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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.10 
 Ajourneringar: 11.35-11.45, 12.05-13.10 och 13.30-13.40 
   
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 

Sven Holmqvist (S), ordförande 
Moa Blom (FJK), 1:e vice ordförande 
                          

 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), deltar §§ 3-16 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Cecilia Lundin (MP) 
Peter Lagerqvist Kuoljok (MP)  
 

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

Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

 
 

 

 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast torsdagen 23 februari 2023 
 
 
Paragrafer: 1 - 16 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Sven Holmqvist (S) 
 
 
 
 
  
 Justerande............................................................................................ 
 
                    Mats Vennberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2023-02-20 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-02-24  nedtagande:  2023-03-20 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 Ärenden markerade med * hölls överläggningarna bakom stängda dörrar 
 

§ 1 
Val av justerare 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan  

 
§ 3  Dnr 2022:1062 
Medborgarförslag- Utegym i parken bakom kiosken i Porjus 
 
§ 4  Dnr 2023:158 
Motion- Ombilda Arctic Camp till kommunalt bolag 
 
§ 5  Dnr 2020:931 
Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 
§ 6  Dnr 2023:82 
Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
§ 7  Dnr 2023:84 
Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool 
Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB 
 
§ 8  Dnr 2023:96 
Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente gällande 
tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice ordförande m.m. 
 
§ 9  Dnr 2023:44 
Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande månadsarvodet 
till kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande samt tydliggörande 
av när arvode till valförrättarna ska utgå 

 
§ 10 
Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026  
 
§ 11 
Val av ledamöter och suppleanter i Polcirkeln Lappland AB:s styrelse för 
år 2023-2026 
 
§ 12 
Val av revisor till Laponiatjuottjudus för år 2023-2026 
 
§ 13  Dnr 2022:115 
Redovisning av partistöd för 2022 
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  § 14  Dnr 2023:125 
Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 

 
 § 15   
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 16 
 Anmälningsärenden 
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§ 1 

Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Mats Vennberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast torsdagen den 23 
februari 2022 kl. 15.00. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Mats Vennberg (S) och Henrik Blind 
(MP) till justerare.  
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  § 2 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagen ändring. 

  ____________  
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att ärende 8 och ärende 9 på utsänd 
föredragningslista byter plats. 
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 § 3  Dnr 2022:1062 
 

Medborgarförslag- Utegym i parken bakom kiosken i Porjus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att besvara det. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Marlene H Öderyd. 
 
Jag vill att man gör ett utegym i parken bakom kiosken i Porjus, det hade 
kommit många till glädje och parken hade fått en mening  

 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Marlene H Öderyd inkommen 2022-12-28. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att besvara det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 4  Dnr 2023:158 
 

Motion- Ombilda Arctic Camp till kommunalt bolag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 
 
Vi politiker från Sverigedemokraterna Jokkmokk anser att det är svårt i 
nuläget att se det ekonomiska utfallet för campingens verksamhet, det 
enda som framkommer vid varje års redovisning är beläggningen för 
campingen samt den årliga kostnaden. 
 
Vi anser därför att det inte fortsättnings inte görs investeringar i 
anläggningens verksamhet innan vi politiker i de årliga redovisningarna får 
redovisat faktiska intäkter och kostnader inom verksamheten på något 
sätt. 
 
Vi yrkar därför på att: 
  
En särskild ekonomis redovisning av campingens verksamhet sker varje 
år. 
 
Campingen ombildas till ett fristående bolag med egen redovisning. 
Inga investeringar sker innan motionen besvarats och dessa förändringar 
genomförts. 

 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2023-02-15. 

 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 5 Dnr 2020:931 

Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att för nu säga nej till en utbyggnad av äldreboendet i Porjus men att hålla 
frågan levande med tanke på utvecklingen i Porjus och de framtida 
utmaningarna inom äldreomsorgen. 

 ____________ 
 

Reservationer 
 

Asbjörn Thunborg, Birgit Meier Thunborg (bägge M) och Tord Eklund (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Thunborg (M) förslag. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 

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

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

Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
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§ 5- fortsättning 
 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 20, att återremittera ärendet 
tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-09-13, § 88, att dra tillbaka 
utredningsuppdraget om ombyggnation av boendet pionjären i Porjus, 
samt att vård och omsorgsboendet ska bibehållas och drivas vidare i 
nuvarande form med 7 boendeplatser. 

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 29. 
Socialnämndens beslut 2022-09-13, § 88. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Roland Boman (FJK) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar framlagda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 6 Dnr 2023:82 
 

Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 666 670 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 ____________  
 
 Ärendet 

  
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att 
Kommunfullmäktige hos ägarkommunerna beslutar att överföra sitt 
befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB 
enligt följande: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 666 670 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 
 
Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till 
Inlandsbanan AB:s dotterbolag Inlandståget AB.  Affären genomfördes 
därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även kriget i Ukraina 
försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. 
Det är därför först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är 
levererade, godkända och på plats hos Inlandståg i Sverige. De ökade 
kostnaderna har försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter vilket 
ledde till att moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från 
ägarkommunerna under 2022.  
 
För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt 
i tiden har styrelsen i Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de 
nya motorvagnarna från dotterbolaget till moderbolaget. På så sätt hamnar 
lån och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 
balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker 
ekonomin i form av ett kraftigt förhöjt årligt bidrag från och med 2023. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet.  
 
Jokkmokks kommun har idag ett borgensåtagande för Inlandståg AB med 
2,0 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-08-13 § 107: 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt 
dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser 
upp  
 
 

Protokoll KF 20230220
(Signerat, SHA-256 3D82C53B7111121AE29BB855C4B20DC0119BC01739297FB312B76E593CCC798F)

Sida 11 av 26



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2023-02-20 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6- fortsättning 
 
till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att vagnarna är 
försäkrade, samt  
att för detta ta en avgift på 0,35% av borgenssumman. 

 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 666 670 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 21. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
 Skrivelse från Inlandsbanan AB daterad 2022-12-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Akten 

Protokoll KF 20230220
(Signerat, SHA-256 3D82C53B7111121AE29BB855C4B20DC0119BC01739297FB312B76E593CCC798F)

Sida 12 av 26



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2023-02-20 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 7 Dnr 2023:84 

Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor 
Norr AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten 
AB 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta de nya ägardirektiven för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, 
Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB, samt 
 
att bjuda in bolagen för presentation av deras verksamheter till kommande 
kommunfullmäktige. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Regionala utvecklingsnämnden har utarbetat ett förslag till ägardirektiv för 
BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i 
Norrbotten AB . Önskemål om förändringar i ägardirektiven ska inkomma 
senast 28 februari 2023 med ett godkännande via kommunfullmäktiges 
protokoll inför kommande ägarsamråd och ägarstämmor. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 25. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
Förslag till ägardirektiv. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår att kommunfullmäktige bjuder in 
bolagen för presentation av deras verksamheter till kommande 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Region Norrbotten 
Respektive bolag 
Akten 
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 § 8 Dnr 2023:96   
      

Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente 
gällande tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice 
ordförande m.m. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för förtydliga vad tjänstgöringsgraden för 
ordförande och vice ordförande innebär, samt 
 
att det bör framgå i reglementet vilka olika ansvarsområden respektive 
kommunalråd ansvarar för. 

 __________ 
 

Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2023-01-09, § 4, 
att uppdra till kommunsekreteraren att ta fram ett reviderat förslag på 
arvodesreglemente gällande månadsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt revidering av arvodet till 
valförrättarna. 
 
Detta efter ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 
(FJK) att ta fram ett reviderat förslag på arvodesreglemente gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande så 
att den totala arvodessumman för dessa är samma som idag men 
omfördelas så att vice ordförande för en större del av månadsarvodet 
Ingen förlorad arbetsförtjänst och mötesarvode ska då utgå för vice 
ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Om arvodesreglementet ändras enligt förslaget så måste även 
kommunstyrelsens reglemente ändras för att tydliggöra 
sysselsättningsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande. Ett förslag 
på förändrat reglemente har också tagits fram. Vissa andra saker har 
också tydliggjorts i det förslaget om reglementet ändå ska upp för 
revidering. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen tar förslaget i beaktande och om så vill föreslår 
kommunfullmäktige att ändra både arvodesreglementet och 
kommunstyrelsens reglemente. 
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§ 8- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 28. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) yrkar, med instämmande av Mats Vennberg 
(S), på återremiss för att § 18 i reglementet behöver förtydligas vad gäller 
procentsatserna. Vad innebär 40 % tjänstgöring? Är det 40 % av 
kommunalrådsuppdraget eller 40 % av vad? Vidare eftersom vi inte haft 
två kommunalråd bör det i reglementet framgå vilka olika ansvarsområden 
respektive kommunalråd ansvarar för. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar på återremiss av ärendet förtydliga 
tjänstgöringsgraden för ordförande och vice ordförande samt beskrivning 
av ansvarsområden för respektive ämbete. 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på 
att ärendet avgörs idag samt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Viktor Segerström (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men tillägget att titeln ”vice kommunalråd” läggs till i reglementet. 
 
Röstning 
 
Ordförande anser att återremissyrkandena är så pass lika att de kan slås 
samman till ett förslag. Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Thuresdotters (S) och Meier Thunborgs (S) yrkande 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 Thuresdotter 
(S) och Meier Thunborgs yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja och 11 röster för nej. 
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§ 8- fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 11.35-11.55, 12.05-13.10 och 13.30-13.40 under 
ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman (FJK) 
Kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Blind (MP) 
Akten 
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 § 9 Dnr 2023:44   
      

Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsen ordförande och vice 
ordförande samt tydliggörande av när arvode till 
valförrättarna ska utgå 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet då det hör samman med föregående ärende 
gällande förändringar av kommunstyrelsens reglemente och bör tas 
samtidigt som denna. 

 __________ 
 

Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2023-01-09, § 4, 
att uppdra till kommunsekreteraren att ta fram ett reviderat förslag på 
arvodesreglemente gällande månadsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt revidering av arvodet till 
valförrättarna. 
 
Detta efter ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 
(FJK) att ta fram ett reviderat förslag på arvodesreglemente gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande så 
att den totala arvodessumman för dessa är samma som idag men 
omfördelas så att vice ordförande för en större del av månadsarvodet 
Ingen förlorad arbetsförtjänst och mötesarvode ska då utgå för vice 
ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Om arvodesreglementet ändras enligt förslaget så måste även 
kommunstyrelsens reglemente ändras för att tydliggöra 
sysselsättningsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande. Ett förslag 
på förändrat reglemente har också tagits fram. Vissa andra saker har 
också tydliggjorts i det förslaget om reglementet ändå ska upp för 
revidering. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen tar förslaget i beaktande och om så vill föreslår 
kommunfullmäktige att ändra både arvodesreglementet och 
kommunstyrelsens reglemente. 
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§ 9- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Thor-Erling Andreassen (SD) yrkar på återremiss av ärendet då det hör 
samman med föregående ärende gällande förändringar av 
kommunstyrelsens reglemente och bör tas samtidigt som denna. 

 
Röstning 

 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Andreassens (SD) yrkande 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 
Andreassens (SD) yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja och 11 röster för nej. 

 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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 § 10 Dnr 2023:22  
 

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
2023-2026  

   
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden utse: 

  
Roland Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
 
att till ersättare i krisledningsnämnden utse:  
 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Elina Nordqvist (MP) 
Viktor Segerström (V) 
Jan Sjöberg (S) 
Tord Eklund (SD)  
 
att till ordförande utse Roland Boman (FJK), samt  
 
att till vice ordförande utse Henrik Blind (MP). 
____________ 

 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter och fem ersättare till 
krisledningsnämnden. Enligt kommunstyrelsens reglemente så utgör 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott krisledningsnämnd. Av dessa 
ska även en ordförande och en vice ordförande väljas. 

 
Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
 

 
Kopia till 
De valda 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Säkerhetssamordnare Love Bruno 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten  
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§ 11 Dnr 2023:22  
 
Val av ledamöter och suppleanter i Polcirkeln Lappland 
AB:s styrelse för år 2023-2026 

   
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att till ledamöter i styrelsen för Polcirkeln Lappland AB utse: 

  
Roland Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
 
att till suppleanter i styrelsen för Polcirkeln Lappland AB utse:  
 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Elina Nordqvist (MP) 
Viktor Segerström (V) 
Jan Sjöberg (S) 
Thor-Erling Andreassen (SD)  
 
att till ordförande utse Roland Boman (FJK), samt  
 
att till vice ordförande utse Henrik Blind (MP). 
____________ 

 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter och fem suppleanter till 
styrelsen i Polcirkeln Lappland AB. Enligt tidigare praxis så utgör 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott styrelse. Av dessa ska även 
en ordförande och en vice ordförande väljas. 

 
Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
 

 
Kopia till 
De valda 
Ekonomichef Axel Landström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten  
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§ 12    
                     

 Val av revisor till Laponiatjuottjudus för år 2023-2026 
  
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att utse Viola Walkeapää (SV till revisor till Laponiatjuottjudus. 

____________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse en revisor för Laponiatjuottjudus. 
 
Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 

  
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 

Catharina Thuresdotter (S) föreslår Claes Markusson (S) som revisor till 
Laponiatjuottjudus. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår Viola Walkeapää (SV) som revisor till 
Laponiatjuottjudus. 
 
Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 
 
Viola Walkeapää (SV): 15 röster 
 
Claes Markusson (S): 8 röster 
 
 
 
 
 

 
 

Kopia till 
Laponiatjuottjudus 
Den valde 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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 § 13 Dnr 2022:115 
   
Redovisning partistöd 2022 
 

 Kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga ärendet till handlingarna. 
 ____________ 
 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att inga redovisningar har kommit in till dagens 
möte. 
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§ 14  Dnr 2023:125   

Utbetalning av partistöd för 2023 
 

 Kommunfullmäktige beslutar  
 

att lägga ärendet till handlingarna. 
 ____________ 

 
 Ärendet 

 
Varje parti som fått partistöd för 2022 ska redovisa detta tillsammans med 
ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2023-06-30 för att 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 2023. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 6 x 11 500+10 000  79 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 4 x 11 500+10 000  56 000kr 
 
Miljöpartiet: 4 x 11 500+10 000  56 000kr 
 
Moderaterna: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
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 § 15  
 
  Avsägelse / valärenden 
   

Kommunfullmäktige beslutar   
 

att ånyo bordlägga samtliga val. 
  ________________ 
 
  Ärendet  
 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av 3:e revisor. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av 6:e ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ersättare för 
ombud till bolagsstämma i AB Jokkmokkshus, Jokkmokks Värmeverk AB, 
Polcirkeln Lappland AB och Strukturum i Jokkmokk AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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  § 16 
 
  Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 

 
1. Från kommunstyrelsen 

 
-Beslut 2023-02-06, § 18, omfördelning av investeringsbudgeten för 
slutförande av ombyggnation av Västra och Östra skolan 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 11.00 – 14.10 
 Ajourneringar: 11.35-11.45, 12.05-13.10 och 13.30-13.40 
   
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


Sven Holmqvist (S), ordförande 
Moa Blom (FJK), 1:e vice ordförande 
                          


 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), deltar §§ 3-16 
Henrik Blind (MP) 
Helen Swartling (MP) 
Cecilia Lundin (MP) 
Peter Lagerqvist Kuoljok (MP)  
 


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


Övriga   
närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


 
 


 


 
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt senast torsdagen 23 februari 2023 
 
 
Paragrafer: 1 - 16 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                        Sven Holmqvist (S) 
 
 
 
 
  
 Justerande............................................................................................ 
 
                    Mats Vennberg (S)                    Henrik Blind (MP) 
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  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2023-02-20 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-02-24  nedtagande:  2023-03-20 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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 Innehållsförteckning 
 Ärenden markerade med * hölls överläggningarna bakom stängda dörrar 
 


§ 1 
Val av justerare 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan  


 
§ 3  Dnr 2022:1062 
Medborgarförslag- Utegym i parken bakom kiosken i Porjus 
 
§ 4  Dnr 2023:158 
Motion- Ombilda Arctic Camp till kommunalt bolag 
 
§ 5  Dnr 2020:931 
Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 
§ 6  Dnr 2023:82 
Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
§ 7  Dnr 2023:84 
Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool 
Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB 
 
§ 8  Dnr 2023:96 
Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente gällande 
tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice ordförande m.m. 
 
§ 9  Dnr 2023:44 
Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande månadsarvodet 
till kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande samt tydliggörande 
av när arvode till valförrättarna ska utgå 


 
§ 10 
Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026  
 
§ 11 
Val av ledamöter och suppleanter i Polcirkeln Lappland AB:s styrelse för 
år 2023-2026 
 
§ 12 
Val av revisor till Laponiatjuottjudus för år 2023-2026 
 
§ 13  Dnr 2022:115 
Redovisning av partistöd för 2022 
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  § 14  Dnr 2023:125 
Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 


 
 § 15   
 Avsägelser/valärenden 
 
 § 16 
 Anmälningsärenden 
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§ 1 


Val av justerare 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Mats Vennberg (S) och Henrik Blind (MP) till justerare, samt   


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast torsdagen den 23 
februari 2022 kl. 15.00. 
____________ 
 
Överläggning i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Mats Vennberg (S) och Henrik Blind 
(MP) till justerare.  
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  § 2 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Kommunfullmäktige beslutar 


 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagen ändring. 


  ____________  
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Birgit Meier Thunborg (M) föreslår att ärende 8 och ärende 9 på utsänd 
föredragningslista byter plats. 
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 § 3  Dnr 2022:1062 
 


Medborgarförslag- Utegym i parken bakom kiosken i Porjus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att besvara det. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett medborgarförslag har inkommit från Marlene H Öderyd. 
 
Jag vill att man gör ett utegym i parken bakom kiosken i Porjus, det hade 
kommit många till glädje och parken hade fått en mening  


 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslag från Marlene H Öderyd inkommen 2022-12-28. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att besvara det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 4  Dnr 2023:158 
 


Motion- Ombilda Arctic Camp till kommunalt bolag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 
 
Vi politiker från Sverigedemokraterna Jokkmokk anser att det är svårt i 
nuläget att se det ekonomiska utfallet för campingens verksamhet, det 
enda som framkommer vid varje års redovisning är beläggningen för 
campingen samt den årliga kostnaden. 
 
Vi anser därför att det inte fortsättnings inte görs investeringar i 
anläggningens verksamhet innan vi politiker i de årliga redovisningarna får 
redovisat faktiska intäkter och kostnader inom verksamheten på något 
sätt. 
 
Vi yrkar därför på att: 
  
En särskild ekonomis redovisning av campingens verksamhet sker varje 
år. 
 
Campingen ombildas till ett fristående bolag med egen redovisning. 
Inga investeringar sker innan motionen besvarats och dessa förändringar 
genomförts. 


 
Ärendets beredning 
 
Motion från Tord Eklund (SD) inkommen 2023-02-15. 


 
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 5 Dnr 2020:931 


Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 


Kommunfullmäktige beslutar 
 


att för nu säga nej till en utbyggnad av äldreboendet i Porjus men att hålla 
frågan levande med tanke på utvecklingen i Porjus och de framtida 
utmaningarna inom äldreomsorgen. 


 ____________ 
 


Reservationer 
 


Asbjörn Thunborg, Birgit Meier Thunborg (bägge M) och Tord Eklund (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Thunborg (M) förslag. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 


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


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


Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
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§ 5- fortsättning 
 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 20, att återremittera ärendet 
tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i 
enlighet med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-09-13, § 88, att dra tillbaka 
utredningsuppdraget om ombyggnation av boendet pionjären i Porjus, 
samt att vård och omsorgsboendet ska bibehållas och drivas vidare i 
nuvarande form med 7 boendeplatser. 


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 29. 
Socialnämndens beslut 2022-09-13, § 88. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Roland Boman (FJK) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar framlagda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Akten 
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 § 6 Dnr 2023:82 
 


Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 666 670 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 


 ____________  
 
 Ärendet 


  
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att 
Kommunfullmäktige hos ägarkommunerna beslutar att överföra sitt 
befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB 
enligt följande: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 666 670 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 
 
Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till 
Inlandsbanan AB:s dotterbolag Inlandståget AB.  Affären genomfördes 
därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även kriget i Ukraina 
försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. 
Det är därför först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är 
levererade, godkända och på plats hos Inlandståg i Sverige. De ökade 
kostnaderna har försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter vilket 
ledde till att moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från 
ägarkommunerna under 2022.  
 
För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt 
i tiden har styrelsen i Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de 
nya motorvagnarna från dotterbolaget till moderbolaget. På så sätt hamnar 
lån och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 
balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker 
ekonomin i form av ett kraftigt förhöjt årligt bidrag från och med 2023. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet.  
 
Jokkmokks kommun har idag ett borgensåtagande för Inlandståg AB med 
2,0 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-08-13 § 107: 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt 
dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser 
upp  
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§ 6- fortsättning 
 
till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att vagnarna är 
försäkrade, samt  
att för detta ta en avgift på 0,35% av borgenssumman. 


 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 666 670 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 21. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
 Skrivelse från Inlandsbanan AB daterad 2022-12-02. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Akten 
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 § 7 Dnr 2023:84 


Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor 
Norr AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten 
AB 


 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att anta de nya ägardirektiven för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, 
Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB, samt 
 
att bjuda in bolagen för presentation av deras verksamheter till kommande 
kommunfullmäktige. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Regionala utvecklingsnämnden har utarbetat ett förslag till ägardirektiv för 
BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB och Investeringar i 
Norrbotten AB . Önskemål om förändringar i ägardirektiven ska inkomma 
senast 28 februari 2023 med ett godkännande via kommunfullmäktiges 
protokoll inför kommande ägarsamråd och ägarstämmor. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 25. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
Förslag till ägardirektiv. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) föreslår att kommunfullmäktige bjuder in 
bolagen för presentation av deras verksamheter till kommande 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Region Norrbotten 
Respektive bolag 
Akten 
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 § 8 Dnr 2023:96   
      


Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente 
gällande tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice 
ordförande m.m. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för förtydliga vad tjänstgöringsgraden för 
ordförande och vice ordförande innebär, samt 
 
att det bör framgå i reglementet vilka olika ansvarsområden respektive 
kommunalråd ansvarar för. 


 __________ 
 


Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2023-01-09, § 4, 
att uppdra till kommunsekreteraren att ta fram ett reviderat förslag på 
arvodesreglemente gällande månadsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt revidering av arvodet till 
valförrättarna. 
 
Detta efter ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 
(FJK) att ta fram ett reviderat förslag på arvodesreglemente gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande så 
att den totala arvodessumman för dessa är samma som idag men 
omfördelas så att vice ordförande för en större del av månadsarvodet 
Ingen förlorad arbetsförtjänst och mötesarvode ska då utgå för vice 
ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Om arvodesreglementet ändras enligt förslaget så måste även 
kommunstyrelsens reglemente ändras för att tydliggöra 
sysselsättningsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande. Ett förslag 
på förändrat reglemente har också tagits fram. Vissa andra saker har 
också tydliggjorts i det förslaget om reglementet ändå ska upp för 
revidering. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen tar förslaget i beaktande och om så vill föreslår 
kommunfullmäktige att ändra både arvodesreglementet och 
kommunstyrelsens reglemente. 
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§ 8- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 28. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Catharina Thuresdotter (S) yrkar, med instämmande av Mats Vennberg 
(S), på återremiss för att § 18 i reglementet behöver förtydligas vad gäller 
procentsatserna. Vad innebär 40 % tjänstgöring? Är det 40 % av 
kommunalrådsuppdraget eller 40 % av vad? Vidare eftersom vi inte haft 
två kommunalråd bör det i reglementet framgå vilka olika ansvarsområden 
respektive kommunalråd ansvarar för. 
 
Birgit Meier Thunborg (M) yrkar på återremiss av ärendet förtydliga 
tjänstgöringsgraden för ordförande och vice ordförande samt beskrivning 
av ansvarsområden för respektive ämbete. 
 
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på 
att ärendet avgörs idag samt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Viktor Segerström (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men tillägget att titeln ”vice kommunalråd” läggs till i reglementet. 
 
Röstning 
 
Ordförande anser att återremissyrkandena är så pass lika att de kan slås 
samman till ett förslag. Kommunfullmäktige beslutar så. 
 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Thuresdotters (S) och Meier Thunborgs (S) yrkande 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 Thuresdotter 
(S) och Meier Thunborgs yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja och 11 röster för nej. 
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§ 8- fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 11.35-11.55, 12.05-13.10 och 13.30-13.40 under 
ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman (FJK) 
Kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Blind (MP) 
Akten 
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 § 9 Dnr 2023:44   
      


Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsen ordförande och vice 
ordförande samt tydliggörande av när arvode till 
valförrättarna ska utgå 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet då det hör samman med föregående ärende 
gällande förändringar av kommunstyrelsens reglemente och bör tas 
samtidigt som denna. 


 __________ 
 


Ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2023-01-09, § 4, 
att uppdra till kommunsekreteraren att ta fram ett reviderat förslag på 
arvodesreglemente gällande månadsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt revidering av arvodet till 
valförrättarna. 
 
Detta efter ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 
(FJK) att ta fram ett reviderat förslag på arvodesreglemente gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande så 
att den totala arvodessumman för dessa är samma som idag men 
omfördelas så att vice ordförande för en större del av månadsarvodet 
Ingen förlorad arbetsförtjänst och mötesarvode ska då utgå för vice 
ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Om arvodesreglementet ändras enligt förslaget så måste även 
kommunstyrelsens reglemente ändras för att tydliggöra 
sysselsättningsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande. Ett förslag 
på förändrat reglemente har också tagits fram. Vissa andra saker har 
också tydliggjorts i det förslaget om reglementet ändå ska upp för 
revidering. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen tar förslaget i beaktande och om så vill föreslår 
kommunfullmäktige att ändra både arvodesreglementet och 
kommunstyrelsens reglemente. 


 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2023-02-20 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 9- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Thor-Erling Andreassen (SD) yrkar på återremiss av ärendet då det hör 
samman med föregående ärende gällande förändringar av 
kommunstyrelsens reglemente och bör tas samtidigt som denna. 


 
Röstning 


 
Ordförande prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras i 
enlighet med Andreassens (SD) yrkande 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 
Andreassens (SD) yrkande röstar nej. 
 
Vid röstningen så avges 23 röster, enligt särskilt röstningsprotokoll, 
fördelat på: 
 
12 röster för ja och 11 röster för nej. 


 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2023-02-20 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 10 Dnr 2023:22  
 


Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
2023-2026  


   
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden utse: 


  
Roland Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
 
att till ersättare i krisledningsnämnden utse:  
 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Elina Nordqvist (MP) 
Viktor Segerström (V) 
Jan Sjöberg (S) 
Tord Eklund (SD)  
 
att till ordförande utse Roland Boman (FJK), samt  
 
att till vice ordförande utse Henrik Blind (MP). 
____________ 


 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter och fem ersättare till 
krisledningsnämnden. Enligt kommunstyrelsens reglemente så utgör 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott krisledningsnämnd. Av dessa 
ska även en ordförande och en vice ordförande väljas. 


 
Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
 


 
Kopia till 
De valda 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Säkerhetssamordnare Love Bruno 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten  
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§ 11 Dnr 2023:22  
 
Val av ledamöter och suppleanter i Polcirkeln Lappland 
AB:s styrelse för år 2023-2026 


   
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att till ledamöter i styrelsen för Polcirkeln Lappland AB utse: 


  
Roland Boman (FJK) 
Henrik Blind (MP) 
Karin Vannar (SV) 
Catharina Thuresdotter (S) 
Birgit Meier Thunborg (M) 
 
att till suppleanter i styrelsen för Polcirkeln Lappland AB utse:  
 
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK) 
Elina Nordqvist (MP) 
Viktor Segerström (V) 
Jan Sjöberg (S) 
Thor-Erling Andreassen (SD)  
 
att till ordförande utse Roland Boman (FJK), samt  
 
att till vice ordförande utse Henrik Blind (MP). 
____________ 


 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse fem ledamöter och fem suppleanter till 
styrelsen i Polcirkeln Lappland AB. Enligt tidigare praxis så utgör 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott styrelse. Av dessa ska även 
en ordförande och en vice ordförande väljas. 


 
Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
 


 
Kopia till 
De valda 
Ekonomichef Axel Landström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten  
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§ 12    
                     


 Val av revisor till Laponiatjuottjudus för år 2023-2026 
  
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att utse Viola Walkeapää (SV till revisor till Laponiatjuottjudus. 


____________ 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att utse en revisor för Laponiatjuottjudus. 
 
Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 


  
 Överläggningar i kommunfullmäktige 
 


Catharina Thuresdotter (S) föreslår Claes Markusson (S) som revisor till 
Laponiatjuottjudus. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår Viola Walkeapää (SV) som revisor till 
Laponiatjuottjudus. 
 
Varvid röstning begärs. 
 
Röstning 
 
Vid den slutna omröstningen avges 23 röster med följande utfall: 
 
Viola Walkeapää (SV): 15 röster 
 
Claes Markusson (S): 8 röster 
 
 
 
 
 


 
 


Kopia till 
Laponiatjuottjudus 
Den valde 
Förtroendemannamatrikeln 
Akten 
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 § 13 Dnr 2022:115 
   
Redovisning partistöd 2022 
 


 Kommunfullmäktige beslutar 
 


att lägga ärendet till handlingarna. 
 ____________ 
 


Överläggningar i kommunfullmäktige 
 
Ordförande informerar att inga redovisningar har kommit in till dagens 
möte. 
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§ 14  Dnr 2023:125   


Utbetalning av partistöd för 2023 
 


 Kommunfullmäktige beslutar  
 


att lägga ärendet till handlingarna. 
 ____________ 


 
 Ärendet 


 
Varje parti som fått partistöd för 2022 ska redovisa detta tillsammans med 
ett granskningsintyg till kommunfullmäktige innan 2023-06-30 för att 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att betala ut partistöd för 2023. 
 
Grundstöd utgår med 10 000 kr/parti i kommunfullmäktige. 
Partistöd utgår med 11 500 kr/mandat i kommunfullmäktige. 
 
Socialdemokraterna: 6 x 11 500+10 000  79 000kr 
 
Framtid i Jokkmokk: 4 x 11 500+10 000  56 000kr 
 
Miljöpartiet: 4 x 11 500+10 000  56 000kr 
 
Moderaterna: 3 x 11 500+10 000  44 500kr 
 
Vänsterpartiet: 2 x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Samernas Väl: 2x 11 500+10 000  33 000kr 
 
Sverigedemokraterna: 2 x 11 500+10 000 33 000kr 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
02-08. 
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 § 15  
 
  Avsägelse / valärenden 
   


Kommunfullmäktige beslutar   
 


att ånyo bordlägga samtliga val. 
  ________________ 
 
  Ärendet  
 


Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av 3:e revisor. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av 6:e ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bordlagt valet av ersättare för 
ombud till bolagsstämma i AB Jokkmokkshus, Jokkmokks Värmeverk AB, 
Polcirkeln Lappland AB och Strukturum i Jokkmokk AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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  § 16 
 
  Anmälningsärenden 


 
Kommunfullmäktige beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 


 
1. Från kommunstyrelsen 


 
-Beslut 2023-02-06, § 18, omfördelning av investeringsbudgeten för 
slutförande av ombyggnation av Västra och Östra skolan 
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