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Beslutande ledamöter och 
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Marina Eriksson (S) 
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Monica Lundkvist, kommunchef  
Asbjörn Thunborg (M), 
insynspolitiker 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker, §§ 7-19 
Revisorer Viola Walkeapää 
(SV), Lennart Albinsson (SV), 
Gabriella Lönngren (S), Gun Ek 
(S), Emma Holmberg (FJK) och 
Hans Forsström PWC, deltar på 
distans  § 9 
Gunnar Lundström, 
säkerhetssamordnare, § 10 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 11-12 
Helen Isaksson Spik, § 11 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§ 11 och § 13 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
14 
Magdalena Fjellner, utredare, § 
14 
Julia Norlén, 
verksamhetsutvecklare, § 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tid och plats för  
justering: Torsdag den 11 februari 2021 kl. 9.00 i kommunhuset i Jokkmokk  
 
Paragrafer: 7-32 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                         Karin Vannar (SV)      Eva Näslund (S) 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
____________________________________________________________________________ 

 ANSLAG / BEVIS,  
 

Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2021-02-08 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-02-12  nedtagande:  2021-03-08 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 7 
Val av justerare 
 
§ 8 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 9  
Överläggningar med revisorerna 
 
§ 10  Dnr 2020:308 
Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19 
 
§ 11  Dnr 2020:986 

  Investeringsbudgeten för 2021 
 

§ 12  Dnr 2020:1010 
Skrivelse från socialnämnden gällande åtgärder angående budgeten för                                          
2021 
 
§ 13  Dnr 2021:97 
Fastighetsförsäljning av Porjus 1:103 
 
§ 14  Dnr 2021:74 
Finansiering av projektet Arctic Maritime Fishfarm 
 
§ 15  Dnr 2021:15 
Avgift för dödsboförvaltning och gravsättning 
 
§ 16  Dnr 2020:1016 
Revisionsrapport- Upphandlingsprocessen 
 
§ 17  Dnr 2021:75 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av 
överflytt av verksamheterna bostadsanpassning samt energi och 
miljöfrågor till samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans                     

 
§ 18  Dnr 2021:76 
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente med anledning av 
överflytt av verksamheterna tillstånd för tobak och alkohol till 
samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans 
 
§ 19  Dnr 2020:77 
Förslag till revidering av samhällsbyggarnämndens reglemente men 
anledning av övertagande av verksamheterna bostadsanpassning, energi 
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och miljö samt tillstånd för tobak och alkohol och sammanträden på 
distans 
 
§ 20  Dnr 2011:79 
Förslag till förändring i delegeringsordningen för kommunstyrelsen med 
anledning av påpekande från revisorerna 

 
§ 21  Dnr 2020:1077 
Förslag till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter 2021-
2023 
 
§ 22  Dnr 2020:912 
Förslag om ändring av Jokkmokks kommuns lokala renhållningsföreskrifter 
gällande tömning av slam 

 
§ 23  Dnr 2020:722 
Medborgarråd 2021 
 
§ 24  Dnr 2017:936 

  Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
 

§ 25  Dnr 2021:78 
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2020 
 
§ 26  Dnr 2008:936 

  Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 
 

§ 27  Dnr 2018:672 
Svar på medborgarförslag- Kommunens anslagstavlor utomhus 
 
§ 28  Dnr 2020:767 

  Motionssvar- Förstärkt föreningsbidrag 
 

§ 29   
  Anmälan av delegationsbeslut 
 
  § 30   
  Övriga anmälningsärenden 
 
  § 31  Dnr 2020:871  
  Riktlinjer och tillämpning avgiftshandläggning 
  

§ 31   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
 
   
 

 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 7 
 

Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Karin Vannar (SV) och Eva Näslund (S). 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum torsdagen 
den 11 februari 2021 klockan 9.00. 

. 
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§ 8 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. 
 ____________ 

  
Ordförande föreslår som tillägg till utsänd föredragningslista: 
 
-Riktlinjer och tillämpning avgiftshandläggning (§ 31). 
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 § 9   
    
Överläggning med revisorerna 
 

 Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med beaktande av revisorernas synpunkter lägga ärendet till 
handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 
och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas 
årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från 
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen 
fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet 
i förhållande till fullmäktiges uppdrag. 
 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning kommunstyrelsen 2020” 
från Jokkmokks kommuns revisorer. 

 
 Överläggningar kommunstyrelsen 
 

 Revisorer Viola Walkeapää (SV), Emma Holmberg (FJK), Lennart 
Albinsson (SV), Gun Ek (S), Gabriella Lönngren (S) och Hans Forsström 
från PWC överlägger med kommunstyrelsen. 
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 § 10 Dnr 2020:308  
 

Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot 
Covid-19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En skrivelse har inkommit från Henrik Blind (MP). 
 
Jag vill väcka ett ärende om kommunalt stödpaket till det lokala 
näringslivet med anledning av virussjukdomen Covid-19 (Corona) till 
måndagens sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
En värld är upp och ner. Länder agerar, regioner och kommuner 
mobiliserar. Lokala restauranger och hotell går på knäna. Människor blir 
uppsagda, lokala företagare kämpar. Ingenting är sig likt.  
 
Jokkmokks kommun kan dock vidta tillfälliga åtgärder som andra 
kommuner för att hjälpa det lokala näringslivet. 
 
För det finns massor som kommunen kan göra. Man kan förlänga 
kommande betalningstider på VA, sophantering, tillstånd och 
tillståndsärenden för företag, ge anstånd på redan skickade fakturor till 
företag på VA, sophantering etc. Att inga betalningspåminnelser eller 
inkassokrav går ut till företag under en period, att betalningstiden för 
kommunen för leverantörsfakturor går snabbare från attestering till 
utbetalning. Ge anstånd på eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller 
återbetalning av fordran enligt gällande rutiner. Det är några saker som 
kommunen kan göra i denna tid då ingenting är sig likt.  
 
Jag är fullt medveten om att det inte är den totala lösningen för den akuta 
situationen som våra lokala företagare ställts inför men förhoppningsvis 
kan åtgärderna något mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem. 
Fast tillsammans fixar vi det. Det är min fasta övertygelse. 
 
Slutligen önskar jag även att i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde ska information ges om kommunens fortlöpande arbete för  
att motverka smittspridning av covid-19 och hur personalförsörjning av 
verksamheter som är samhällsviktiga ser ut.  
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 3, att träda i funktion. 
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§ 10- fortsättning 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-07, § 5, att tillfälligt ta över 
följande verksamheter: 
 
för samtliga nämnder: -Att vid behov förflytta personal mellan 

avdelningar och enheter 
 
för socialnämnden: -Samverkan med Regionen 
 -Stängning av korttidsboenden 
       

 för barn- och  
 utbildningsnämnden: -Utöka öppettider kvällar och helger fritids 

och förskola  
-Elevhälsa  
 

för kommunstyrelsen:  -Nedsättning av hyra för externa 
hyresgäster  
-Arbetsmiljöansvar för personal vid 
arbete utan godkänd skyddsutrustning, 
vid brist på skyddsutrustning  

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-08-31, § 
105, att uppdra till tillväxtfunktionen att till slutet av oktober ta fram ett 
beslutsunderlag gällande genomförande av Jokkmokks vintermarknad 
2021. 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-07, § 67, att avveckla sig. 
Kommunen har därmed övergått till ordinarie organisation i arbetet mot 
Covid-19. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 181. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 136. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 136. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-09-07, § 67. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 75. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 5. 
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-07, § 3. 
Skrivelse från Henrik Blind inkommen 2020-03-25. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Säkerhetssamordnar Gunnar Lundström informerar om Covid-19 
situationen i kommunen och länet. Inga bekräftade fall i kommunen den  
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10- fortsättning 
 
senaste veckan. Vaccineringen inom äldreomsorgens verksamheter 
verkar ha gått bra men viss brist på vaccin. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar om att kommunen som 
arbetsgivare rekommenderar att de som kan arbetar hemma åtminstone 
till den 31 mars. 
 
Henrik Blind (MP) undrar om fler företag har sökt de företagsstöd som 
finns med koppling till Covid-19 pandemin. Kommunchefen informerar att 
några till sökt men inte så många. 
 
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar om 
Nordenskiöldsloppet och öppningen av ungdomsverksamheter för 
barn/ungdomar födda 2002 eller senare. 
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§ 11 Dnr 2020:986   

Investeringsbudgeten för 2021 
 

 Kommunstyrelsen beslutar   
 

 -för egen del 
 

att frågan rörande omprioritering gällande del av Nya Kaitumgården 
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 
 
att uppdra till skolchefen att bilda en projektorganisation för förankring och 
genomförande i de delar som skolkontoret ansvarar för gällande 
anpassningar av skolans lokaler och utemiljö 

 
att lägga till 2 500 000 kr för fastighetsutveckling i industrihuset Swebor i 
investeringsbudget för 2021. 

 
att uppdra till fastighetschefen att förhandla om ett nytt hyresavtal med 
inriktningen att effekten man får av energibesparingarna blir i linje med 
eventuell hyresökning. 
 
att uppdra till fastighetschefen att utreda om det finns vinster med att förse 
ventilationsanläggningen återvinning av spillvärme,  
 
att uppdra till fastighetschefen att projektera en lösning på problemet med 
takläckage, 
 
att ansöka om bygdemedel med följande: 
 
a) 2 500 000 kr i bygdemedel för fastighetsutveckling i industrihuset 

Swebor 
 
b) 7 500 000 kr för Projektering ombyggnation Kaitumgården.  
 
c) 650 000 kr för ombyggnation av Östra skolans aula 
 
d) 200 000 kr för investering i Arctic Camp driftrum 
 
e) 2 000 000 kr för investering i livsmedelshuset Tranan  
 
f) 50 000 kr för investering i paviljong för badet på Arctic Camp 
 
g) 1 800 000 kr för utbyggnad Kåbdalis VA 
 
h) 250 000 kr för stormsäkring av ledningar i byarna 
 
 -föreslår kommunfullmäktige besluta 
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§ 11- fortsättning 
 
att avsätta fyra miljoner för anpassning av Östra Skolan för anpassning av 
lokaler och utemiljö med anledning av att årskurs fyra och fem från Västra 
Skolan samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och med hösten 
2022, samt 

 
att anta investeringsbudgeten i övrigt. 

 ____________ 
  

Reservationer 
 
Karin Vannar (SV) och Marina Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
I 2021 års investeringsbudget har följande prioriteringsordning betydelse: 
 
1) akut driftpåverkan, enligt avtal, lagkrav, säkra värde på tillgångar,         
arbetsmiljö (fysisk, psykosocial påverkan) 
2) bättre ekonomi på sikt, ej nödvändig för driftsäkerhet, arbetsmiljö 
(trivsel, exteriört etc.) 
3) Fungerar och bedöms kunna skjutas fram i tiden om inget oförutsett 
inträffar 
 
Prio 2 och 3 kan vid oförutsedda händelser komma att lyftas som 
tilläggsbehov. 
 
Pågående investeringsprojekt är markerade med * 
 
Kommunstyrelsen: 
 
Verksamhetsfastigheter: (26 06 300 kr) 
Projektering/ombyggnad Nya Kaitumgården* 
Västra skolan, anpassning förskoleavdelningar 
Östra skolans aula 
Förvaltningsbyggnaden, krisledningslokal och flytt av IT-nod 
Oförutsedda investeringar 
 
Affärsfastigheter: (39 500 000 kr) 
Vattenfallskontoret* 
Arctic Camp, driftrum 
Arctic Camp, paviljong bad 
Livsmedelshuset Tranan, centralkyla 
Swebor-huset 
 
Vatten- och reningsverk och ledningar (6 620 000 kr) 
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§ 11- fortsättning 
 
Återvinningscentralen (1 860 000 kr) 
 
Gator- och vägar (500 000 kr) 
 
Kultur- och fritidsnämnden: 
 
Biblioteksdatasystem (250 000 kr) 
 
Snöskoter (150 000 kr) 
 
Total summa för investeringar: 
 
74 943 000 kr, varav 14 900 000 kr föreslås bygdemedelsfinansieras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 182: 
 
Att återremittera ärendet till budgetberedningen med tanke på 
kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, §§ 91-93, om återremiss för 
samordningen av lokaler inom barn- och utbildningsnämnden. Ambitionen 
ska vara att första kommunfullmäktige för 2021 ska kunna ta 
investeringsbudgeten. 
 
Ett nytt förslag på investeringsbudget har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 5, 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-02, § 30 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Att besluta om att lägga till 2 500 000 kr för fastighetsutveckling i 
industrihuset Swebor i investeringsbudget för 2021. 
 
Att besluta om att ansöka om 2 500 000 kr bygdemedel för 
fastighetsutveckling i industrihuset Swebor, 
 
Att besluta att uppdra till fastighetschefen att förhandla om ett nytt 
hyresavtal med inriktningen att effekten man får av energibesparingarna 
blir i linje med eventuell hyresökning. 
 
Att uppdra till fastighetschefen att utreda om det finns vinster med att förse 
ventilationsanläggningen återvinning av spillvärme,  
 
Att besluta att uppdra till fastighetschefen att projektera en lösning på 
problemet med takläckage. 
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§ 11- fortsättning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-04, § 3: 
 
att ej bygga en ny förskola i Jokkmokk 
 
att Etapp 1 justeras enligt nedan 
 Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
 Bygga ut avd. Jarre 
 Säga upp modulen  

 
att ej flytta åk 4 och 5 från Porjus till Jokkmokk 
 
att flytta åk 4-5 från Västra skolan till Östra skolan 
  
att Västra skolan byggs om och utökas med två förskoleavdelningar  
 
att modulen på Kattens förskola avvecklas  
 
att genomföra omorganisation i etapper enligt skolchefens förslag till 
tidsplan 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-04, § 3. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-02-02, § 30. 
Tilläggsförslag för investering i Swebor-huset. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 5. 
Nytt förslag till investeringsbudget 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 182. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 175. 
Förslag till investeringsbudget. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår, med instämmande av ordförande, att 
skolchefen bildar en projektorganisation för förankring och genomförande i 
de delar som skolkontoret ansvarar för gällande . 
 
Karin Vannar (SV) föreslår att investeringarna i skolstrukturen flyttas fram 
ett år. 
 
Marina Eriksson föreslår, med instämmande av Karin Vannar (SV), att 
årkurs 4-5 ej flyttas från Porjus i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut. 
 
Ordförande föreslår: 
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§ 11- fortsättning 
 
Att avsätta fyra miljoner för anpassning av Östra Skolan för anpassning av 
lokaler och utemiljö med anledning av att årskurs fyra och fem från  
 
Västra Skolan samt Porjus Skola finns på Östra Skolan från och med 
hösten 2022. 
 
Att frågan rörande omprioritering gällande del av Nya Kaitumgården 
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 
 
Att kommunstyrelsen beslutar ansöka om bygdemedel i enlighet med 
förslagen i investeringsbudget 2021. 
 
Att kommunstyrelsen beslutar anta arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut gällande investeringen i Swebor-huset. 
 
Att kommunstyrelsen beslutar anta investeringsbudgeten i övrigt. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta om att 
investeringarna i skolstrukturen flyttas fram ett år i enlighet med Vannars 
(SV) förslag och finner att kommunstyrelsen ej beslutat så. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta att årkurs 4-5 ej 
flyttas från Porjus i enlighet med Erikssons (S) förslag och finner att 
kommunstyrelsen ej beslutat så. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta att skolchefen bildar 
en projektorganisation för förankring och genomförande i de delar som 
skolkontoret ansvarar för och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta att avsätta fyra 
miljoner för anpassning av Östra Skolan för anpassning av lokaler och 
utemiljö med anledning av att årskurs fyra och fem från Västra Skolan 
samt Porjus Skola finns på Östra Skolan from rösten 2022 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta att frågan rörande 
omprioritering gällande del av Nya Kaitumgården återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan besluta att ansöka om 
bygdemedel i enlighet med förslagen i investeringsbudgeten 2021 och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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§ 11- fortsättning 
 

Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut gällande 
investeringen i Swebor-huset och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

 
Ordförande prövar om kommunstyrelsen kan anta investeringsbudgeten i 
övrigt och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 12.00-13.00 och 13.40-13.45 under ärendets 
behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen arbets- och tillväxtutskott 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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  § 12 Dnr 2020:1010 
 

Skrivelse från socialnämnden gällande åtgärder angående 
budgeten för 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till arbets- och tillväxtutskottet att genomföra en 
utbildningsinsats med socialnämnden gällande nämndens uppdrag. 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-02, § 88, att uppdra åt 
socialnämnden att vidta åtgärder med tanke på de förväntade 
underskotten i nämndens verksamhet. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-01-18, § 6, att överlämna åt 
kommunstyrelsen att besluta om åtgärder för att komma till rätta med det 
förväntade underskottet. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens beslut 2021-01-18, § 6. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 88. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till arbets- 
och tillväxtutskottet att genomföra en utbildningsinsats med 
socialnämnden gällande nämndens uppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
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 § 13 Dnr 2021:97   

Fastighetsförsäljning av Porjus 1:103 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja fastigheten Porjus 1:103 för 59 360 kr till Boliden AB under 
förutsättning att detaljplaneändringen vinner laga kraft. 

 __________ 
 
Ärendet  

 
Porjus 1:103 är 2968 kvm stor. Boliden AB har inkommit med en förfrågan 
om att köpa fastigheten för uppförande av en villa. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår är att kommunstyrelsen beslutar 
att sälja Porjus 1:103 för Bolidens pågående ersättning av hus i 
Malmfälten. Fastigheten säljs för 59 360 kr enligt gällande taxa. Köpare 
står för kostnader för detaljplaneändring. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 7. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-01-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Köparen 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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.  § 14 Dnr 2021:74  

Finansiering av projektet Arctic Maritime Fishfarm 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att påbörja och om möjligt eller nödvändigt slutföra tillståndsprocesser 
kopplade till landbaserad fiskodling, 
 
att ansöka om finansiering via bygdemedel om 75 % ( 562 500 kr) av 
uppskattad kostnad (750 000 kr),  
 
att anvisa resterande finansiering 25 % (187 500 kr) ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda behov, samt 
 
att en återrapport av projektet sker en gång per kvartal till kommunstyrelsen. 

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

 
Jokkmokks kommun deltar sedan 2018-04 i projektet Arctic Maritime 
Fishfarm. Projektets huvudsyfte är att skapa förutsättningar för att kunna 
attrahera etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten 
och därmed möjliggöra utvecklingen av en ny livsmedelsindustri i Sverige. 
 
Projektet har bedrivits i två etapper där Hushållningssällskapet har varit 
projektägare i en inledande fas i syfte att kartlägga förutsättningarna för, 
samt utveckling av siter för, storskalig landbaserad odling av röding i de 
deltagande kommunerna. Genom studiebesök, marknadsanalyser och 
konsultation av ledande experter har projektet byggt upp kompetens om 
tekniken och analyserat förutsättningar för landbaserade recirkulerande 
system, RAS (Recirculating Aquaculture Systems) i Norrbotten. Utifrån 
detta har ett antal lämpliga siter inom medverkande kommuner 
identifierats och analyserats med hänsyn till lämpligheten att uppföra en 
RAS-anläggning. Ett flertal förstudier har gjorts för de specifika platserna 
kring utsläpp, vatten-och energiförsörjning. Inom Jokkmokks kommun 
lämpar sig Forsnäs industriområde väl för etablering av en eller flera RAS-
anläggningar tack vare till exempel närhet till vatten och tillgång till kraft.  
Ett säljmaterial inklusive en ramberättelse såväl som kalkyler som visar 
potentialen för en anläggning som producerar 4000 ton röding per år har 
också tagits fram inom ramen för etapp 1. 
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§ 14- fortsättning 
 
Intressenter och potentiella investerare har identifierats med hjälp av 
omvärlds-och marknadsanalyser samt att säljprocessen har påbörjats 
inom etapp 1.  

 
Fokus för etapp 2 som projektägs av Invest in Norrbotten är att intensifiera 
säljarbetet gentemot potentiella investerare. Analyser som gjorts inom 
ramen för etapp 1 visar på en internationell stark trend att fiskproduktion  
flyttar upp på land. Globala hållbarhetsutmaningar och en ökad efterfråga 
av livsmedel kräver en ökad produktion på ett miljömässigt mer hållbart 
sätt. Projektets aktiviteter innefattar att driva och intensifiera säljprocessen 
samt sprida kännedom på internationell marknad om Norrbottens starka 
affärsmöjligheter kopplat till landbaserad fiskproduktion. Detta sker genom 
möten med potentiella internationella investerare samt genom deltagande 
på branschmöten, internationella mässor och konferenser. 
 
Utöver detta bedriver projektet lobbyverksamhet för att uppmärksamma 
och utveckla potentialen för landbaserad fiskproduktion i Sverige och på 
så sätt bidra till att stärka förutsättningar för etablering av storskalig 
produktion. 

 
I dagsläget har projektet kontinuerlig kontakt med ett antal potentiella 
investerare, både nationella/regionala samt internationella.  
 
Landbaserad fiskodling är en verksamhet som är tillståndspliktig i ett flertal 
aspekter. Exempel på tillstånd som krävs är odlingstillstånd, miljötillstånd, 
livsmedelstillstånd etc. Tillståndsprocesserna är ofta tidskrävande och kan 
utgöra en tröskel för etablering. Att veta att verksamheten kan och får 
bedrivas på en viss plats är avgörande för ett beslut om etablering.   
 
Insatser för att flytta fram positionerna, öka attraktionskraften och öka 
förutsättningarna för att en potentiell investerare ska ta det avgörande 
beslutet att etablera och investera på en specifik plats kan utgöras av 
påbörjade tillståndsprocesser eller färdiga tillstånd.  
 
Erfarenheter från andra och tidigare tillståndsprocesser gällande 
landbaserad fiskodling (Kall, Sunderbyn) visar att kostnaderna för 
tillståndsprocessen vad gäller miljö- och odlingstillstånd kan uppskattas till 
cirka 750 000 kr och tar ca 1 år. Hushållningssällskapet arbetar för 
närvarande med just denna process gällande en site i Sunderbyn i syfte 
att öka dess attraktionskraft gentemot potentiella investerare. 
 
Utredare Magdalena Fjellner föreslår: 
 
Att påbörja och om möjligt eller nödvändigt slutföra tillståndsprocesser 
kopplade till landbaserad fiskodling. 
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§ 14- fortsättning 
 
Att ansöka om finansiering via bygdemedel om 75 % ( 562 500 kr) av 
uppskattad kostnad (750 000 kr). 
 
Att anvisa resterande finansiering 25% (187 500 kr) ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda behov. 

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 9. 
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-01-11. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Roland Boman (FJK) föreslår att projektet återrapporteras till 
kommunstyrelsen varje kvartal. 

 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 14.50-15.05 under ärendets behandling. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Ekonomifunktionen 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Utredare Magdalena Fjellner 
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 § 15 Dnr 2021:15 

Avgift för dödsboförvaltning och gravsättning 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ta ut en avgift för ersättning för kostnader i samband 
med dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen ska debitera dödsboet med 0,8% av 
gällande prisbasbelopp per timme. Detta innebär att 
timtaxan för 2020 blir 378 kr.  

 _________ 
 

Ärendet 
 

Jokkmokk kommun har tidigare inte tagit ut någon avgift 
för arbete gällande provisorisk/tillfällig dödsboförvaltning 
och begravning.  
 
Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning samt ordnande 
med begravning kan dock vara tidskrävande och i många 
fall ska kontakter tas med flertal myndigheter, 
fordringsägare och fastighetsägare. Kommunfullmäktige 
har möjlighet att besluta om att en avgift för 
provisorisk/tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning ska 
tas ut.  
 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredning 
syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom 
genom att betala skulder och fördela överskottet mellan 
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger 
åligger det kommunstyrelsen att göra en dödsboanmälan 
och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.  
 
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap. 1 § 
ärvdabalken (ÄB) gemensamt förvalta den dödes 
egendom under boets utredning. Om varken 
dödsbodelägare eller efterlevande make/maka som inte är 
delägare kan ta hand om boet är kommunen ansvarig. 
Kommunen blir då ansvarig för boets provisoriska 
förvaltning tills dess dödsbodelägare är spårade och 
underrättade, vilket följer av 18 kap 2 § ÄB.  
 
Utgångspunkten är att kommunstyrelsens förvaltning av 
dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt.  
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§ 15- fortsättning 
 
Efterforskning av dödsbodelägare ska kommunen påbörja 
snarast och förvaltningen överlämnas så snart någon 
behörig kan ta hand om den avlidnes egendom. 
Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast 
kommer under delägarnas förvaltning.  
 
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som 
ska ordna med begravningen. Finns det ingen anhörig 
som kan ordna med begravningen har kommunen inom 
ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet 
att ordna en begravning.  
 
Kommunens uppgift är att beställa begravning hos en 
begravningsbyrå och kommunen har då rätt att ta ut 
ersättning ur dödsboet för dessa kostnader, vid de tillfällen 
det finns tillgångar i dödsboet.  
 
Kommunen ska då ska dokumentera tidsåtgången. Det är 
den faktiska tidsåtgången som då debiteras. Det innebär 
att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska 
alltså dubbel tid tas ut. Dokumentationen av tidsåtgången 
utgör debiteringsunderlag. En faktura som är utställd på 
dödsboet för kommunens kostnader enligt 
debiteringsunderlaget ska alltid upprättas.  
 
Förslaget på att ta ut en avgift innebär att ersättning för 
kostnader i samband med dödsboförvaltning och åtgärder 
enligt begravningslagen ska debitera dödsboet med 0,8% 
av gällande prisbasbelopp per timme. Detta innebär att 
timtaxan för 2020 blir 378 kr.  
 
Av 4 kap 6-7 §§ mervärdeskattelagen framgår att en 
omsättning som ingår som ett led i myndighetsutövning 
inte utgör en sådan yrkesmässig verksamhet som innebär 
att mervärdeskatt ska erläggas till staten. Moms ska 
därmed inte ta ut i samband med aktuella avgiftsuttag 
enligt ärvdabalken och begravningslagen.  
 
Enligt verksamhetens bedömning är det motiverat att ta ut 
en avgift för dödsboförvaltning och denna konstruktion av 
timtaxa är lämplig då taxan årligen kommer att justeras i 
samband med att riksdagen beslutar om gällande 
prisbasbelopp. Förslaget att ta ut 0,8% av prisbasbeloppet  
per timme anser förvaltningen vara rimligt och i linje med 
vad andra kommuner har valt att ta ut. 
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§ 15- fortsättning 
 
Socialnämnden beslutade 2020-12-15, § 148: 
 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ta ut en 
avgift för ersättning för kostnader i samband med 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 
ska debitera dödsboet med 0,8% av gällande 
prisbasbelopp per timme. Detta innebär att timtaxan för 
2020 blir 378 kr.  
  

 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 3. 

Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 148. 
 Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman daterad 

2020-12-14. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 16 Dnr 2020:1016 
 

Revisionsrapport- Upphandlingsprocessen 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att samtliga nämnder uppmanas att uppdatera delegationsordningen 
avseende inköp och upphandling, samt 
 
att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till uppdatering av 
upphandlingspolicyn avseende; mål för upphandlingar, vilket ansvar 
upphandlingsfunktionen har, dokumentation och uppföljning av 
direktupphandlingar samt hur kontrollen ska ske gällande köp utanför 
ramavtal. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlingsprocessen i 
Jokkmokks kommun, granskningen har utmynnat i en rapport. 
 
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att kommunens 
upphandlingsprocess i allt väsentligt genomförs i enlighet med LOU men 
inte helt i enlighet med kommunens eget regelverk, samt att kommunen 
har de regelverk som krävs för direktupphandling. Den interna kontrollen 
inom området är dock inte helt tillräcklig. 
 
Med anledning av dessa bedömningar och de iakttagelser som redovisas i 
bifogad revisionsrapport lämnas följande rekommendationer: 
 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att rutiner och riktlinjer, särskilt 
delegationsordningar, är uppdaterade och aktuella 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att rutiner, t ex det som 
framkommit om att inköp alltid ska stämmas av med chef, finns 
nedskrivna 

- Att kommunstyrelsen utvärderar behovet av målstyrning inom 
upphandlingsområdet, t ex gällande lokala entreprenörer 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att ansvarsfördelningen gällande 
upphandling och inköp är tydlig 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att en ändamålsenlig och 
tillräcklig uppföljning sker av avtals- och köptrohet 

 
För att komma till rätta med de brister i upphandlingsprocessen som 
revisorerna pekar på föreslås följande åtgärder. 
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§ 16- fortsättning 
 
Att samtliga nämnder uppdras att uppdatera delegationsordningen 
avseende inköp och upphandling.  
Att upphandlingspolicyn uppdateras med mål för upphandlingar, vilket 
ansvar upphandlingsfunktionen har, dokumentation och uppföljning av 
direktupphandlingar samt hur kontrollen ska ske gällande köp utanför 
ramavtal. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Att samtliga nämnder uppdras att uppdatera delegationsordningen 
avseende inköp och upphandling.  
 
Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till uppdatering av 
upphandlingspolicyn avseende; mål för upphandlingar, vilket ansvar 
upphandlingsfunktionen har, dokumentation och uppföljning av 
direktupphandlingar samt hur kontrollen ska ske gällande köp utanför 
ramavtal. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-01-25, § 13. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-01-08. 
Revisionsrapport daterad 2020-11-20. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Kommunjurist Malte Bejstam 
Upphandlingssamordnare Evelina Andersson 
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 § 17 Dnr 2021:75  
    
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente 
med anledning av överflytt av verksamheterna 
bostadsanpassning samt energi och miljöfrågor till 
samhällsbyggarnämnden och sammanträden på distans 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
 -för egen del 
 
att uppdra till kommunsekreteraren att under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar anta reglementena ta fram förslag på riktlinjer 
för distanssammanträden som samtliga nämnder kan använda sig av 
 
 -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade reglementet. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 160, om en förändrad 
avdelningsstruktur. I och med förändringen så flyttas Bostadsanpassning 
till samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 160 om en förändrad 
avdelningsstruktur. I och med förändringen så flyttas Miljö och energifrågor 
till samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens reglemente måste därmed ändras 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 14, 
att uppdra till kommunsekreteraren att till kommunstyrelsen ta fram förslag 
på reviderat reglemente, samt att även göra ett förslag på tillägg för 
sammanträden på distans i reglementet. 
 
Förslag på uppdaterat reglemente har tagits fram. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 14. 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160. 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 18 Dnr 2021:76  
    
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente med 
anledning av överflytt av verksamheterna tillstånd för tobak 
och alkohol till samhällsbyggarnämnden och 
sammanträden på distans 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade reglementet. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

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

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 15. 
 Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 139. 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160. 

 

  
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 19 Dnr 2021:77  
    
Förslag till revidering av samhällsbyggarnämndens 
reglemente med anledning av övertagande av 
verksamheterna, bostadsanpassning, energi och miljö 
samt tillstånd för tobak och alkohol och sammanträden på 
distans 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade reglementet. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19 om en förändrad 
avdelningsstruktur. I och med förändringen flyttas bostadsanpassning, 
energi och miljö, samt tillstånd för tobak och alkohol till 
samhällsbyggarnämnden från kommunstyrelsen och socialnämnden.  
 
Samhällsbyggarnämndens reglemente måste därmed ändras. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
Att revidera Samhällsbyggarnämndens reglemente med tillägg i § 1 med 
verksamheterna bostadsanpassning, miljö och energifrågor samt tillstånd 
för alkohol och tobak 
 
Att revideringen av Samhällsbyggarnämndens reglemente ska gälla från 
2021-03-01. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 16, 
att uppdra till kommunsekreteraren att till kommunstyrelsen ta fram förslag 
på reviderat reglemente, samt att även göra ett förslag på tillägg för 
sammanträden på distans i reglementet. 
 
Förslag på uppdaterat reglemente har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 17, att uppdra till 
kommunsekreteraren att under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar anta reglementena ta fram förslag på riktlinjer för 
distanssammanträden som samtliga nämnder kan använda sig av 
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 § 19- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 16 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-01-04. 
 Socialnämndens beslut 2020-12-15, § 139. 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 160. 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 20 Dnr 2011:79 
 

Förslag till förändringar i delegeringsordning för 
kommunstyrelsen med anledning av påpekande från 
revisorerna 

 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 

att beslut enligt punkt 3.17-3.18 ska anmälas till kommunstyrelsen,  
 
att samråd med ledamöterna i arbets- och tillväxtutskottet ska ske i beslut 
som kommunstyrelsens ordförande tar i brådskande ärenden på 
nämndens vägnar, samt 
 
att i övrigt anta förslaget till reviderad delegeringsordning. 

 ____________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 91, att ge kommunchefen i 
uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder med särskilt förtydligande att 
både förtroendevalda och anställda utbildas i regelverk och rutiner för 
diarieföring och delegationsbeslut och att göra en översyn av de 
delegationsbeslut som borde återrapporteras och inom vilken tidsram. 
Detta med anledning av en revisionsrapport där revisorerna påpekat 
brister i diarieföring och hur ärenden hanteras och handlagts. 
 
Ett förslag till förändringar av delegeringsordningen har tagits fram. 
Förslaget är dock ett tjänstepersonsförslag och kommunstyrelsen bör själv 
också föreslå förändringar om den finner så är fallet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-11-16, § 
191, att under förutsättning att kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer 
vid projektansökningar, medfinansiering och tillsättande av styrgrupper 
även ta med det på sida 3 under rubriken ”andra styrdokument, policys 
etc.” 
 
Ett reviderat förslag till delegeringsordning har nu tagits fram. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 203, att återremittera ärendet 
för att se över de synpunkter som framkommit. 
 
Ett ytterligare reviderat förslag till delegeringsordning har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 17, 
att beslut enligt punkt 2.23 ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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§ 20- fortsättning 
 

Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 17. 
Förslag till reviderad delegeringsordning. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 203. 
Förslag till reviderad delegeringsordning. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 191. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2020-
11-13. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 91. 
Revisionsrapport daterad 2020-04-08. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Henrik Blind (MP) föreslår att samråd med ledamöterna i arbets- och 
tillväxtutskottet ska ske i beslut som kommunstyrelsens ordförande tar i 
brådskande ärenden på nämndens vägnar. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 15.40-15.45 under ärendets behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 21 Dnr 2020:1077 
 

Förslag till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter 2021-2023 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
  -för egen del 
 
 att möjlighet till samråd breddas i riktlinjerna 
 
  -föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att i övrigt anta förslaget till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter 2021-2023. 

 ____________ 
 
Ärendet 
 
I och med att Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 
2009:724) reviderades kom förutom stärkta rättigheter för nationella 
minoriteter också krav på förvaltningskommunerna att anta mål- och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. De riktlinjer som Jokkmokks 
kommun tidigare har haft behövdes därför omarbetas och göras mer 
omfattande.  
 
Samråd med förslaget till de nya målen och riktlinjerna har hållits med 
Minoritetsspråksgruppen och bland annat så implanterades 
Barnkonventionen i målen- och riktlinjerna.  
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår kommunfullmäktige beslut: 
 
Att anta förslaget till mål- och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter 2021-2023. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2021-
01-19. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Karin Vannar (SV) föreslår att möjlighet till samråd breddas i riktlinjerna.  
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 22 Dnr 2020:912  
 

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

Ärendet  
 
I de lokala renhållningsföreskrifterna finns inte möjligheten att ansöka om 
befrielse från kommunal slamtömning och miljökontoret föreslår därmed 
ett tillägg om detta samt att ändra så att eventuella beslut om förlängt 
slamtömningsintervall gäller i fem år istället för tre. 
 
Vi föreslår även en förändring av 23 § gällande hantering av fettavskiljare. 
Istället för att fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år och i övrigt 
efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken föreslår 
miljökontoret att fettavskiljare ska ses till regelbundet och tömmas enligt 
tillverkarens anvisning eller minst en gång per år.  
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-11-19, § 97: 
 
att föreslå till kommunfullmäktige att göra följande ändringar samt tillägg 
om befrielse från slamtömning i de lokala renhållningsföreskrifterna enligt 
nedan paragrafer samt tillägg: § 35 Befrielse från tömning av slam från 
slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, fosforfällor och andra 
motsvarande små avloppsanordningar för WC och BDT-vatten.  
 
23 § Fettavskiljare ska ses till regelbundet och tömmas enligt tillverkarens 
anvisning eller minst en gång per år.  
 
Förlängt hämtningsintervall av slam från slamavskiljare: 
 
33 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare kan 
medges under förutsättning att följande är uppfyllt:  
- Anläggningen har tillräckligt hög kapacitet, för blandat vatten (WC+BDT) 
att slamavskiljaren är en 3-kammarbrunn med minst 2.0 m3 våtvolym eller 
för endast BDT-vatten att slamavskiljaren är minst en 2-kammarbrunn med 
minst 1.1 m3 våtvolym.  
 
- Slamavskiljaren har en god funktion som inte försämras, t.ex. den är tät 
med hela kamrar och är utrustad med ett fungerande T-rör på utlopp samt 
att tömning inte försvåras genom hoptorkade slamkakor. Förlängt 
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljö- 
eller hälsosynpunkt.  
 
- Belastningen är låg;  
- permanentboende med maximalt två personer, eller  
- permanentboende där inga personer vistas i fastigheten under en 
sammanhängande tid av tolv månader, eller  
- fritidshus med maximalt 3 månaders nyttjande per år, eller  
- endast BDT-vatten är ansluten till slamavskiljaren  



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22- fortsättning 
 
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte slamavskiljaren.  
- Slamavskiljaren ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.  
 
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i 
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller 
tidigare om:  
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare  
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande 
uppgifter. 
 
Förlängt hämtningsintervall av slam från sluten tank, minireningsverk, 
fosforfällor och andra motsvarande små avloppsanläggningar för WC och 
BDT-vatten: 
 
34 § Förlängt intervall till vartannat år för tömning av sluten tank, 
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små 
avloppsanläggningar för WC och BDT-vatten kan medges under 
förutsättning att följande är uppfyllt:  
 
- Anläggningen är så dimensionerad och belastad att ett längre 
tömningsintervall är möjligt utan att dess funktion äventyras. Förlängt 
tömningsintervall ska kunna tillämpas utan att olägenhet uppstår ur miljö- 
eller hälsosynpunkt.  
- Anläggningen är tät och har en god funktion, t.ex. att den är utrustad 
med ett väl fungerande överfyllnadslarm/nivålarm och att tömning inte 
försvåras genom hoptorkade slamkakor.  
- Dag- eller dräneringsvatten belastar inte anläggningen.  
- Anläggningen ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges.  
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i 
förväg. Beslut om förlängt intervall upphör att gälla efter fem år eller 
tidigare om:  
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare  
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande 
uppgifter.  
 
Befrielse från tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk, fosforfällor och andra motsvarande små 
avloppsanordningar för WC och BDT-vatten: 
 
35 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren kan, efter 
ansökan till samhällsbyggarnämnden, befrias från tömning av slam om det 
finns särskilda skäl. Befrielse kan beviljas för fyra år i taget under 
förutsättning att följande är uppfyllt:  
 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22- fortsättning 
 
Skriftlig ansökan lämnas till Samhällsbyggarnämnden minst sex veckor i 
förväg. Beslut om befrielse från slamtömning upphör att gälla efter fyra år 
eller tidigare om:  
- fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare  
- förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande 
uppgifter.  
Vid beviljat befrielse från slamtömning äger kommunen rätten att ta ut 
grundavgift enligt, av kommunfullmäktige antagna renhållningsavgifter.  

 
Ärendets beredning  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 19. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2020-11-19, § 97. 
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Nicole Nyberg och Christian Worén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 23 Dnr 2020:722  
       

Medborgarråd 2021 
 

 Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medborgarråd hålls 2021 gällande: 
- Återföring av medel 
- Attraktivitet i Jokkmokks kommun 
- Skolstruktur 
-  
att dialogen om Återföring av medel riktas till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet, i de fall sådana föreningar ej finns på orten riktas 
dialogen till andra föreningar, samt 
 
att ytterligare medborgardialoger kan hållas om behov uppkommer.   

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Medborgardialoger, enkäter m.m. är olika sätt att möta medborgare och 
inhämta synpunkter. I ett alltmera komplex samhälle är det viktigt att möta 
medborgare på olika sätt både för att kunna informera om bakgrund till 
förändringar och att inhämta kunskap och synpunkter. 
 
Ett strukturerat sätt kan vara att utveckla Medborgarråd som kan vara 
både digitala och fördjupade fokusråd med fysiska träffar. Medborgarråd 
bör vara rådgivande inför beslut i olika frågor och syftet kan vara samråd, 
att sprida information samt att inhämta kunskap. Medborgarråd kan 
hantera frågor gemensamma för hela kommunen samt frågor som gäller 
en begränsad geografisk yta.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-14, § 112, att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda om införande av Medborgarråd, samt att det i 
utredningen ska framgå vilka kostnader som är förknippade med 
Medborgarråd, samt om en start av medborgarråd redan är möjlig att 
genomföra i november. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 198, att anta förslaget till 
ramverk för medborgarråd, samt att medborgarråd ska bedrivas inom 
befintlig budget. 

 
 Under 2021 finns behov av att inhämta synpunkter från medborgarna i 
följande frågor: 

- Återföring av medel, 10 % av kostnadsminskningar i beslut om 
kommunalt finansierade fastigheter 

- Attraktivitet i Jokkmokks kommun – input till översiktsplan 
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 § 23- fortsättning 
 

- Skolstruktur, under förutsättning av politiska beslut 
 

I Vision 2030 finns i insatsområdet ungdomar målsättningar om att 
ungdomar ska inkluderas i dialogen och ges reellt inflytande i samhälleliga 
processer. Under punkten Återföring av medel skulle dialogen kunna rikta 
sig till föreningar som har ungdomsverksamhet och att ungdomarna skulle 
komma till tals. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att medborgarråd hålls 2021 gällande: 
- Återföring av medel 
- Attraktivitet i Jokkmokks kommun 
- Skolstruktur 
-  
Att dialogen om Återföring av medel riktas till föreningar med 
ungdomsverksamhet, i de fall sådana föreningar ej finns på orten riktas 
dialogen till andra föreningar. 
 
Att ytterligare medborgardialoger kan hållas om behov uppkommer.   

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 21. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-01-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 198. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 184. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-10-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 112. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 109. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-08-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 24 Dnr 2017:936 

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i februari varje år fastställa en årlig internkontrollplan, samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen antogs 2018-10-15, § 124.  
 
Med utgångspunkt från beslutad Internkontrollplan föreslås en tidsplan för 
redovisning av Internkontrollplanen på kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanen har identifierat ett antal risker, vissa risker ska 
redovisas till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och vissa risker 
ska redovisas till kommunchefen. Risker som ska redovisas till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fördelats så att 
redovisningarna sker vid varje sammanträde.  
 
Risker som ska redovisas till kommunchef föreslås i huvudsak ske via 
verksamhetsberättelser för respektive avdelningen eller funktion i 
Samhälls- och näringslivsavdelningen. 
 
Redovisningar innehållande mätetal ska redovisas med ett treårsresultat, 
skillnader mellan åren analyseras och förslag på aktiviteter för att höja 
kvaliteten/minska risken läggs fram. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30, § 55, att fastställa redovisning 
av internkontrollplan, samt att i redovisningen för 2020 redovisas 
kontrollmomenten för sammanträde ett på sammanträde två. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 87, att uppdra till 
kommunchefen att arbeta vidare med internkontrollplanen, samt att i övrigt 
lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 165, att lägga information till 
handlingarna. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 22. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 165. 
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§ 24- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 152. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-09-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-14, § 124. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 121. 
Redovisning av internkontrollplanen daterad 2020-08-13. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-05-18, § 82. 
Redovisning av internkontrollplanen. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 87. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 55. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-03-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-15, § 124. 
Förslag till internkontrollplan. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2018-10-01, § 113. 
Tjänsteskrivelse Annika Almqvist, daterad 2018-09-24. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen i februari varje år fastställer en 
årlig internkontrollplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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§ 25  Dnr 2021:78 
     
Redovisning av kommunstyrelsens verkställda beslut 2020 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delge kommunfullmäktige redovisningen, samt  
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 ___________ 
 

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

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 23. 
Redovisning av verkställda kommunstyrelse beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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§ 26 Dnr 2008:604 

                       Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 
  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Tommy Isaksson-
Rensfeldt, kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson, 
kommunstyrelsens vice ordförande Viktor Segerström, kommunchef 
Monica Lundkvist, ekonomichef Axel Landström och tillväxtchef Stefan 
Andersson att teckna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
beslutad borgen, skuldförbindelse på av kommunfullmäktige beslutad 
upplåning och upptagande av checkräkningskrediter, vederbörliga 
handlingar vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar 
vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar där 
kommunen är part i tvist, process eller dylikt, samt handlingar angående 
dödning och pantskrivning av inteckning och övriga avtal och 
rättshandlingar som kräver att teckningsrättsinnehavarna skriver under,  
 
att undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara 
förtroendevald. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

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

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 25. 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo 2021-01-19. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 111. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2018:672 
 

Svar på Medborgarförslag – Kommunens anslagstavlor 
utomhus 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att bygga en ny anslagstavla vid gång och cykelvägen mellan Gamla och 
nuvarande Apoteket. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Birgit Sandahl. 

 
Anslagstavlorna i kommunen vimlar av olika sorters meddelanden. 
Dessvärre är flera av tavlorna utomhus i uselt skick efter flera års flitig 
användning. En del av tavlorna är kommunens och jag yrkar  
 

 att kommunen gör en översyn och upprustning av de anslagstavlor  
 utomhus som kommunen ansvarar för till glädje och gagn för de många 
 användarna.  
 
 Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget. 
 
 Kommunen har fyra anslagstavlor utomhus som är placerade.  
  

En vid återvinningsstationen Polgatan (uppförd 2016, bra skick)  
En vid gång och cykelvägen mittemot butiken Kvikk (Ok skick)  
En vid infarten till Stengatan (uppförd 2016, bra skick)  
En vid korsningen Hantverkargatan/ Hjortronstigen (Dåligt skick)  
 
Gatukontorets uppfattning är att anslagstavlorna inte använts särskilt 
mycket numera. Om vi ska fortsätta med anslagstavlor ute på allmänna 
plaster så är vårt förslag att vi ska riva anslagstavlan vid Hantverkargatan/ 
Hjortronstigen som är i dåligt skick och inte är särskilt mycket använd, och 
istället uppföra en ny med placering mer centralt.  
 
Förslag på plats är vid gång och cykelvägen mellan Gamla och nuvarande 
Apoteket. Den borde tillverkas på samma sätt som de två anslagstavlor 
som uppfördes 2016. Detta till en kostnad för arbete och material på ca 
20–25 tkr. Övriga tillkommande kostnader är ca ett besök per månad för 
bortplockning av gamla anslag. 
 
Gatuchef Conny Öhman föreslår kommunstyrelsen: 
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§ 27- fortsättning 
 
Att bygga en ny vid gång och cykelvägen mellan Gamla och nuvarande 
Apoteket. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 26. 
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2020-12-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 57. 
Medborgarförslag från Birgit Sandahl inkommen 2018-06-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Gatuchef Conny Öhman 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 28 Dnr 2020:767 

Motionssvar – Förstärkt föreningsbidrag 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad i enlighet med kultur- och fritidschefens 
yttrande 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Tord Eklund (SD). 
 
Efter att ha tagit del av framtid i Jokkmokks förslag till krislednings 
nämnden om förstärkt föreningsbidrag efter förlorade intäkter på grund av 
korona viruset. 

 
Kan vi från SD:s sida bara instämma i det, men vi anser att det ska gälla 
för alla föreningar som bedriver verksamhet som riktas mot ungdomar i 
hela vår kommun och inte bara en enda förening 
i Kommunen, i detta fall JSK. För att föreningar ska kunna söka förstärkt 
föreningsbidrag ska man kunna visa att man förlorat intäkter under den tid 
som det varit begränsningar i verksamheten på grund av viruset. 
 
Vi yrkar därför att: 
 
Beslut om förstärkt föreningsbidrag skall omfatta alla föreningar i 
kommunen som bedriver verksamhet som riktar sig mot ungdomar i åldern 
7 till 20 år som kan vid ansökan visa att man förlorat intäkter under den 
som pandemin pågår. 
 
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg har berett motionen. 
 
Jag förstår den oro som finns bland förslagsställaren  
Föreningarna som bedriver verksamhet gör ett stort avtryck på hela 
Jokkmokks kommun med den stora barn och ungdomsverksamhet som 
bedrivs. 
 
Regeringen har uppmärksammat utmaningen för föreningsidrotten under 
våren och tog beslut om att avsätta 500 miljoner för uteblivna intäkter 
under perioden mars - juni.  
 
Regeringen beslutade om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att 
kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin för andra halvåret 
(kvartal 3 och kvartal 4) 2020.  
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§ 28- fortsättning 
 
Riksidrottsförbundet har den 11 juni begärt ytterligare 500 miljoner kr för 
perioden juli – september men besked om detta har ännu inte lämnats av 
regeringen. 
 
Regeringen har även fattat beslut om krisstöd till kulturen på 1,5 miljarder 
för 2020. Statens kulturråd fick 881 miljoner kronor. 400 miljoner kronor av 
dessa ska användas som kompensation för uteblivna intäkter då 
evenemang blivit inställda eller skjutits  
 
Sparbanken Nord - Framtidsbanken, tar även emot ansökningar från 
föreningar där varje ansökan ses som unik.  
 
Kultur – och fritidsavdelningen bevakar olika möjligheter som finns att söka 
medel för de föreningar som har drabbats minskade intäkter för Covid-19 
och vi har en löpande kontakt med olika föreningar som är behov av hjälp 
med att söka medel.  

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Patrik Sundberg. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 77. 
Motion från Tord Eklund inkommen 2020-09-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunchef Monica Lundkvist 
 
2.05 Tillsättande, entledigande, uppsägning eller avsked av direkt underställd chef 
 
Förlängt förordnande av Stefan Andersson som tillväxtchef från 2021-06-01 – 2024-05-31 

 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Medborgarförslag – Klippning av väl utvalda gräsytor i centrala Jokkmokk (dnr 
2020:1006) 
Beslut: Ärendet bereds av gatuchef Conny Öhman 

 
Medborgarförslag – Vägbidrag för enskilda vägar (dnr 2020:995) 
Beslut: Ärendet bereds av gatuchef Conny Öhman 

 
Medborgarförslag – Aktivitetspark/skatepark i Jokkmokk (dnr 2020:1089) 
Beslut: Ärendet bereds av fritidschef Ann Enberg 

 
Motion – Bygg centralt seniorboende med bekvämligheter såsom hiss för lättare 
förflyttningar (dnr 2020:1086) 
Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 

 
 
  
  



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2021-02-08  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

51  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 30 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

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

- Beslut om uppdrag till PTS  att förbättra möjligheterna till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg 

- Beslut om uppdrag till Trafikverket att bistå PTS i arbetet att 
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 
 

2. Från Socialstyrelsen 
- Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för kostnader för 

hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följs av sjukdomen 
Covid-19 

                       
3.     Från länsstyrelsen i Norrbotten  

- Beslut om bygdemedel med totalt 3 179 800 kr fördelat på 2021-
2023 för Samernas Utbildningscentrum för renovering av skolans 
lokaler 

- Beslut om bygdemedel med 517 000 kr för investering i spolbil 
- Beslut om bygdemedel med 450 000 kr för investering i traverser i 

galvaniseringslokalen på Jokkmokk 9:50 
- Beslut om bygdemedel med totalt 855 000 kr fördelat på åren 

2021-2023 för projektet ”Unga på väg” 
- Beslut om bygdemedel med 2 650 000 kr för projektet ”Ideell 

kreativitet 2021” 
- Beslut om förändringar av aktiviteter och budget i projektet 

”Föreningsliv och friskvård” 
- Inspektionsprotokoll gällande överförmyndarverksamheten i 

Jokkmokks kommun 
 
  4.     Från Lantmäteriet 

- Beslut att namnet på viken i västra Virihávvre ska ändras till 
Alleluokta 

 
 5.     Från SKR 

- Cirkulär 20:47- Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 
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-  Cirkulär 20:48- Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20 

- Cirkulär 20:51- Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 
och Med stud 20 - med OFR Läkare 

- Cirkulär 20:62- Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning 
av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § 
anställningsskyddslagen 

- Cirkulär 21:02- Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 
ersättning till riskgrupper under coronapandemin 

- Cirkulär 21:05- Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

- Cirkulär 21:03- Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19 

- Cirkulär 21:04- Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 
BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-
19 

- Cirkulär 21:09- Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2021-2022 

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

 
6.     Från Filmpool Nord AB 

- Helårsrapport 2020 och uppföljning av ägardirektiven 
 

7.     Från NTF Norrbotten 
- Rapport om bältesanvändningen i Jokkmokks kommun 

 
8.     Från Riksföreningen Rikstolk 

- Skrivelse angående att coronaanpassa tolkarnas arbetssituation 
 
  9.     Från Svenska Ridsportsförbundet 

- Skrivelse angående hänsyn till ridskoleverksamhetens 
genomförande under Covid-19 pandemin 

 
10.     Från FUB, RBU med flera 

- Skrivelse angående våld mot barn med funktionsnedsättning 
 

 11.      Från Svenska Covidföreningen  
- Skrivelse angående barn- och ungdomars arbetsmiljö i skolan. 
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 12.      Från barn- och utbildningsnämnden  
- Kvalitetsrapport 2020 för barn- och utbildningsnämnden. 

 
  13.      Från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 

- Beslut att uppdra till kommunchefen att utreda en fördjupad 
samverkan med Företagarna Jokkmokk och Gällivare kommun i 
syfte att bidra till en förstärkt arbetsmarknad- och 
utbildningsregion för lokal tillväxt. 
 

 14.      Från kommunchef Monica Lundkvist  
- Återrapportering att har sagt upp två samverkansavtal, kritik från 

länsstyrelsen gällande tillsyn enligt alkohollagen tobak och 
liknande produkter, beviljande av projektmedel med 550 000 kr 
gällande projektet ”Jobbspår” samt möte med styrgruppen för 
Midnattssolens Trädgård 

- Skrivelse att komma med åtgärder gällande länsstyrelsen 
inspektion av överförmyndarverksamheten 

- Återrapport gällande åtgärder inom personal- 
kompetensförsörjning enligt tidigare revisionsrapport 

- Redovisning av beviljade hemsändningsbidrag enligt Jokkmokks 
kommuns varuförsörjningsplan 

- Redovisning av ej beviljade hemsändningsbidrag enligt 
Jokkmokks kommuns varuförsörjningsplan 

 
 15.      Från ekonomichef Anna Wedin  

- Månadsrapport november 
- Samverkansavtal med Pajala kommun att stötta dem i 

upphandlingsfrågor 
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                           § 31 Dnr 2020:871 
 

Riktlinjer och tillämpning avgiftshandläggning 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna och fastställa 
riktlinjer avgiftshandläggning  
 
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna och fastställa 
tillämpningsanvisningar för tillägg till minimibeloppet vid fördyrad kost 
 
att som tillägg till tidigare fattat beslut om avgifter godkänna att beloppen 
justeras årligen för att följa konsumentverkets och budgetdirektivets nivå. 
_______________________ 

         
 

Ärendet 
 
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg skall revideras vartannat år. 
Riktlinjerna tydliggör och beskriver för avgiftshandläggaren hur 
beräkningsprocesserna fungerar samt säkerställer en jämlik och rättvis 
handläggning av avgifterna. Taxor/avgifter inom vård- och omsorg räknas 
upp årligen för att följa prisbasbeloppet eller är fasta beroende på hur 
kommunfullmäktige fattat beslut om detta 
 
Avgiftsutrymme är den enskildes betalningsförmåga för insatser som styrs 
av SoL kap 8. Vid beräkning av avgiftsutrymmet utgår man från den 
enskildes bruttoinkomster. Från dem avräknas skatter och 
förbehållsbelopp (som består av bostadskostnad och minimibelopp). 
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att 
beräkna den enskildes levnadskostnader (utom boendekostnaden) med 
ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Minimibeloppet regleras i SoL 8 
kap 7§. Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den 
enskilde på grund av särskilda omständigheter har högre kostnader än 
vad som avses i minimibeloppet. Kostnaden ska överstiga 200kr/månad 
och vara ett varaktigt behov (längre än 6 månader). till exempel fördyrad 
kost, underhåll, god man mm. 
 
Vid högre kostnader pga. ex god man finns möjlighet att uppge detta i 
blanketten för beräkning av vård- och omsorgsavgift. Men när det gäller 
fördyrad kost inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende och 
matdistribution ska detta tillägg automatiskt läggas in i den enskildes 
avgiftsberäkning. Med automatiskt menas att avgiftshandläggaren får 
information direkt från verksamheten om vilka som har rätt till tillägget.  
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§ 31- fortsättning 
 
Den enskilde behöver inte ansöka om detta tillägg. För att säkerställa en 
rättvis handläggning bör kommunen bestämma om  
tillämpningsanvisningar för hur tillägg till minimibeloppet ska göras. Enligt 
tidigare arbetssätt har det inte funnits några tydliga avgränsningar för när 
man har rätt till tillägget samt hur beloppen fastställs eller justeras. 
   
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens beslut 2020-11-03, § 116. 
Tjänsteskrivelser samt förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar 
upprättade av verksamhetsutvecklare Julia Norlén 2020-10-09. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Ordförande föreslår att det förtydligas att kommunfullmäktige redan 
tidigare har fattat ett beslut om själva avgifterna förutom tillägget för 
minimibeloppet vid fördyrad kost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef 
Monica Lundkvist informerar om senaste tidens arbete. 
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