista. 
____________  
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 54 Dnr 2022:626 
 
Anmälan om gruppledare för mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Vid sammanträdet anmäls följande ledamöter som gruppledare för de 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige:  
 
Socialdemokraterna:  Catharina Thuresdotter 
Framtid i Jokkmokk:  Roland Boman 
Miljöpartiet:  Henrik Blind 
Moderaterna:  Birgit Meier-Thunborg 
Sverigedemokraterna: Tord Eklund 
Vänsterpartiet:  Viktor Segerström 
Samernas Väl:  Karin Vannar 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55 Dnr 2022:626 
 
Anmälan om valteknisk samverkan för mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
 
att åter ta upp ärendet på nästa sammanträde. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Ålderspresidenten Sven Holmqvist (S) meddelar att en skrivelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden har inkommit.  

 
En valtekniska samverkan har ingåtts av en allians mellan Framtid i 
Jokkmokk, Miljöpartiet och Samernas Väl som tillsammans har 10 mandat.  
 
Ålderspresident Sven Holmqvist (S) meddelar att ärendet åter kommer tas 
upp på nästa sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 56 Dnr 2022:626 
 
Val av kommunfullmäktiges presidium t.o.m. 2026-10-14 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till ordförande i kommunfullmäktige till utse Sven Holmqvist (S),  
 
att till förste vice ordförande i kommunfullmäktige utse Moa Blom (FJK), 
samt 
 
att till andre vice ordförande i kommunfullmäktige utse Per-Jonas Parffa 
(MP).  
____________ 
 
Ärendet 
 
Bland de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige i Jokkmokks 
kommun skall en ordförande, samt två vice ordföranden väljas. Dessa 
utgör kommunfullmäktiges presidium. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, skall presidievalen förrättas 
på kommunfullmäktiges första sammanträde varje mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktiges presidium bör återspegla majoritetsförhållandena i 
fullmäktige. 
 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges mandatperiod, alltså till och med 
2026-10-14.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår, med instämmande av samtliga 
gruppledare, att Sven Holmqvist (S) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige.  

 
Roland Boman (FJK) föreslår att Moa Blom (FJK) utses till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att Per-Jonas Parffa (MP väljs till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna. 
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10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 56- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
De valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 57 Dnr 2022:626 
 
Val av kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 2026-10-14 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning   
utse 
 
Kajsa Boman (FJK) 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Sven Holmqvist (S) 
Cecilia Lundin (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Viktor Segerström (V) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 
 
att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utse 
 
Eva Näslund (S) för ledamöterna i S 
Jan Sjöberg (S) för ledamöterna i S 
Moa Blom (FJK) för ledamöterna i FJK 
Roland Boman (FJK) för ledamöterna i FJK 
Henrik Blind (MP) för Cecilia Lundin (MP) 
Lars-Ivan Tuolja (SV) för Karin Vannar (SV) 
Malin Lantto (V) för Viktor Segerström (V) 
Asbjörn Thunborg (M) för Birgit Meier Thunborg (M) 
Tor Erling Andreassen (SD) för Tord Eklund (SD) 

 
att till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utse Tommy 
Isaksson Rensfeldt (FJK),  
 
att till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utse Catharina 
Thuresdotter (S),  

  ____________  
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 38, skall kommunfullmäktige 
vid sitt första sammanträde varje mandatperiod välja en valberedning.  
Valberedningen skall ha nio ledamöter och nio ersättare.  
 
Ledamöterna och ersättarna ska, enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning, väljas bland kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter. Det 
är alltså endast de 23 ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige som är  
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12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 57- fortsättning 
 
valbara till uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning.  
 
Bland dem som utses till ordinarie ledamöter i valberedningen skall 
kommunfullmäktige utse en ordförande och en vice ordförande.  
Valberedningen väljs för samma tid som kommunfullmäktige, alltså till och 
med den 14 oktober år 2026. 
 
Valberedningens sammansättning bör spegla majoritetsförhållandena i 
fullmäktige och fullmäktige bör också bestämma inkallelseordning för 
ledamöterna, förslagsvis i den ordning som de upptagits i protokollet. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla, med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 
fullmäktiges valberedning, samt fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning.   
Valberedningens uppdrag är alltså begränsat till att enbart ägna sig åt 
beredning av valärenden.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) väljs 
som ordförande i valberedningen. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att föreslår att Catharina Thuresdotter 
(S) väljs som ordförande i valberedningen samt att både Asbjörn Thunborg 
(M) och Ronny Danielsson (M) till ersättare. 
 
Röstning 
 
Sluten omröstning begärs mellan Isaksson Rensfeldt (FJK) och 
Thuresdotter (S) och verkställs. 
 
Vid den slutna röstningen så avges 23 röster fördelat på: 
 
11 röster för Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 

 
10 röster för Catharina Thuresdotter (S) 
 
2 blanka röster 
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13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 57- fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat välja Tommy Isaksson 
Rensfeldt (FJK) till ordförande. På förslag av Isaksson Rensfeldt prövar 
ordförande om kommunfullmäktige kan välja Catharina Thuresdotter (S) 
som vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
 
Ordförande prövar sedan vilka som ska väljas som ersättare och finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Eva Näslund (S) och Jan Sjöberg (S) för 
ledamöterna i S, Moa Blom (FJK) och  Roland Boman (FJK) för 
ledamöterna i FJK, Henrik Blind (MP) för Cecilia Lundin (MP), Lars-Ivan 
Tuolja (SV) för Karin Vannar (SV), Malin Lantto (V) för Viktor Segerström 
(V), Asbjörn Thunborg (M) för Birgit Meier Thunborg (M) och 
Tor Erling Andreassen (SD) för Tord Eklund (SD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 58  Dnr 2022:568 
 

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

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Fredrik Andersson. 
 
Jag har ett kostnadseffektivt samt nivåhöjande förslag på Västra skolans 
grusplan. 
 
På Jokkmokks IP ligger den gamla plastgräsplanen kvar. Delar av den är i 
mycket bra skick. 
 
Med lite markberedning (jämna underlaget samt bultning etc.) så skulle 
gräsplanen vara ypperlig att lägga ut där. 
 
Barnen skulle använda sig mer av den under raster, idrotts- och 
förskollärarnas arbetsmiljö skulle förbättras. Barnen skulle inte riva upp sig 
på gruset och den skulle användas i helt annan utsträckning. Till och med 
träningar för småbarn skulle kunna bedrivas där. Belysning finns för 
användning även kvällar etc. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Fredrik Andersson inkommen 2022-06-20. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 59  Dnr 2022:642 
 

Medborgarförslag- Laddpunkter i Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Tobias Bäck. 
 
Nu när många gatlyktor i Jokkmokk har fått nya LED-armaturer så har 
många lyktstolpar en förhållandevis överdimensionerad kabeldragning till 
dessa armaturer. 
 
Många städer har gjort samma uppgradering och passar då på att montera 
laddpunkter för elbilar. Askersund, Strömstad, Helsingborg, Landskrona är 
några exempel att titta närmare på. 
 
Detta blir inga snabbladdare men behovet av dessa är hyffsat mättat i 
Jokkmokk när Tesla gjorde deras snabbladdare tillgängliga för alla. 
Istället hamnar vi på 3,7kW (inom kategorin destinationsladdare) som är 
lämpligt för längre besök i kommun eller rentav boende i kommun som 
saknar tillgång till laddningspunkter i anslutning till bostad. En timmas 
laddning ger ungefär 20km räckvidd. Dessa är även relativt billiga jämfört 
med snabbladdare (SOkW och upp) 
 
En fördel med denna placering av laddpunkter är även att snöröjning och 
liknande underhåll inte får fler stolpar att parera. En annan fördel är att 
snubbelrisk och hinder minimeras, som exempel, när befintliga lnCharge 
laddpunkter på Köpmangatan och Stortorget används så blir en kabel 
liggandes från husfasad till bil, dessa tenderar att ligga i en trassligt bunt 
på marken eller spänt i luften beroende på hur ladduttag är placerade på 
bil samt längd på kabel som användaren har med sig. 
 
Var behovet är som starkast är dock inget jag kan svara på och hur 
många, jag tänker dock p-fickor efter Storgatan. Dessa laddare bör även 
förbli tillgängliga vid större evenemang när folk är i rörelse och inte hamna 
innanför avspärrat område vid t.ex. marknaden. Även Vuollerim, Porjus 
och Kåbdalis är i jättestort behov av någon enstaka laddpunkt. Vidare bör 
dessa platser vara skyltade för att undvika att fossilbilar ockuperar 
platserna. 
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§ 59- fortsättning 
 
Finansiering: Jag vet själv inte, just för stunden, om även kommuner kan 
ansöka om ekonomiskt stöd för detta. 

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Tobias Bäck inkommen 2022-08-10. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 60   
 

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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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 2 för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
sina prognostiserade budgetunderskott,  
 
att i tertialrapport ändra att kommunens samlade verksamhet delvis uppfyller 
kraven på god ekonomisk hushållning, 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. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 40, att socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt att i övrigt godkänna 
tertialrapporten. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett positivt resultat uppgående till cirka 
9 750 tkr per den 31 augusti 2022. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 6 142 tkr. Bokslutsresultatet (+21 952 ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. Bokslutsresultatet är för perioden 1 766 tkr 
högre än föregående period. 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 61- fortsättning 
 
Driftsredovisning:   Avvikelse: 
 
Kommunstyrelsen   930 
Barn- och utbildningsnämnden  -617  
Socialnämnden    -5 222 
Samhällsbyggarnämnden  -1 600 
Kultur- och fritidsnämnden  -136 
Summa nämnder och styrelse         -6 645 

 
Finansieringen                    12 787 

 
Totalt                           6 142 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 130, att 
energikostnader ska tas med i kommande tertialrapporter. 
 
Revisorerna har granskat tertialrapport 2. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige har beslutat om. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 
- Utifrån genomförd översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställda 
räkenskaper, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med LKBR. 

 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 
2022. 
 
- Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens 

återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet 
delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 
2022. 

 
Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering 
gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med 
de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022. 
 
Vi delar dock inte kommunstyrelsens bedömning att kommunens samlade 
verksamhet uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Skälet är att 
kommunen för 2022 endast uppnått 8 av 12 mål som fullmäktige fastställt för 
god ekonomisk hushållning. 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61- fortsättning 
 
För att utveckla delårsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 
- Anpassa avvikelser vad beträffar RKR R2 och RKR R17 till kommande 

rapportperiod. 
 

- Vid bedömning av God ekonomisk hushållning beakta de riktlinjer som 
kommunfullmäktige uppställt i rambudget 2022–2024 där det framgår att 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhetsmässiga 
såväl som finansiella mål skall uppnås. Det är inte tillfredsställande att 
kommunstyrelsen idag lämnar en bedömning om utfall för God ekonomisk 
hushållning som inte harmoniserar med fullmäktiges riktlinjer för när God 
ekonomisk hushållning råder i kommunen. 

 
- Analysera hur den redovisning som lämnas i delårsrapporten tydligare kan 

redovisa om den måluppfyllelse som bedöms är utfall för perioden eller 
bedömning om förväntat utfall vid årets slut. 

 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport daterad 2022-10-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 111. 
Tertialrapport 2 för 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 130. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 40. 
Tertialrapport 1 för 2022. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att i tertialrapport ändra att 
kommunens samlade verksamhet delvis uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning i enlighet med revisorernas påpekande. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisorerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 62 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.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41, att fastställa skattesatsen 
för 2023 till 22,95 kr per skattekrona men enligt kommunallagen ska också 
nyvalda kommunfullmäktige anta budgeten. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 112. 
Kommunfullmäktige beslut 2022-06-13, § 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 63 Dnr 2022:444  
       

Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att justera ramarna med 
personalomkostnadsförändringarna. 

 ___________ 
 

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; 

 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63- fortsättning 
 
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. 

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

 
 

Protokoll KF 20221031
(Signerat, SHA-256 1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144)

Sida 23 av 41



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-10-31 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63- fortsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, 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. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 113. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ekonomichef Axel Landström informerar att SKR har kommit med en ny 
rekommendation gällande personalomkostnader för att klara kommunens 
pensionsåtagande. För Jokkmokks kommuns del så rör det sig om en 
ökad kostnadsbelastning på nämnderna och kommunstyrelsen på ca 3 
miljoner kr för 2023. 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att justera ramarna med 
personalomkostnadsförändringarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att söka finansiering att förstärka 
bemanningen i Porjus och Vuollerim i enlighet med de yttranden som 
Brandmännens riksförbund har framfört i MBL förhandlingen den 29:e 
september 2022 och för att få bemanningsfrågan i framför allt Porjus 
belyst. Vad merkostnaden blir för att bemanna stationen i Porjus med 1+2 
istället för de 0+2 som finns i handlingsplanen. 
____________ 

 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  

 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64- fortsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 148. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Räddningschef Ronnie Lindberg meddelar att förslaget har remitterats till 
MSB för synpunkter men att de svarat att de inte svarar på sådana 
remisser och utövar tillsyn enligt det färdiga handlingsprogrammet. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar, med instämmande av Asbjörn Thunborg 
(M), på att handlingsprogrammet återremitteras för att söka finansiering att 
förstärka bemanningen i Porjus och Vuollerim i enlighet med de yttranden 
som Brandmännens riksförbund har framfört i MBL förhandlingen den 29:e 
september 2022. 
 
Marina Eriksson (S) yrkar som tillägg att ärendet dessutom återremitteras 
för att få bemanningsfrågan i framför allt Porjus belyst. Vad merkostnaden 
blir för att bemanna stationen i Porjus med 1+2 istället för de 0+2 som 
finns i handlingsplanen. 
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64- fortsättning 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på 
att ärendet avgörs idag och att handlingsprogrammet antas i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Meier Thunborgs (M) och Erikssons (S) yrkanden och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Varvid 
röstning begärs. 
 
Ordförande föreslår att den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Meier 
Thunborgs (M) och Erikssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja, 10 röster för nej och 1 röst som avstår 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 13.40-13.55 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundqvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 65 Dnr 2022:446 
   

Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå samverkan” 
 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel, 
 
att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer, samt 
 
att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 

 ____________ 
  
Reservationer 
 
M-ledamöterna reserverar sig mot beslutet. 
 
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  
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65- fortsättning 
 
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.  

 
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.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 44, 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. 
 
I samverkan mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner har 
en gemensam överförmyndarnämnd utretts. I utredningsarbetet har 
representanter från respektive kommun samt Lapplands kommunalförbund 
deltagit.  
 
Utredningen föreslår en gemensam överförmyndarnämnd där 
överförmyndarfrågor från respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en 
gemensam tjänsteorganisation inom värdkommunen med en enhetschef 
och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill rutiner, mallar mm. 
Förslaget innebär att de anställda överförmyndarhandläggarna erbjuds att  
följa med till värdkommunen, vilket arbetsrättsligt hanteras som en 
verksamhetsövergång.  

 
Tackar kommunens handläggare ja övergår anställningen till 
värdkommunen men de behåller nuvarande kommun som placeringsort, 
vilket innebär att respektive kommun behåller närvaron av 
överförmynderiverksamheten.  
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65- fortsättning 
 
En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad 
rättssäkerhet, kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för  
minskade sårbarheter inom verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslås 
vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår:  
 
Att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan. 
 
Att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel. 
 
Att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer. 
 
Att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 
 
Överförmyndare Margaretha Holmström (S) har yttrat sig över förslaget. 
 
Som överförmyndare ser jag stora fördelar med den samverkan som 
utredningen beskriver. Samtidigt finns en viss oro över de svårigheter som 
kan uppstå vid övergången, både vad gäller tiden som finns till förfogande 
och de speciella förutsättningar som finns i vår kommun. 

 
Jag yrkar att Kommunfullmäktige tillstyrker utredningens förslag och 
beslutar om att Jokkmokks överförmyndarverksamhet ingår i en 
samverkansorganisation med Pajala, Gällivare och Kiruna.  

 
Vidare yrkar jag att övergången till en ny organisation sker med en hög 
grad av information och samverkan. Det praktiska handläggningsarbetet 
ser sannolikt till vissa delar olika ut mellan kommunerna och det kan vara 
behov av olika övergångsupplägg i de olika kommunerna. Här är det 
också viktigt att poängtera att en hög grad av service och tillgänglighet för 
kommunmedborgarna och ställföreträdarna måste finnas kvar i den nya 
organisationen. Det är också viktigt att beakta att det även fortsättningsvis 
finns ändamålsenliga lokaler både vad gäller utrymme och säkerhet. 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65- fortsättning 
 

I en liten kommun som Jokkmokk blir verksamheten sårbar genom att det 
är få personer både på politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det finns risk  
att kvalitén inte blir tillräckligt god och att rättssäkerheten blir lidande. I den 
nationella översyn som pågår antas att samverkan inom 
överförmyndarområdet kan ge bättre förutsättningar både för rekrytering 
av ställföreträdare (gode män och förvaltare) och för den tillsyn och 
utbildning som överförmyndaren ska ansvara för gentemot dessa.  
 
Handläggningen i en samverkande organisation blir sannolikt mer 
likvärdig, rättssäker och effektiv och verksamheten får större möjligheter 
att klara eventuella förändringar. När det gäller övergången till en ny 
organisation är det viktigt att det finns en hög grad av lyhördhet för de 
särskilda förutsättningarna som kan råda inom respektive kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17, § 114, att uppmana 
kommunfullmäktige den 31 oktober att välja en ledamot samt en ersättare 
till Lapplands överförmyndarnämnd, att visa sin uppskattning för det 
gedigna arbete som gjorts i frågan 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 114. 
Skrivelse från överförmyndare Margaretha Holmström (S) daterad 2022-10-14. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-09-
29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 44. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med bifall av Catharina Thuresdotter (S), Lars-
Ivan Tuolja (SV), Henrik Blind (MP) och Viktor Segerström (V), på bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar på avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Thunborgs (M) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kiruna kommun 
Gällivare kommun 
Pajala kommun 
Överförmyndaren 
Personalchef Caroline Johansson 
Akten 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66 Dnr 2022:828   
     
Val av en ledamot samt en ersättare i Lapplands 
överförmyndarnämnd 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot utse Sven Holmqvist (S), samt  
 
att till ersättare utse Lars-Ivan Tuolja (SV).  
____________  
 

 Ärendet 
 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå i en 
samverkan för överförmyndarverksamheten med Gällivare, Kiruna och 
Pajala kommuner så är önskemålet från Kiruna, som ska vara 
värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden, att övriga 
kommuner väljer ledamöter och ersättare till Lapplands 
överförmyndarnämnd innan Kirunas kommunfullmäktige gör det 14 
november. 
 
Kommunfullmäktige har därför, om möjligt, att välja en ledamot och en 
ersättare till Lapplands överförmyndarnämnd. 

  
 Ärendets beredning 
 

Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår att Sven Holmqvist (S) utses som 
ledamot. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att Ronny Danielsson (M) utses som 
ledamot i första hand och ersättare i andra hand. 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att Lars-Ivan Tuolja (SV) utses som 
ersättare. 
 
Eva Näslund (S) föreslår att Ann Enberg (S) utses som ersättare 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår sluten omröstning. 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66- fortsättning 
 
Ledamot: 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 

 
Sven Holmqvist (S): 15 röster. 
 
Ronny Danielsson (M): 5 röster 
 
Blanka röster: 3 röster 
 
Ersättare: 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 
 
Lars-Ivan Tuolja (SV): 12 röster 
 
Ronny Danielsson (M): 5 röster 
 
Ann Enberg (S): 6 röster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopia till 
De valda 
Kiruna kommun 
Gällivare kommun 
Pajala kommun 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 67 Dnr 2022:696   

Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 

  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna årsredovisningen. 
  ____________ 

 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är 
kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2021 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på -6,3 miljoner kr. I resultatet ingår en resultatpåverkan på -5,9 
miljoner kr för kapitaltillskott till Länstrafiken Norrbotten. 
 
Den pågående covid-19 pandemin har fortsatt påverkat kollektivtrafiken 
under året. Hänsynen är tagen till dessa effekter i budgeten för året, vilket 
gjort att koncernen kunnat uppfylla ett flertal av målen. Bedömningen är 
dock att god ekonomisk hushållning för året ej uppnås för hela koncernen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 98. 
Årsredovisning 2021 för RKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
RKM 
Akten 
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 68 Dnr 2022:696  
 

Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2021 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda 
målsättningar för år 2021. 
 
Att förbundsdirektionen delvis utfört verksamheten på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt under 2021. Underskott inom förbundets 
samlade verksamhet har i första hand finansierats med förbundets egna 
medel. 

 
Att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig. Vår 
granskning visar att det alltjämt finns brister hur direktionen utövar styrning 
och uppsikt över förbundsägda bolag. 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68- fortsättning 
 

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de finansiella mål 
som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning. För 2021 har 
förbundet saknat verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Revisionen har därmed inte kunnat pröva om redovisat resultat 2021 är 
förenligt med fastställda mål. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern 
kontroll av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag 
med väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 

 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 99. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2022-06-08. 
 
Anmälan av jäv 
 
Cecilia Lundin (MP) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen och 
beslutet av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
RKM 
Akten 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 69  Dnr 2021:576 
 
Riktlinjer för Barnkonventionen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 96, om åtgärder med 
anledning av Barnkonventionen. En av åtgärderna var att under våren 
2022 utforma mallar för beslutsunderlag där rubrikerna 
Barnperspektiv/Barnrättsperspektiv finns med tydligt angivet på vilken nivå 
beslutet påverkar och därmed ska skrivas fram i beslutsunderlaget samt 
se över befintliga policydokument, riktlinjer och handlingsplaner inom 
samtliga förvaltningar ur ett bernkonventionsperspektiv. 
 
Mallar för tjänsteskrivelser är framtagna och används från och med hösten 
2022 och förslag till riktlinjer för prövning av barnperspektivet är framtaget 
tillsammans med mallar för hur prövning ska ske. 
 
Kommunchef Monica Lundqvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 126. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Förslag till riktlinjer för Barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 163. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 96. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Verksamhetsutvecklare Thereze Gustafsson 
 Akten 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 70  
 
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

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

  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 71 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
1. Från MSB 

 
-Förtydligande att kommuner skyndsamt och senast innan årsskiftet 
antar handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor  
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Marcus SjaggoNamn: 
2022-11-04 08:43Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144

HENRIK BLINDNamn: 
2022-11-04 09:00Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144

MARINA ERIKSSONNamn: 
2022-11-04 09:06Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144

SVEN HOLMQVISTNamn: 
2022-11-04 08:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1988887C519AD6C7F1884062256E9E00EF46DB961E5C9A5762C3F50E285CA144
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.30 
 Ajourneringar: 11.50-13.00 och 13.40-13.55  
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


Sven Holmqvist (S), ålderspresident, §§ 52-56, ordförande §§ 57-71 
Moa Blom (FJK), ledamot §§ 52-56, 1:e vice ordförande, §§ 57-71 
Per-Jonas Parffa (MP), ledamot §§ 52-56, 2:e vice ordförande §§ 
57-71 
                          


 Catharina Thuresdotter (S) 
Marina Eriksson (S) 
Jan Sjöberg (S) 
Eva Näslund (S) 
Mats Vennberg (S) 
Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Kajsa Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Cecilia Lundin (MP), deltar ej § 68 
 


Birgit Meier Thunborg (M) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Ronny Danielsson (M) 
Tord Eklund (SD) 
Tor Erling Andreassen (SD) 
Viktor Segerström (V) 
Malin Lantto (V) 
Karin Vannar (SV) 
Lars-Ivan Tuolja (SV) 
 


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef  
Axel Landström, ekonomichef, § 61 
och § 63 
Ronnie Lindberg, räddningschef, § 
64 
Patriks Sundberg, 
samhällsbyggarchef, § 64 
 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast torsdagen 3 oktober 2022 
 
 
Paragrafer: 52 - 71 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Sven Holmqvist (S) 
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 Justerande............................................................................................ 
 
                     Marina Eriksson (S)                    Henrik Blind (MP) 
 
 
 
 
 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2022-10-31 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-10-04  nedtagande:  2022-11-28 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 


§ 52 
Val av justerare 
 
§ 53 
Godkännande av föredragningslistan  
 
§ 54  Dnr 2022:626  
Anmälan om gruppledare för perioden 
 
§ 55  Dnr 2022:626 


  Anmälan om valteknisk samverkan för mandatperioden 
 


§ 56 Dnr 2022:626 
Val av kommunfullmäktiges presidium 


 
§ 57 Dnr 2022:626 
Val av kommunfullmäktiges valberedning 


 
§ 58  Dnr 2022:568 
Medborgarförslag- Västra skolan grusplan 
 
§ 59  Dnr 2022:642 
Medborgarförslag- Laddpunkter i Jokkmokks kommun 


 
§ 60   
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
 
§ 61  Dnr 2022:442 
Tertialrapport 2 för 2022 
 
§ 62  Dnr 2022:443 


  Skattesats för 2023 
 


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


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


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


 
§ 66  Dnr 2022:828 


  Val av en ledamot samt en ersättare i Lapplands överförmyndarnämnd 
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  § 67  Dnr 2022:696 
Årsredovisning för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2021 


 
  § 68  Dnr 2022:406 


Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 


  
 § 69   Dnr 2021:576   
 Riktlinjer för Barnkonventionen 


 
 § 70    
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 71    


 Anmälningsärenden 
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  § 52 
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast torsdagen den 3 oktober 
2022. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Marina Eriksson (S) och Henrik Blind 
(MP) till justerare.  
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  § 53 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista. 


  ____________  
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§ 54 Dnr 2022:626 
 
Anmälan om gruppledare för mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Vid sammanträdet anmäls följande ledamöter som gruppledare för de 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige:  
 
Socialdemokraterna:  Catharina Thuresdotter 
Framtid i Jokkmokk:  Roland Boman 
Miljöpartiet:  Henrik Blind 
Moderaterna:  Birgit Meier-Thunborg 
Sverigedemokraterna: Tord Eklund 
Vänsterpartiet:  Viktor Segerström 
Samernas Väl:  Karin Vannar 
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§ 55 Dnr 2022:626 
 
Anmälan om valteknisk samverkan för mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
 
att åter ta upp ärendet på nästa sammanträde. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Ålderspresidenten Sven Holmqvist (S) meddelar att en skrivelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden har inkommit.  


 
En valtekniska samverkan har ingåtts av en allians mellan Framtid i 
Jokkmokk, Miljöpartiet och Samernas Väl som tillsammans har 10 mandat.  
 
Ålderspresident Sven Holmqvist (S) meddelar att ärendet åter kommer tas 
upp på nästa sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 56 Dnr 2022:626 
 
Val av kommunfullmäktiges presidium t.o.m. 2026-10-14 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till ordförande i kommunfullmäktige till utse Sven Holmqvist (S),  
 
att till förste vice ordförande i kommunfullmäktige utse Moa Blom (FJK), 
samt 
 
att till andre vice ordförande i kommunfullmäktige utse Per-Jonas Parffa 
(MP).  
____________ 
 
Ärendet 
 
Bland de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige i Jokkmokks 
kommun skall en ordförande, samt två vice ordföranden väljas. Dessa 
utgör kommunfullmäktiges presidium. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, skall presidievalen förrättas 
på kommunfullmäktiges första sammanträde varje mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktiges presidium bör återspegla majoritetsförhållandena i 
fullmäktige. 
 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges mandatperiod, alltså till och med 
2026-10-14.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår, med instämmande av samtliga 
gruppledare, att Sven Holmqvist (S) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige.  


 
Roland Boman (FJK) föreslår att Moa Blom (FJK) utses till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att Per-Jonas Parffa (MP väljs till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna. 
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§ 56- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
De valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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 § 57 Dnr 2022:626 
 
Val av kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 2026-10-14 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning   
utse 
 
Kajsa Boman (FJK) 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Sven Holmqvist (S) 
Cecilia Lundin (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Viktor Segerström (V) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 
 
att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utse 
 
Eva Näslund (S) för ledamöterna i S 
Jan Sjöberg (S) för ledamöterna i S 
Moa Blom (FJK) för ledamöterna i FJK 
Roland Boman (FJK) för ledamöterna i FJK 
Henrik Blind (MP) för Cecilia Lundin (MP) 
Lars-Ivan Tuolja (SV) för Karin Vannar (SV) 
Malin Lantto (V) för Viktor Segerström (V) 
Asbjörn Thunborg (M) för Birgit Meier Thunborg (M) 
Tor Erling Andreassen (SD) för Tord Eklund (SD) 


 
att till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utse Tommy 
Isaksson Rensfeldt (FJK),  
 
att till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utse Catharina 
Thuresdotter (S),  


  ____________  
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 38, skall kommunfullmäktige 
vid sitt första sammanträde varje mandatperiod välja en valberedning.  
Valberedningen skall ha nio ledamöter och nio ersättare.  
 
Ledamöterna och ersättarna ska, enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning, väljas bland kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter. Det 
är alltså endast de 23 ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige som är  
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§ 57- fortsättning 
 
valbara till uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning.  
 
Bland dem som utses till ordinarie ledamöter i valberedningen skall 
kommunfullmäktige utse en ordförande och en vice ordförande.  
Valberedningen väljs för samma tid som kommunfullmäktige, alltså till och 
med den 14 oktober år 2026. 
 
Valberedningens sammansättning bör spegla majoritetsförhållandena i 
fullmäktige och fullmäktige bör också bestämma inkallelseordning för 
ledamöterna, förslagsvis i den ordning som de upptagits i protokollet. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla, med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 
fullmäktiges valberedning, samt fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning.   
Valberedningens uppdrag är alltså begränsat till att enbart ägna sig åt 
beredning av valärenden.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) väljs 
som ordförande i valberedningen. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att föreslår att Catharina Thuresdotter 
(S) väljs som ordförande i valberedningen samt att både Asbjörn Thunborg 
(M) och Ronny Danielsson (M) till ersättare. 
 
Röstning 
 
Sluten omröstning begärs mellan Isaksson Rensfeldt (FJK) och 
Thuresdotter (S) och verkställs. 
 
Vid den slutna röstningen så avges 23 röster fördelat på: 
 
11 röster för Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 


 
10 röster för Catharina Thuresdotter (S) 
 
2 blanka röster 
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§ 57- fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat välja Tommy Isaksson 
Rensfeldt (FJK) till ordförande. På förslag av Isaksson Rensfeldt prövar 
ordförande om kommunfullmäktige kan välja Catharina Thuresdotter (S) 
som vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
 
Ordförande prövar sedan vilka som ska väljas som ersättare och finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Eva Näslund (S) och Jan Sjöberg (S) för 
ledamöterna i S, Moa Blom (FJK) och  Roland Boman (FJK) för 
ledamöterna i FJK, Henrik Blind (MP) för Cecilia Lundin (MP), Lars-Ivan 
Tuolja (SV) för Karin Vannar (SV), Malin Lantto (V) för Viktor Segerström 
(V), Asbjörn Thunborg (M) för Birgit Meier Thunborg (M) och 
Tor Erling Andreassen (SD) för Tord Eklund (SD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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 § 58  Dnr 2022:568 
 


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


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Fredrik Andersson. 
 
Jag har ett kostnadseffektivt samt nivåhöjande förslag på Västra skolans 
grusplan. 
 
På Jokkmokks IP ligger den gamla plastgräsplanen kvar. Delar av den är i 
mycket bra skick. 
 
Med lite markberedning (jämna underlaget samt bultning etc.) så skulle 
gräsplanen vara ypperlig att lägga ut där. 
 
Barnen skulle använda sig mer av den under raster, idrotts- och 
förskollärarnas arbetsmiljö skulle förbättras. Barnen skulle inte riva upp sig 
på gruset och den skulle användas i helt annan utsträckning. Till och med 
träningar för småbarn skulle kunna bedrivas där. Belysning finns för 
användning även kvällar etc. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Fredrik Andersson inkommen 2022-06-20. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 59  Dnr 2022:642 
 


Medborgarförslag- Laddpunkter i Jokkmokks kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Tobias Bäck. 
 
Nu när många gatlyktor i Jokkmokk har fått nya LED-armaturer så har 
många lyktstolpar en förhållandevis överdimensionerad kabeldragning till 
dessa armaturer. 
 
Många städer har gjort samma uppgradering och passar då på att montera 
laddpunkter för elbilar. Askersund, Strömstad, Helsingborg, Landskrona är 
några exempel att titta närmare på. 
 
Detta blir inga snabbladdare men behovet av dessa är hyffsat mättat i 
Jokkmokk när Tesla gjorde deras snabbladdare tillgängliga för alla. 
Istället hamnar vi på 3,7kW (inom kategorin destinationsladdare) som är 
lämpligt för längre besök i kommun eller rentav boende i kommun som 
saknar tillgång till laddningspunkter i anslutning till bostad. En timmas 
laddning ger ungefär 20km räckvidd. Dessa är även relativt billiga jämfört 
med snabbladdare (SOkW och upp) 
 
En fördel med denna placering av laddpunkter är även att snöröjning och 
liknande underhåll inte får fler stolpar att parera. En annan fördel är att 
snubbelrisk och hinder minimeras, som exempel, när befintliga lnCharge 
laddpunkter på Köpmangatan och Stortorget används så blir en kabel 
liggandes från husfasad till bil, dessa tenderar att ligga i en trassligt bunt 
på marken eller spänt i luften beroende på hur ladduttag är placerade på 
bil samt längd på kabel som användaren har med sig. 
 
Var behovet är som starkast är dock inget jag kan svara på och hur 
många, jag tänker dock p-fickor efter Storgatan. Dessa laddare bör även 
förbli tillgängliga vid större evenemang när folk är i rörelse och inte hamna 
innanför avspärrat område vid t.ex. marknaden. Även Vuollerim, Porjus 
och Kåbdalis är i jättestort behov av någon enstaka laddpunkt. Vidare bör 
dessa platser vara skyltade för att undvika att fossilbilar ockuperar 
platserna. 
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§ 59- fortsättning 
 
Finansiering: Jag vet själv inte, just för stunden, om även kommuner kan 
ansöka om ekonomiskt stöd för detta. 


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Tobias Bäck inkommen 2022-08-10. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och uppdra till 
kommunstyrelsen att besvara det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 60   
 


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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§ 61 Dnr 2022:442  
    
Tertialrapport 2 för 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
sina prognostiserade budgetunderskott,  
 
att i tertialrapport ändra att kommunens samlade verksamhet delvis uppfyller 
kraven på god ekonomisk hushållning, 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. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 62, att tertialrapporten 
kompletteras med nettokostnadsavvikelser per nämnd för första kvartalet 
och inte bara en redovisning för helåret 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 40, att socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans, samt att i övrigt godkänna 
tertialrapporten. 
 
Jokkmokks kommun prognostiserar ett positivt resultat uppgående till cirka 
9 750 tkr per den 31 augusti 2022. Budgetavvikelsen per helår 
prognostiseras till – 6 142 tkr. Bokslutsresultatet (+21 952 ligger högre i 
augusti än vid årsskiftet på grund av periodiseringar och när i tid 
kostnaderna beräknas uppstå. Bokslutsresultatet är för perioden 1 766 tkr 
högre än föregående period. 
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 § 61- fortsättning 
 
Driftsredovisning:   Avvikelse: 
 
Kommunstyrelsen   930 
Barn- och utbildningsnämnden  -617  
Socialnämnden    -5 222 
Samhällsbyggarnämnden  -1 600 
Kultur- och fritidsnämnden  -136 
Summa nämnder och styrelse         -6 645 


 
Finansieringen                    12 787 


 
Totalt                           6 142 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-10-03, § 130, att 
energikostnader ska tas med i kommande tertialrapporter. 
 
Revisorerna har granskat tertialrapport 2. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige har beslutat om. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 
- Utifrån genomförd översiktliga granskning har det inte kommit fram några 


omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställda 
räkenskaper, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med LKBR. 


 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 
2022. 
 
- Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens 


återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet 
delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 
2022. 


 
Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering 
gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med 
de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022. 
 
Vi delar dock inte kommunstyrelsens bedömning att kommunens samlade 
verksamhet uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Skälet är att 
kommunen för 2022 endast uppnått 8 av 12 mål som fullmäktige fastställt för 
god ekonomisk hushållning. 
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§ 61- fortsättning 
 
För att utveckla delårsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 
- Anpassa avvikelser vad beträffar RKR R2 och RKR R17 till kommande 


rapportperiod. 
 


- Vid bedömning av God ekonomisk hushållning beakta de riktlinjer som 
kommunfullmäktige uppställt i rambudget 2022–2024 där det framgår att 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhetsmässiga 
såväl som finansiella mål skall uppnås. Det är inte tillfredsställande att 
kommunstyrelsen idag lämnar en bedömning om utfall för God ekonomisk 
hushållning som inte harmoniserar med fullmäktiges riktlinjer för när God 
ekonomisk hushållning råder i kommunen. 


 
- Analysera hur den redovisning som lämnas i delårsrapporten tydligare kan 


redovisa om den måluppfyllelse som bedöms är utfall för perioden eller 
bedömning om förväntat utfall vid årets slut. 


 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport daterad 2022-10-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 111. 
Tertialrapport 2 för 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 130. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 40. 
Tertialrapport 1 för 2022. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att i tertialrapport ändra att 
kommunens samlade verksamhet delvis uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning i enlighet med revisorernas påpekande. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisorerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 62 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.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 41, att fastställa skattesatsen 
för 2023 till 22,95 kr per skattekrona men enligt kommunallagen ska också 
nyvalda kommunfullmäktige anta budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 112. 
Kommunfullmäktige beslut 2022-06-13, § 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 
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 § 63 Dnr 2022:444  
       


Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att justera ramarna med 
personalomkostnadsförändringarna. 


 ___________ 
 


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; 


 
Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler samt 
att i hela organisationen implementera lärdomarna från projektet Effektiva 
kommuner. 
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§ 63- fortsättning 
 
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. 


 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 64, att budgeten kompletteras 
med ett budgetutfall för åren 2020-2021. 
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§ 63- fortsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, 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. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 113. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ekonomichef Axel Landström informerar att SKR har kommit med en ny 
rekommendation gällande personalomkostnader för att klara kommunens 
pensionsåtagande. För Jokkmokks kommuns del så rör det sig om en 
ökad kostnadsbelastning på nämnderna och kommunstyrelsen på ca 3 
miljoner kr för 2023. 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att justera ramarna med 
personalomkostnadsförändringarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Axel Landström 
Akten 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-10-31 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


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


 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att söka finansiering att förstärka 
bemanningen i Porjus och Vuollerim i enlighet med de yttranden som 
Brandmännens riksförbund har framfört i MBL förhandlingen den 29:e 
september 2022 och för att få bemanningsfrågan i framför allt Porjus 
belyst. Vad merkostnaden blir för att bemanna stationen i Porjus med 1+2 
istället för de 0+2 som finns i handlingsplanen. 
____________ 


 
Ärendet 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen 
upprätta handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 
§ LSO beslutas av Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det 
senaste handlingsprogrammet beslutades under förra mandatperioden 
(dnr 2016:499). 
 
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i 
lagen för att ytterligare förtydliga ansvaret för att minska olyckor och deras 
verkningar, bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, förstärkt tillsyn på området, tydligare kommunala 
handlingsprogram samt krav på kommunal ledningsorganisation för 
räddningstjänsten. 
 
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 
3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar 
t.o.m. SFS 2020:882.  
 
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  


 
I den fördjupade analysen som gjorts i framtagandet av 
handlingsprogrammet har statistisk data påvisat behov av viss beredskap i 
Vuollerim. Detta gör att samhällsbyggarnämnden för egen del beslutar att 
ändra inriktning i Vuollerim med 0 + 2 personer dagtid, samt inte 
genomföra utökningen i Jokkmokk.  
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§ 64- fortsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-03, § 148. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Räddningschef Ronnie Lindberg meddelar att förslaget har remitterats till 
MSB för synpunkter men att de svarat att de inte svarar på sådana 
remisser och utövar tillsyn enligt det färdiga handlingsprogrammet. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar, med instämmande av Asbjörn Thunborg 
(M), på att handlingsprogrammet återremitteras för att söka finansiering att 
förstärka bemanningen i Porjus och Vuollerim i enlighet med de yttranden 
som Brandmännens riksförbund har framfört i MBL förhandlingen den 29:e 
september 2022. 
 
Marina Eriksson (S) yrkar som tillägg att ärendet dessutom återremitteras 
för att få bemanningsfrågan i framför allt Porjus belyst. Vad merkostnaden 
blir för att bemanna stationen i Porjus med 1+2 istället för de 0+2 som 
finns i handlingsplanen. 
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§ 64- fortsättning 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på 
att ärendet avgörs idag och att handlingsprogrammet antas i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Meier Thunborgs (M) och Erikssons (S) yrkanden och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Varvid 
röstning begärs. 
 
Ordförande föreslår att den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Meier 
Thunborgs (M) och Erikssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja, 10 röster för nej och 1 röst som avstår 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 13.40-13.55 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundqvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Räddningschef Ronnie Lindberg 
Akten 
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 § 65 Dnr 2022:446 
   


Samverkan för överförmyndarverksamheten mellan 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå samverkan” 
 
att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, 
 
att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel, 
 
att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer, samt 
 
att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 


 ____________ 
  
Reservationer 
 
M-ledamöterna reserverar sig mot beslutet. 
 
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  
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§ 65- fortsättning 
 
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.  


 
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.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 44, 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. 
 
I samverkan mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner har 
en gemensam överförmyndarnämnd utretts. I utredningsarbetet har 
representanter från respektive kommun samt Lapplands kommunalförbund 
deltagit.  
 
Utredningen föreslår en gemensam överförmyndarnämnd där 
överförmyndarfrågor från respektive kommun hanteras. Vidare föreslås en 
gemensam tjänsteorganisation inom värdkommunen med en enhetschef 
och ett gemensamt verksamhetssystem och därtill rutiner, mallar mm. 
Förslaget innebär att de anställda överförmyndarhandläggarna erbjuds att  
följa med till värdkommunen, vilket arbetsrättsligt hanteras som en 
verksamhetsövergång.  


 
Tackar kommunens handläggare ja övergår anställningen till 
värdkommunen men de behåller nuvarande kommun som placeringsort, 
vilket innebär att respektive kommun behåller närvaron av 
överförmynderiverksamheten.  
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 65- fortsättning 
 
En gemensam överförmyndarnämnd bär med sig möjlighet till ökad 
rättssäkerhet, kvalitets- och kompetenssäkring med förutsättningar för  
minskade sårbarheter inom verksamhetsområdet. Kiruna kommun föreslås 
vara värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Personalchef Caroline Johansson föreslår:  
 
Att Jokkmokks kommun ingår i gemensam överförmyndarnämnd i 
samverkan med Gällivare, Kiruna och Pajala med start 2023-01-01, under 
förutsättning att minst tre av de fyra nämnda samverkanskommunerna 
fattar likvärdiga beslut om att ingå i samverkan. 
 
Att anta avtal för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Att personella och ekonomiska medel överförs till värdkommun utifrån 
framtagen fördelningsnyckel. 
 
Att uppmana värdkommunen att arbeta för att det snarast tillsätts en 
projektledare/enhetschef för arbetet med att samordna arbetet hos de fyra 
kommunernas tjänsteorganisationer. 
 
Att utvärdering av den gemensamma överförmyndarnämnden utförs samt 
överlämnas till beslut i respektive kommun under 2026. 
 
Överförmyndare Margaretha Holmström (S) har yttrat sig över förslaget. 
 
Som överförmyndare ser jag stora fördelar med den samverkan som 
utredningen beskriver. Samtidigt finns en viss oro över de svårigheter som 
kan uppstå vid övergången, både vad gäller tiden som finns till förfogande 
och de speciella förutsättningar som finns i vår kommun. 


 
Jag yrkar att Kommunfullmäktige tillstyrker utredningens förslag och 
beslutar om att Jokkmokks överförmyndarverksamhet ingår i en 
samverkansorganisation med Pajala, Gällivare och Kiruna.  


 
Vidare yrkar jag att övergången till en ny organisation sker med en hög 
grad av information och samverkan. Det praktiska handläggningsarbetet 
ser sannolikt till vissa delar olika ut mellan kommunerna och det kan vara 
behov av olika övergångsupplägg i de olika kommunerna. Här är det 
också viktigt att poängtera att en hög grad av service och tillgänglighet för 
kommunmedborgarna och ställföreträdarna måste finnas kvar i den nya 
organisationen. Det är också viktigt att beakta att det även fortsättningsvis 
finns ändamålsenliga lokaler både vad gäller utrymme och säkerhet. 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 65- fortsättning 
 


I en liten kommun som Jokkmokk blir verksamheten sårbar genom att det 
är få personer både på politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det finns risk  
att kvalitén inte blir tillräckligt god och att rättssäkerheten blir lidande. I den 
nationella översyn som pågår antas att samverkan inom 
överförmyndarområdet kan ge bättre förutsättningar både för rekrytering 
av ställföreträdare (gode män och förvaltare) och för den tillsyn och 
utbildning som överförmyndaren ska ansvara för gentemot dessa.  
 
Handläggningen i en samverkande organisation blir sannolikt mer 
likvärdig, rättssäker och effektiv och verksamheten får större möjligheter 
att klara eventuella förändringar. När det gäller övergången till en ny 
organisation är det viktigt att det finns en hög grad av lyhördhet för de 
särskilda förutsättningarna som kan råda inom respektive kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17, § 114, att uppmana 
kommunfullmäktige den 31 oktober att välja en ledamot samt en ersättare 
till Lapplands överförmyndarnämnd, att visa sin uppskattning för det 
gedigna arbete som gjorts i frågan 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 114. 
Skrivelse från överförmyndare Margaretha Holmström (S) daterad 2022-10-14. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-09-
29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 44. 
Utredning ”Samverkan överförmyndarverksamhet”. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med bifall av Catharina Thuresdotter (S), Lars-
Ivan Tuolja (SV), Henrik Blind (MP) och Viktor Segerström (V), på bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar på avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut mot Thunborgs (M) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 65- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kiruna kommun 
Gällivare kommun 
Pajala kommun 
Överförmyndaren 
Personalchef Caroline Johansson 
Akten 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 66 Dnr 2022:828   
     
Val av en ledamot samt en ersättare i Lapplands 
överförmyndarnämnd 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot utse Sven Holmqvist (S), samt  
 
att till ersättare utse Lars-Ivan Tuolja (SV).  
____________  
 


 Ärendet 
 


Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå i en 
samverkan för överförmyndarverksamheten med Gällivare, Kiruna och 
Pajala kommuner så är önskemålet från Kiruna, som ska vara 
värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden, att övriga 
kommuner väljer ledamöter och ersättare till Lapplands 
överförmyndarnämnd innan Kirunas kommunfullmäktige gör det 14 
november. 
 
Kommunfullmäktige har därför, om möjligt, att välja en ledamot och en 
ersättare till Lapplands överförmyndarnämnd. 


  
 Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
10-13. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår att Sven Holmqvist (S) utses som 
ledamot. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att Ronny Danielsson (M) utses som 
ledamot i första hand och ersättare i andra hand. 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att Lars-Ivan Tuolja (SV) utses som 
ersättare. 
 
Eva Näslund (S) föreslår att Ann Enberg (S) utses som ersättare 
 
Röstning 
 
Ordförande föreslår sluten omröstning. 
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 66- fortsättning 
 
Ledamot: 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 


 
Sven Holmqvist (S): 15 röster. 
 
Ronny Danielsson (M): 5 röster 
 
Blanka röster: 3 röster 
 
Ersättare: 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 
 
Lars-Ivan Tuolja (SV): 12 röster 
 
Ronny Danielsson (M): 5 röster 
 
Ann Enberg (S): 6 röster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Kopia till 
De valda 
Kiruna kommun 
Gällivare kommun 
Pajala kommun 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 67 Dnr 2022:696   


Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 


  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna årsredovisningen. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar är 
kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. 
 
I bokslut 2021 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett 
resultat på -6,3 miljoner kr. I resultatet ingår en resultatpåverkan på -5,9 
miljoner kr för kapitaltillskott till Länstrafiken Norrbotten. 
 
Den pågående covid-19 pandemin har fortsatt påverkat kollektivtrafiken 
under året. Hänsynen är tagen till dessa effekter i budgeten för året, vilket 
gjort att koncernen kunnat uppfylla ett flertal av målen. Bedömningen är 
dock att god ekonomisk hushållning för året ej uppnås för hela koncernen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 98. 
Årsredovisning 2021 för RKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
RKM 
Akten 
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 68 Dnr 2022:696  
 


Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, 
RKM för 2021 


 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 


 ____________ 
 
Ärendet 
 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
 
Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda 
målsättningar för år 2021. 
 
Att förbundsdirektionen delvis utfört verksamheten på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt under 2021. Underskott inom förbundets 
samlade verksamhet har i första hand finansierats med förbundets egna 
medel. 


 
Att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig. Vår 
granskning visar att det alltjämt finns brister hur direktionen utövar styrning 
och uppsikt över förbundsägda bolag. 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 68- fortsättning 
 


Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenlig med de finansiella mål 
som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning. För 2021 har 
förbundet saknat verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Revisionen har därmed inte kunnat pröva om redovisat resultat 2021 är 
förenligt med fastställda mål. 
 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern 
kontroll av ekonomin dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 
Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 
medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag 
med väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 


 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 99. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2022-06-08. 
 
Anmälan av jäv 
 
Cecilia Lundin (MP) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen och 
beslutet av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
RKM 
Akten 
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  § 69  Dnr 2021:576 
 
Riktlinjer för Barnkonventionen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 96, om åtgärder med 
anledning av Barnkonventionen. En av åtgärderna var att under våren 
2022 utforma mallar för beslutsunderlag där rubrikerna 
Barnperspektiv/Barnrättsperspektiv finns med tydligt angivet på vilken nivå 
beslutet påverkar och därmed ska skrivas fram i beslutsunderlaget samt 
se över befintliga policydokument, riktlinjer och handlingsplaner inom 
samtliga förvaltningar ur ett bernkonventionsperspektiv. 
 
Mallar för tjänsteskrivelser är framtagna och används från och med hösten 
2022 och förslag till riktlinjer för prövning av barnperspektivet är framtaget 
tillsammans med mallar för hur prövning ska ske. 
 
Kommunchef Monica Lundqvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att fastställa riktlinjer för Barnkonventionen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 126. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-09-20. 
Förslag till riktlinjer för Barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-29, § 163. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 96. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-05-06. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Verksamhetsutvecklare Thereze Gustafsson 
 Akten 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 70  
 
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


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


  ________________ 
 
  Ärendet  
 


Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ny ersättare i 
Lapplands Kommunförbunds gymnasienämnd efter Margaretha 
Holmström (S). 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


  § 71 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
1. Från MSB 


 
-Förtydligande att kommuner skyndsamt och senast innan årsskiftet 
antar handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor  
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