JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2021-03-29
_______________________________________________________________________
Plats och tid:

Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–17.15
Ajournering: 11.55-13.00, 15.10-15.30

Beslutande ledamöter och
tjänstgörande ersättare:

Robert Bernhardssson (S),
ordförande
Viktor Segerström (V), deltar på
distans, deltar ej § 45
Ann Enberg (S), deltar på distans
Marina Eriksson (S), deltar på
distans
Eva Näslund (S), deltar på distans

Övriga närvarande:

Marcus Sjaggo, sekreterare
Monica Lundkvist, kommunchef,
deltar på distans
Birgit Meier-Thunborg (M),
insynspolitiker, deltar på distans
Tord Eklund (SD),
insynspolitiker, deltar på distans
§§ 37-64
Kjell-Åke Aronsson, David
Björkén, Petra Holmbom och Ulf
Hägglund, Destination
Jokkmokk Ekonomisk Förening,
deltar på distans § 35
Maria Larsson, socialchef, deltar
på distans §§ 36-37
Ida Åstot, enhetschef
äldreomsorgen, deltar på
distans, § 36
Maria Eriksson, IFO-chef, deltar
på distans § 37
Gunnar Lundström,
säkerhetssamordnare, deltar på
distans § 38
Axel Landström, ekonomichef,
deltar på distans § 36 och § 45
Stefan Andersson, tillväxtchef,
deltar på distans §§ 39-42
Erik Fagerström, fastighetschef,
deltar på distans §§ 40-44

Roland Boman (FJK),
deltar på distans
Tommy IsakssonRensfeldt (FJK), deltar på
distans
Henrik Blind (MP), deltar
på distans
Karin Vannar (SV), deltar
på distans

Tid och plats för
justering:

Torsdag den 1 april 2021 kl. 9.00 i kommunhuset i Jokkmokk

Paragrafer:

33-64
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Underskrifter:

Sekreterare...........................................................................................
Marcus Sjaggo
Ordförande............................................................................................
Robert Bernhardsson (S)
Justerande............................................................................................
Henrik Blind (MP)
Eva Näslund (S)

____________________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS,
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-29

Datum för anslags
uppsättande:

2021-04-01

Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunhuset, Jokkmokk

Underskrift:

Justerandes signatur

Datum för anslags
nedtagande:

2021-04-23

.......................................................................................................................
Marcus Sjaggo
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Innehållsförteckning.

Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar

§ 33
Val av justerare
§ 34
Godkännande av föredragningslistan
§ 35
Information från Destination Jokkmokk angående projektet Business
Capacity Development, BCD
§ 36
Information om socialnämndens beslut om internbudget 2021 samt
avveckling av SÄBO Pionjären i Porjus
§ 37
Dnr 2020:990
Information från Individ- och familjeomsorgen
§ 38
Dnr 2020:308
Åtgärder och information gällande kommunens arbete mot Covid-19
§ 39
Dnr 2020:712
Information om Jokkmokks digitala vintermarknad
§ 40
Dnr 2020:723
Förslag till fastighetsförsäljning av Kvikkjokks husvagnparkering, Kvikkjokk
3:42 och Kvikkjokks FD servicehus/butik, Kvikkjokk 3:23 del 1
§ 41
Dnr 2017:580
Förslag till fastighetsförsäljning/byte av del av Porjus 1:4, mark till Porjus
industrihus
§ 42
Dnr 2021:71
Planbesked för del av Vuollerim 21:2
§ 43
Dnr 2019:490
Investering och projektering i Nya Kaitumgården
§ 44
Dnr 2021:320
Förfrågan om fastighetsköp av Jokkmokkskorvs lokaler i Tranans
Livsmedelshus, Kyrkostaden 1:694
§ 45
Dnr 2021:318
Årsredovisningen och bokslut för 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Dnr 2015:49
Revidering av Jokkmokks kommuns varuförsörjningsplan
§ 47
Dnr 2021:234
Förslag till fördelning av skolmiljarden
§ 48
Dnr 2020:912
Bygdemedelsansökan- Jokkmokks fiskevårdsförening,
fiskevårdandeåtgärder 2021
§ 49
Dnr 2020:722
Bygdemedelsansökan- Murjeks Bollklubb, byte av armatur på elljusspåret i
Murjek
§ 50
Dnr 2020:1039
Bygdemedelsansökan- Vuollerims Sportklubb, inköp av träningsutrustning
till gym
§ 51
Dnr 2021:319
Verksamhetsmål 2022-2024 utifrån visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”
§ 52
Dnr 2017:936
Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan
§ 53
Dnr 2021:248
Förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente för
sammanträden på distans
§ 54
Dnr 2021:263
Riktlinjer för distanssammanträden för nämnderna i Jokkmokks kommun
§ 55
Dnr 2011:79
Förslag till förändring i delegeringsordningen för kommunstyrelsen, beslut
vid upphandlingsärenden och bostadsanpassning
§ 56
Dnr 2019:94
Svar på medborgarförslag- Gällande belysning väg 805 vid Europaväg 45
§ 57
Dnr 2019:1082
Svar på medborgarförslag- Snöröjningen i kommunens väg/gatunät
§ 58
Dnr 2016:19
Svar på medborgarförslag- Livsrum
§ 59
Dnr 2019:355
Motionssvar- Föreningsalliansen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Dnr 2019:158
Motionssvar- Gång- och cykelled till Nyborg
§ 61
Dnr 2014:774
Motionssvar- Namnändring av Storgatan till Vintergatan
§ 62
Anmälan av delegationsbeslut
§ 63
Övriga anmälningsärenden
§ 64
*Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar
att till justerare utse Henrik Blind (MP) och Eva Näslund (S).
____________
Ärendet

.

Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum torsdagen
den 1 april 2021 klockan 9.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Information från Destination Jokkmokk angående projektet
Business Capacity Development, BCD
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________
Överläggningar kommunstyrelsen
Kjell-Åke Aronsson, David Björkén, Petra Holmbom och Ulf Hägglund
informerar kommunstyrelsen om Destination Jokkmokks Ekonomisk
förening verksamhet och projektet Business Capacity Development, BCD.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Information om socialnämndens beslut om internbudget
2021 samt avveckling av SÄBO Pionjären i Porjus.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________
Ärendet
Henrik Blind (MP) och Roland Boman (FJK) har begärt att få information
om socialnämndens beslut angående omsorgsboendet Pionjären i Porjus.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Socialchef Maria Larsson informerar om socialnämndens beslut samt om
nämndens internbudget 2021.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-02-26, § 35.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2020:990

Information från Individ- och familjeomsorgen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingen.
____________
Ärendet
Socialchef Maria Larsson och IFO-chef Maria Eriksson informerade 202011-16, § 165, kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott om arbetet
inom Individ och familjeomsorgen.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-11-16, §
165, att tacka socialtjänsten för informationen och be om en
återrapportering under våren.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-11-16, § 165.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Socialchef Maria Larsson och IFO-chef Maria Eriksson informerar om
arbetet inom Individ- och familjeomsorgen.
Ajourneringar
Mötet ajourneras 11.55-13.00 under ärendets behandling.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38- 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:

för kommunstyrelsen:

-Utöka öppettider kvällar och helger fritids
och förskola
-Elevhälsa
-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 2021-02-08, § 10.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38- fortsättning
Överläggningar i kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Gunnar Lundström informerar om Covid-19
situationen i kommunen och länet. Den kraftiga smittspridningen senaste
veckorna i kommunen verkar vara på nedåtgående.
Kommunen har stängt sporthallar, bad och bibliotek, årkurs 8-9 på Östra
skolan har distansundervisning fram till påsk. Normal verksamhet planeras
efter påsk.
Genomförandet av Nordenskiöldsloppet den gångna helgen verkar ha gått
bra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 2020:712

Information om Jokkmokks digitala vintermarknad 2021
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________
Ärendet
En skrivelse har inkommit från Roland Boman (FJK) och Henrik Blind
(MP).
Tiden springer på, även i Jokkmokk. Snart är vintermarknaden här. Trots
all osäkerhet i världen. Vi kan nog inte längre vänta på bättre tider, det är
dags att agera nu.
Jokkmokks kommun måste snarast ge ett besked att vi ska genomföra
vintermarknaden 2021. Inget om, utan att den ska genomföras.
Redan i september bör ett första planeringsmöte hållas med berörda.
Polis, region, länsstyrelse och våra större lokala aktörer för att visa hur vi
kan och vad vi kan genomföra med det regelverk som finns.
Allt för att göra det mesta och bästa av 2021 års Jokkmokks
Vintermarknad.
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.
Tillväxtfunktionen har berett ärendet.
Jokkmokks marknad har sina rötter i 1600-talets början. I februari 2020
arrangerades marknaden för 415:e gången, så vitt vi vet. Besöksantalet till
Jokkmokks marknad är vanligtvis högt mellan 40 000 och 50 000 personer
under tre dagar. Under nuvarande pandemi säger regelverket att man inte
får ha fler än 50 personer samlade på samma plats eftersom Jokkmokks
marknad utgör en offentlig tillställning. Dessa 50 personer inkluderar både
marknadsförsäljare och besökare.
Jokkmokks kommun är arrangör av Jokkmokks marknad och äger namnet
Jokkmokks marknad. Rent praktiskt innebär det bland annat att söka
erforderliga tillstånd, hålla kontakt med nödvändiga myndigheter,
organisera marknadsområdet med marknadsknallar (försäljare), producera
ett 52-sidigt program samt marknadsföra hela evenemanget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39- fortsättning
Renrace och renrajd är en del av kommunens åtaganden och även
arrangerandet av marknadens invigning samt marknadskonserten, som
görs i Kultur & Fritids regi.
Det kan vara uppemot 200 enskilda evenemang under marknadsdagarna
arrangerade av olika företag, institutioner, föreningar och privatpersoner.
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum anordnar bland annat konserter,
föreläsningar, utställningar och filmvisningar. Turistföretagen har
hundspannsturer, guidade utfärder, skoterturer, temamiddagar och mycket
mer. Samernas Utbildningscentrum har försäljning och slöjdutställning.
Hantverksmarknad, Sámi Duodjis utställningar, listan kan göras lång, då
de flesta i Jokkmokk är engagerade i marknaden.
Jokkmokks marknad är en stor mötesplats med besökare från hela världen
som vill uppleva denna folkfest. Den speciella marknadsstämningen
upplevs på det centralt belägna marknadsområdet där marknadshandeln,
som är själva hjärtat i Jokkmokks marknad, pågår under tre intensiva
dagar. Det är den som besökarna har läst om och sett bilder av och som
man förväntar sig att få uppleva när man kommer till Jokkmokk.
Folkvimmel och trängsel och möten med nya och gamla vänner.
På marknadsområdet får enbart 50 personer inklusive
marknadsförsäljarna vistas samtidigt. Det innebär ca 10-15 företag samt
25-30 besökare samtidigt. Vi måste stängsla in området (exempelvis
parken) och ha personal/vakter vid insläppen för att inte för många
personer ska vara inne samtidigt. Det måste också finnas toaletter med
tvättmöjligheter och handsprit. Vi har kontrollerat om det är möjligt att ha
flera små områden men det är inte tillåtet enligt Polisens jurist.
Att arrangera den traditionella marknaden, med stort antal knallar och
besökare på ett centralt beläget marknadsområde under pågående
pandemi, bedöms i dagsläget inte möjligt eftersom en ansökan om tillstånd
sannolikt inte kommer att beviljas av polisen, se bilaga. Vi riskerar
dessutom både kommunmedborgarnas och besökarnas hälsa och liv och
efter kontakt med smittskyddsläkaren på Region Norrbotten avråddes vi
från att arrangera Jokkmokks marknad 2021. Vi som arrangör har ett
ansvar för både lokalbefolkning och hitresta besökare. Efter genomgånget
riskbedömningsverktyg från Folkhälsomyndigheten kan konstateras att det
inte går att genomföra en Jokkmokks marknad som ens är i närheten av
att likna av en traditionell marknad. Risken för smittspridning är mycket
stor. Som arrangör bör vi värdera risken av en eventuell smittspridnings
framtida påverkan på vad Jokkmokk och Jokkmokks marknad förknippas
med. Besökare som kommer till Jokkmokks marknad har stora
förväntningar och att inte då få uppleva den traditionella marknaden med
många besökare och marknadsknallar kan skada vårt fina varumärke,
Jokkmokks marknad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39- fortsättning
Förslag på åtgärder vid framflyttad marknad:
- Planeringen för 2022 bör omgående starta med en väl genomtänkt
marknadsföringsplan innehållande marknadsföring i olika medier under
hela perioden fram till Jokkmokks marknad 2022.
- Alla knallar som vill delta 2022 föreslås få rabatterat pris på
marknadsplats.
- Att knallarna bjuds på mat vid ankomst (onsdag) och innan avresa
(lördag). Vi vet i nuläget inget om hur stort bortfallet kommer att bli inom
skrået; vilka bedriver fortfarande verksamhet och vilka har avvecklat?
Det är viktigt att få ett snabbt beslut eftersom många väntar på besked.
Det gäller researrangörer som säljer paketresor, marknadsknallar som ska
planera inköp och produktion, marknadsbesökare från när och fjärran och
inte minst lokala entreprenörer.
Frågeformulär har skickats ut till de 156 marknadsförsäljarna som var på
marknaden 2020. Av dessa har 90 svarat. Slutsatsen man kan dra är att
mindre än hälften av de svarande anser det vara självklart att komma vid
nuvarande restriktioner men i samtal har det framkommit att det är flera
som trott att det är möjligt att dela in området i flera små
marknader/områden.
Samtal har också förts med arrangörer i Jokkmokk med likalydande svar.
Från polisens håll är det klarlagt att med nuvarande regelverk är det troligt
att tillstånd inte beviljas. Om det skulle beviljas så gäller fortfarande
restriktionerna om 50 personer och det antalet gäller försäljare och
besökare tillsammans.
Alternativa aktiviteter, som lokala företag, hotell, restauranger med flera vill
arrangera, kan inom ramen för gällande restriktioner anordnas men under
ett annat namn än Jokkmokks marknad.
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår:
Att med anledning av den pågående pandemin flytta fram Jokkmokks
416:e marknad till den 3-5 februari 2022.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 176:
Att med anledning av den pågående pandemin att den 416:e
vintermarknaden 2021 blir digital,
Att uppmana kultur- och fritidsnämnden att överväga nödvändiga
omprioriteringar med anledning ovan nämnda beslut,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39- fortsättning
Att uppdra till tillväxtfunktionen med anledning av ovan nämnda beslut
förstärka samarbetet med företag inom kommunen i syfte att verka för
andra affärsmässiga aktiviteter som bedöms vara kompensatoriska,
Att uppdra till kommunchefen att omfördela resurser inom befintlig budget
för näringslivsarbete för andra lämpliga satsningar med anledning av den
pågående pandemin, samt
Att en löpande återrapportering ska ske till kommunstyrelsen och dess
arbets- och tillväxtutskott.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 186.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 176.
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2020-10-26.
Skrivelse från polisen daterad 2020-09-10.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-08-31, § 105.
Skrivelse från Roland Boman (FJK) och Henrik Blind (MP) inkommen
2020-08-09.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Tillväxtchef Stefan Andersson informerar om den digitala vintermarknaden
2021.
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§ 40

Dnr 2020:723

Förslag till fastighetsförsäljning av Kvikkjokks
husvagnparkering, Kvikkjokk 3:42 och Kvikkjokks FD
servicehus/butik, Kvikkjokk 3:23 del 1
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att försälja Kvikkjokk 3:23 del (1) och Kvikkjokk 3:42 till samma budgivare.
att sälja Kvikkjokk 3:23 del (1) till Tony Sundberg för 200 000 kr.
att sälja Kvikkjokk 3:42 till Tony Sundberg för 2 005 000 kr.
att försäljningen till denna köpare görs för att köparen har inkommit med
den utvecklingsplan som till högsta grad motsvarar fattade beslut om
inriktning i enlighet med den av kommunstyrelsen 2020-09-14, § 116,
beslutade utvecklingsplanen för Kvikkjokk samt den av kommunfullmäktige
2011-06-20, § 27 beslutade Översiktsplan gällande rörligt friluftsliv och
turism. Etablering av planerad verksamhet bedöms generera nya
arbetstillfällen, tillföra nya boendeformer och aktivitetsmöjligheter samt
bidra till utökad service. Detta bidrar till att Kvikkjokk fortsätter utvecklas
som ett attraktivt resmål inom besöksnäringen, samt
att upplysa köparen om att befintlig mast på Kvikkjokk 3.23 del 1 ej ägs av
Jokkmokks kommun och en eventuell flytt av masten får lösas och
bekostas mellan köparen och ägaren till masten.
___________
Ärendet
Kommunen är en passiv ägare till fastigheterna i Kvikkjokk. Genom en
försäljning gynnas förutsättningarna för nya investeringar och
nyetableringar som kan ha en positiv inverkan till servicegraden, vilket är i
linje med kommens översiktsplan. Se även underlag för utvecklingsplan
Kvikkjokk.
Det finns ett visat intresse av att förvärva och investera i fastigheterna för
servicehus och husvagnsparkering i Kvikkjokk.
Gällande avtal med nuvarande hyresgäst och förening tillkom i syfte att
minska kommunen kostnader samtidigt som husvagns parkeringen skulle
hållas öppen och underhållas. Gällande avtal mellan Jokkmokks kommun
och föreningen har en redan avtalad avklivningssklausul.
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§ 40- fortsättning
Om upplåtaren ensidigt säger upp avtalet utgår ersättning med 50 % av
restvärde av investerat kapital, dock kan maximalt 300 000kr
(trehundratusen konor) i ersättning utgå. Restvärdet av investeringarna vid
tidpunkten för ett eventuellt övertagande bestäms enligt riktlinjer för endast
avseende avskrivningstider. Investeringarna ska kunna styrkas. Ersättning
kan ej utgå för lösöre.
Fastighetsansvarig Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta:
Att besluta att sälja Kvikkjokks husvagnsparkering 3:42 på öppen
budgivning, samt att det i samband med försäljningen ska det upprättas en
avsiktsförklaring om att det framtida användningsområdet ska vara riktat
mot besöksnäring och ökad servicegrad för turister. Fri prövningsrätt ska
tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 141, att sälja Kvikkjokks
husvagnsparkering 3:42 på öppen budgivning, samt att det i samband
med försäljningen ska det upprättas en avsiktsförklaring om att det
framtida användningsområdet ska vara riktat mot besöksnäring och ökad
servicegrad för turister. Fri prövningsrätt ska tillämpas.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning på öppen budgivning.
Det finns ett visat intresse av att förvärva och investera i fastigheterna för
Kvikkjokks Servicehus/butikslokal.
Jokkmokks kommun har inga hyresgäster på fastigheten och driften
finansieras av kommunala medel. Föreningen som hyr
husvagnsparkeringen har dock ett tillsynsuppdrag för den tomma
byggnaden.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-19, § 142, att sälja Servicehuset/
butik, Kvikkjokk 3:23 (del 1) på öppen budgivning, samt att det i samband
med försäljningen upprättas en avsiktsförklaring om att det framtida
användningsområdet ska vara riktat mot besöksnäring, ökad servicegrad
för turister och inrymmas inom planbestämmelsen centrumverksamhet. Fri
prövningsrätt ska tillämpas.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning på öppen budgivning.
På fastigheten Kvikkjokk 3:42 Husvagnsparkering har det inkommit totalt
10 stycken bud. Av dessa har 8 budgivare lämnat en avsiktsförklaring.
På fastigheten Kvikkjokk 3:23 (del 1) har det inkommit totalt 6 stycken bud.
Samtliga har lämnat en avsiktsförklaring.
Justerandes signatur
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§ 40- fortsättning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-26, §§
33-34:
att försälja Kvikkjokk 3:42 och Kvikkjokk 3:23 (del 1) till samma budgivare,
att uppdra till undertecknade att gå vidare med de fyra anbud, som i högst
grad bedöms motsvara kommunstyrelsen beslut om ökad servicegrad för
turister:
Tony Sundberg
Björn Strömbäck
Simon Lind
Johan Lundberg
att efterfråga komplettering gällande dessa bud vad gäller investeringstakt
och omfattning av planerade investeringar och finansieringslösningar för
dessa, samt uppgift om den planerade verksamheten avser året-runt- eller
säsongsverksamhet, samt
att åter ta upp ärendet på nästa ordinarie arbets- och tillväxtutskott.
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström har
berett ärendet.
En komplettering är begärd av dessa fyra budgivare avseende
investeringstakt, omfattning av planerade investeringar,
finansieringslösningar samt uppgift om den planerade verksamheten avser
året-runt- eller säsongsverksamhet. Tre av dessa fyra budgivare har
inkommit med kompletterande underlag inom utsatt tid och en
komplettering har inkommit efter utsatt tid. Den sent inkomna
kompletteringen är granskad men förändrar i sig ej förslaget till beslut.
Förslaget till beslut avseende köpare är grundat på en sammanvägd
helhetsbedömning i linje med beslutet om att användningsområdet ska
vara riktat mot besöksnäring och ökad servicegrad för turister.
Den sammanvägda bedömningen är att Tony Sundberg har inkommit med
den utvecklingsplan som till högsta grad motsvarar fattade beslut om
inriktning. Etablering av planerad verksamhet bedöms generera nya
arbetstillfällen, tillföra nya boendeformer och aktivitetsmöjligheter samt
bidra till utökad service. Detta bidrar till att Kvikkjokk fortsätter utvecklas
som ett attraktivt resmål inom besöksnäringen.
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§ 40- fortsättning
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström föreslår:
Att försälja Kvikkjokk 3:23 del (1) och Kvikkjokk 3:42 till samma budgivare.
Att sälja Kvikkjokk 3:23 del (1) till Tony Sundberg för 200 000 kr.
Att sälja Kvikkjokk 3:42 till Tony Sundberg för 2 005 000 kr
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 38.
Tjänsteskrivelser från fastighetschef Erik Fagerström och tillväxtchef
Stefan Andersson 2021-03-10.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-02-26, §§ 3334.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och tillväxtchef Stefan
Andersson 2021-02-17.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, §§ 141-142.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-10-05, § 139.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2020-10-02.

Kopia till
Kommunfullmäktige
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§ 41

Dnr 2017:580

Förslag till fastighetsförsäljning/byte av del av Porjus 1:4,
mark till Porjus industrihus
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja aktuell del av Porjus 1:4, 22 991 kvm, för 574 775 kr och att
återköpa del av tidigare såld del av Porjus 1:4 om 10 334 kvm, för 258 350
kr till AS67 org. nr. 559114-8811, i enlighet med gällande marktaxa på 25
kr/kvm för råmark med industriändamål.
____________
Ärendet
Go2realestate har ställt en förfrågan om att, genom dotterbolaget AS67
förvärva mark på del av Porjus 1:4.
Go2realestate har förvärvat Etix Lapland och med det också bolaget
AS67.Företaget bedriver för närvarande datacenterverksamhet i Porjus i
före detta Porjus industrihus, benämns Porjus 1 i företagspresentationen.
Företaget planerar nu en omfattande expansion för sin verksamhet i två
faser. Den tillkommande verksamheten planeras till 40 MW i Porjus.
Företaget planerar att i förlängningen expandera sin verksamhet med
ytterligare 2 x 20 MW anläggningar i närheten av Jokkmokk.
Företaget uppger att expansionen i Porjus kommer att medföra en ökning
av antal arbetstillfällen från dagens 2 till 10-15 anställda. Företaget anger
att investeringsvolymen i den planerade expansionen landar på drygt 2,5
miljarder kr. Investeringarna fördelas på byggnationer ca. 500 miljoner
sek, och IT- infrastruktur om drygt 2 miljarder kr.
Företaget anger vidare att de avser att anlita lokala entreprenörer i
möjligaste mån. De uppger vidare att de anlitat lokala företag för ca. 2,2
miljoner per månad under perioden november 2020-februari 2021. Dessa
kostnader har genererat intäkter till företrädesvis lokala entreprenörer och
hotell.
Jokkmokks kommun avyttrade del av fastigheten Porjus 1:4 Till AS67 efter
beslut av kommunfullmäktige 2018-06-11, § 41.
I försäljningen ingick avstyckning av fastigheten. Under processen har det
framkommit vissa utmaningar då delar av den berörda fastigheten
omfattades av grönområde/parkmark. Sådan mark kan endast ägas av
offentlig aktör. Det har medfört att fastighetsregleringen ej är genomförd i
sin helhet. För att en fastighetsreglering ska vara möjlig på resterande del
behöver en ny detaljplan upprättas. I samtal med företaget har frågan lyfts
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§ 41- fortsättning
om det kan vara intressant att istället byta en del av redan försåld mark till
annan del av fastigheten som redan är planlagd för industriändamål
istället. Detta för att, dels korta tiden till möjlig etablering, dels att minska
kommunens kostnader för underlag som behöver tas fram för möjliggöra
en reglering inom delar av den tidigare försålda marken. En positiv aspekt
med förslaget är att det innebär att etableringen upprättas inom redan
utpekat område för industriverksamhet. I det fallet att den nya etableringen
blir en ny fastighet så medför det en ytterligare anslutning till kommunens
vatten och avloppsystem.
Tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik Fagerström föreslår
kommunstyrelsen besluta:
Att, under förutsättning att parterna kommer överens, försälja del av Porjus
1:4, 21500 m2 enligt bifogat underlag samt att återköpa del av tidigare
försåld mark inom Porjus 1:4 om 10698 m2 till AS67 org. nr. 559114-8811
Att priset på avgående marken är 25 kr/m2 i enlighet med kommunens
riktpris för råmark med industriändamål.
Att priset för tillkommande marken är 25 kr/m2 i enlighet med kommunens
riktpris för råmark med industriändamål.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 39,
att uppdra till tillväxtchefen och fastighetschefen att återkomma med
exakta mått på marken samt i och med det exakt pris till
kommunstyrelsens möte.
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen att kommunen
köper tillbaka mark inom Porjus 1:4, om ca. 10 334 kvm för 258 350 kr
samt att kommunen säljer mark inom Porjus 1:4, om ca. 22 991 kvm för
574 775 kr.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2021-03-29.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 39.
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik
Fagerström daterad 2021-03-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11, § 41.
Kopia till
Köparen
Tillväxtchef Stefan Andersson
Fastighetschef Erik Fagerström
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
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§ 42

Dnr 2021:71

Planbesked för del av Vuollerim 21:2
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till planläggning för den aktuella delen av Vuollerim
21:2.
____________
Ärendet
Syftet är att anpassa planen efter dagens förutsättningar genom att
möjliggöra utveckling av besöksnäring inom området. I gällande detaljplan
är området utpekat för kulturellt ändamål, ändring av detaljplanen är
nödvändig för försäljning och utveckling av området.
Planändringen föranleds av beslutet att sälja fastigheten samt att
möjliggöra utveckling av området. Fastigheten Vuollerim 21:2 omfattar
museum och hembygdsgård. Fastigheten har under en längre tid sått utan
hyresgäst och kommunen står för driftskostnaderna. Enligt gällande
byggnadsplan är området utpekat för kulturellt ändamål, användningen är
begränsade för vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på platsen. En
detaljplaneändring är nödvändig för utveckling av fastigheten i privat regi.
Privata aktörer bedöms sannolikt vara en mer aktiv förvaltare av
anläggningarna som idag ägs av kommunen.
I gällande detaljplan för Perudden Vuollerim från 1989 (25-P90/10) är
berört område utpekat som kulturellt ändamål.
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2011, är området
utpekat som fritids- och kulturanläggning. I översiktsplanen anges för
Vuollerim att kommunen strävar efter att öka sysselsättningen i samhället.
Detta bör bland annat ske genom åtgärder som stimulerar
näringslivsutvecklingen.
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-01-18, § 4, att ställa sig positiv
till planläggning till del av Vuollerim 21:2, samt att skicka ärendet vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 40.
Samhällsbyggarnämnden beslut 2021-01-18, § 4.
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Sofia Silfverbrand och fastighetschef Erik
Fagerström.
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§ 42- fortsättning

Kopia till
Kommunfullmäktige
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§ 43

Dnr 2019:490

Investering och projektering i Nya Kaitumgården
Kommunstyrelsen beslutar
att inleda projektering och upphandling för renovering av Rosengård plan
2 och 3 men att pausa övriga boendeförändringar inom socialnämnden,
inklusive Pionjären, samt
att arbets- och tillväxtutskottet ska inleda en dialog med socialnämndens
arbetsutskott om behovet av platser inom äldreboendena i framtiden.
__________
Reservationer
Ordförande och Viktor Segerström (V) anmäler skriftlig reservation mot
beslutet.
Ärendet
Fastighetskontoret har i samarbete med Socialtjänsten, arkitekter och
kalkylator för kostnadsberäkningar framtagit ett koncept och en
nyckeltalsbasserad budget för ett renoverat äldreboende med faciliteter
som är anpassade för boende, besökare och medarbetare. Kostnader är
uppdelade på nyckeltalsbaserade byggkostnader.
Byggkostnaderna verifieras via byggnyckeln som rimliga.
Parterna ska innan detaljprojektering påbörjas genomfört
samrådsprocesser med fackliga organisationer, anhörigrepresentanter och
pensionärsorganisationer.
Projektet är planerat att genomföras i samverkan mellan socialtjänsten,
fastighetskontoret och IT och E-funktionen.
Projektet bygger på marknadsmässiga grunder och en god ekonomi.
Genomgång av ärende och ekonomi presenteras utförligt vid
sammanträde. Investeringen kommer att skrivas av enligt sedvanlig
komponentavskrivning och räntenivåer i kalkylen baseras på per juli 2019
kända tillgängliga bundna räntenivåer i åtta år. Efter åtta år baseras
räntenivåerna på ett högre historiskt tioårigt genomsnittsvärde. För att
säkra räntekostnader kommer finansieringen säkras via lån med
varierande omsättningstider. Byggprocessen kommer att delas upp under
5-6 år och den genomsnittliga årliga investeringskostnaden väntas uppgå
till mellan 21 miljoner kr och 25,2 miljoner kr, exklusive bidrag och stöd.
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§ 43- fortsättning
Efter riksdagens beslut om budgeten för 2020 uppgår anslaget för
investeringsstödet för äldrebostäder för 2020 till 495 miljoner kronor.
Stödets storlek beror på antalet kvadratmeter och antalet boende. Hur
mycket pengar ett visst byggprojekt kan få som stöd beror på vad som ska
byggas eller anpassas:
För nybyggnad kan du få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.
För ombyggnad kan du få upp till 3 200 kronor per kvadratmeter
boarea.
För anpassning av gemensamma utrymmen i hyreshus eller
bostadsrättshus kan stöd beviljas för en fjärdedel av kostnaden, men som
mest 200 000 kronor.

•
•

Under förutsättning att simbassängen i Kaitumgården är viktig att behålla,
samt att det är viktigt att byggnaden har möjliga ytor för hemtjänst, så är
alternativ 2 (delvis nybyggnation) det mest ekonomiskt fördelaktiga
alternativet, jämfört med ett nybygge.
Fastighetsansvarig Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen:
Att ge i uppdrag att inleda projektering och upphandling enligt alternativ 2
(delvis nybyggnation).
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2020-03-16, § 36,
att uppmärksamma kommunstyrelsen av vikten av att bibehålla varmbadet
för reumatiker och andra med behov av vattenträning och vikten av att
kunna samordna hemtjänsten med verksamheten i Nya Kaitumgården.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 35, att ge i uppdrag att
inleda projektering och upphandling enligt alternativ 2 (delvis
nybyggnation), med beaktande av vikten av att bibehålla varmbadet för
reumatiker och andra med behov av vattenträning och vikten av att kunna
samordna hemtjänsten med verksamheten i Nya Kaitumgården.
Kommunstyrelsens beslutade 2021-02-08, § 11, att frågan om
omprioritering gällande del av Nya Kaitumgården återremitteras till
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-22, § 5, att i investeringsbudgeten
avsätta 15 miljoner kr i investeringsmedel för 2021.
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet.
Fastighetskontoret har i samarbete med Socialtjänsten, arkitekter och
kalkylator för kostnadsberäkningar framtagit ett koncept och en
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§ 43- fortsättning
nyckeltalsbasserad budget för ett renoverat äldreboende med faciliteter
som är anpassade för boende, besökare och medarbetare. Kostnader är
uppdelade på nyckeltalsbaserade byggkostnader.
Byggkostnaderna verifieras via byggnyckeln som rimliga.
Parterna ska innan detaljprojektering påbörjas genomfört
samrådsprocesser med fackliga organisationer, anhörigrepresentanter och
pensionärsorganisationer.
Projektet är planerat att genomföras i samverkan mellan socialtjänsten,
fastighetskontoret och IT och E-funktionen.
På grund av tomma avdelningar och saknad information om kommande
behov så föreslås etappindelningen omdisponeras. Eftersom rosengård är
den nyaste huskroppen och som säkerligen kommer att brukas oaktat
inriktning så föreslås den att flyttas upp till etapp 1 i stället för etapp 5.
Efter etapp 1 (nu Rosengård) kan den vidare byggprocessen kommer att
delas upp i flera faser enligt ursprungligt förslag, likväl som tillträdet till de
nya lokalerna. Projektet bygger på att hela huskroppar töms för en effektiv
byggprocess. Två avdelningar blir berörda per byggnadsetapp. Den sista
byggetappen är renovering av huskroppen för bad och administrativa
utrymmen.
Fram till dess att annat beslutas gäller den tidsplan som redovisas, enligt
nedan.
2020: Samråd, projektering och upphandling.
2021: Byggprocessen väntas kunna inledas årsskiftet 2021/2022
Renovering Rosengården (tidigare etapp 5m, nu etapp 1).
2022: Infrastruktur inför kommande etapper (etapp 2) (PAUSAD)
2023: Rivning (etapp 3) (PAUSAD)
2024: Nybyggnation (etapp 4) (PAUSAD)
2025: Renovering hus efter läkargatan (etapp 5) (PAUSAD)
2025: Renovering Rosengården (etapp 5) (NU ETAPP 1)
2026: Renovering administrativa och offentliga utrymmen (etapp 6)
(PAUSAD)
Notera att etapp 2-6 kan komma att behöva revideras utifrån
socialtjänstens förändrade behovsbild.
Renovering av etapp 1, rosengård plan 2 och 3 väntas vara berättigat ett
bidrag på maximalt 3 089 920 kr.
Bidraget beräknas enligt nedan:
Justerandes signatur
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§ 43- fortsättning
HUS B OMBYGGNAD
11 LGH a 35,0 m2 X 3200 Kr/m2 BOA = 1 232 000 Kr
GEMENSAMMA YTOR / AVDELNING 59,3 m2 X 3200
Kr/m2 = 189 760
TILLÄGG SÄRSKILLDA BOENDEFORMER
10% X 1 232 000 = 123 200
STÖD X 2 VÅNINGAR
TOTALT STÖD FÖR HUS B FLYGELN
3 089 920 Kr
Sökande kan inte få ut mer stöd än vad byggprojektet kostar. Om reglerna
ovan innebär att stödet skulle överstiga hela produktionskostnaden
kommer länsstyrelsen att räkna ner stödet.
Den totala renoveringskostnaden beräknas uppgå till 5 miljoner kr, vilket
innebär att den egna finansieringen blir 2 miljoner kr.
Kompletterande information om besittningsrätt
I normalfallet räknas ett hyresförhållande vid socialtjänstens boenden (ex.
äldreboenden) som ett vanligt hyresförhållande enligt 12 kap.
Jordabalken. Detta innebär att det är jordabalkens bestämmelser kring
besittningsskydd som är gällande.
Vid ett underhåll som innebär att de boende inte kan bo kvar i
lägenheterna så har vi en skyldighet att hålla med evakueringslägenhet.
Hyresgästen har kvar besittningsrätten till sin egna lägenhet, men de kan
också välja att godkänna ett byte av lägenhet.
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen:
Att ge i uppdrag att inleda projektering och upphandling för renovering av
Rosengård plan 2 och 3, enligt alternativ 2 och att ge socialchefen och
chefen för samhälls- och infrastrukturfunktonen i uppdrag att omgående
ansöka om stöd från Boverket.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 42.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-03-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-22, § 5.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 11.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20, § 35.
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 45.
Justerandes signatur
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§ 43- fortsättning
Tjänsteskrivelse från fastighetsansvarig Erik Fagerström daterad 2020-0227.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Roland Boman (FJK) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP),
Marina Eriksson (S), Tommy Isaksson-Rensfeldt (FJK) och Karin Vannar
(SV), att inleda projektering och upphandling för renovering av Rosengård
plan 2 och 3 men att pausa övriga boendeförändringar inom
socialnämnden, inklusive Pionjären samt att arbets- och tillväxtutskottet
ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om behovet av
platser inom äldreboendena i framtiden.
Viktor Segerström (V) yrkar att då kommunfullmäktige redan gett
socialnämnden en budgetram och investeringsbudget att förhålla sig till
inleda projektering och upphandling för renovering av Rosengård plan 2
och 3 samt att avvakta med övriga delar av Kaitumgården till
behovsutredningen för antalet platser är klar.
Röstning
Ordförande ställer frågan till kommunstyrelsens ledamöter att man är
medveten om att Bomans (FJK) yrkande med instämmande av Henrik
Blind (MP) m.fl. inte är förenligt med socialnämndens reglemente och
därmed i strid med Kommunallagen.
Ledamöterna svarar jakande.
Ordförande finner att Segerströms (V) yrkande är i princip det förslag som
arbets- och tillväxtutskottet beslutat om med ett tillägg och prövar därför
förslaget mot Bomans (FJK) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Bomans (FJK) yrkande. Varvid röstning begärs.
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets
förslag med Segerströms (V) tillägg röstar ja och de som vill att
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Bomans (FJK) yrkande röstar
nej.
Vid röstningen avges 4 ja-röster, 5 nej-röster enligt särskilt
röstningsprotokoll.
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 15.10-15.30 under ärendets beredning.
Justerandes signatur
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§ 43- fortsättning

Kopia till
Socialnämnden
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
Socialchef Maria Larsson
Fastighetschef Erik Fagerström
Justerandes signatur
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§ 44

Dnr 2021:320

Förfrågan om fastighetsköp av Jokkmokkskorvs lokaler i
Tranans Livsmedelshus, Jokkmokk Kyrkostaden 1:694
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att besluta att teckna ett förlängt hyresavtal med AB Jokkmokks Korv,
samt att besluta om att erbjuda Jokkmokkskorv AB att köpa Jokkmokk
Kyrkostaden 1:694 till en summa av 1 500 000 kr, efter att redan
beslutade åtgärder i lokalens kylanläggning utförts, samt
att besluta om att ansöka om fastighetsreglering för utökad byggbar mark
enligt ny gällande detaljplan.
____________
Ärendet
Jokkmokks kommun har under flera år arbetat med försäljning av delar av
industrihuset Tranan. Arbetet inleddes under år 2016 genom att dela
fastigheten, att dela upp el-abonnemang, fjärrvärmeabonnemang och VA,
i syfte att göra delar av fastigheten säljbara. År 2017 fastställdes en ny
detaljplan i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling i området.
Fastigheten industrihus Tranan har historiskt sett haft en dålig ekonomi.
Ekonomin har succesivt förbättrats i och med en tydligare
fastighetsdelning och genom att företagen i fastigheternas delar tagit över
ägande och drift. Lokalerna är verksamhetsspecifika och genom att
företagen som själva verkar i byggnaden tar över driften så skapas också
förutsättningar för en kostnadseffektivare drift och utveckling.
Idag så äger AB Jokkmokkskorv en del och hyr en del av Jokkmokks
kommun och har långsiktiga planer för etableringen i Jokkmokk.
Jokkmokks kommun har fått ett bud av nuvarande hyresgäst om att få
förvärva de hyrda lokalerna till en summa av 1 500 000 kr (Kyrkostaden
1:694), efter att nödvändiga och beslutade åtgärder i kylanläggningen
utförts.
Hyresgästen önskar också en fastighetsreglering för att utöka den
byggbara marken enligt den detaljplan som togs fram år 2017. Den extra
marken skapar förutsättningar till en fortsatt utveckling och förbättrad
logistik av material som idag förvaras på annat ställe.
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§ 44- fortsättning
Fastigheten hade 2020-12-31 ett bokfört värde motsvarande 1 806 896 kr.
Utöver de bokförda värdena så tillkommer bokförda värden enligt beslut
om nödvändiga åtgärder i fastighetens kylanläggning.
Ur ett historiskt ekonomiskt perspektiv så har reaförlusterna i samband
med försäljningen en positiv inverkan på fastighetskontorets ekonomi och
frigör medel för andra framtida prioriteringar.
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen:
Att besluta om att ansöka om fastighetsreglering för utökad byggbar mark
enligt ny gällande detaljplan.
Att besluta att teckna ett förlängt hyresavtal med AB Jokkmokks Korv,
samt att besluta om att erbjuda Jokkmokkskorv AB att köpa kyrkstaden
1:694 till en summa av 1 500 000 kr, efter att redan beslutade åtgärder i
lokalens kylanläggning utförts.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 43.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-03-09.

Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
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§ 45

Dnr 2021:318

Årsredovisningen och bokslut för 2020
Kommunstyrelsen beslutar
-för egen del
att godkänna värderegleringar och avskrivningar i bokslut 2020
-föreslå kommunfullmäktige besluta
att återställa det negativa balanskravsresultatet om 4,8 miljoner kronor
från tidigare år,
att avsätta 6,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven,
att kvarstående resultat blir 4,3 miljoner kronor, samt
att efter dessa åtgärder godkänna 2020 års bokslut och årsredovisning.
__________
Ärendet
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, var de generella
statsbidragen till kommuner och regioner år 2020 drygt 30 miljarder kronor
högre än 2019, 21 miljarder kronor av dessa var tillskott på grund av
pandemin. Kommuner och regioner fick också nästan 20 miljarder kronor i
ersättning för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.
Kompensation utgick även för högre sjuklönekostnader.
De tillfälliga statsbidragen har gynnat kommunernas och regionernas
ekonomi under året. Även statens stöd till företag har hjälpt till.
Kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter har dessutom varit mycket
låg, och i vissa fall till och med negativ, till följd av pandemin
SKR flaggar för att den demografiska utvecklingen med stora
kompetensförsörjningsbehov och svagare offentliga finanser medför
fortsatt stora utmaningar kommande år då pandemins effekter på
ekonomin förväntas bli långsiktig. Om alla ska få lika mycket välfärd som i
dag beräknas välfärdsbehoven öka med 1,0 procent per år den
kommande tioårsperioden.
Bokslutet är klart och årsredovisningen håller på att sammanställas.
Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor
för år 2020 varvid följande orsaker varit bidragande:

Justerandes signatur
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§ 45- fortsättning
Ny beräkning av kostnadsutjämningen har gett drygt 3 000 kr per invånare
mer än tidigare, totalt cirka 14,8 miljoner kronor mer än år 2019. Denna
ökning var medräknad i budgeten för finansieringen år 2020.
Extra tillskott på grund av pandemin om knappt 9,3 miljoner kronor.
Reavinster på 5,7 miljoner kronor med anledning av försålda fastigheter
och maskiner.
Minskade kostnader på grund av att tidigare beslut om besparingsåtgärder
fått genomslag.
Minskade kostnader beroende på att den rådande pandemin lagt hinder i
vägen för genomförande av planerade insatser och verksamheter.
Jokkmokks kommun har år 2020 haft intäkter på cirka 29,8 miljoner kronor
som inte funnits år 2019.
Sammanställning budgetavvikelse och resultat, tusen kronor
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggarnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Summa styrelse och nämnder
Finansieringen
Summa budgetavvikelse
Budgeterat resultat
Redovisat resultat

4 451
-524
-9 566
-4
1 716
-3 927
15 483
11 556
3 500
15 056

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultaten åren 2018 och 2019 har varit negativa och det finns
därför 4,8 miljoner kronor som kommunen har att återställa genom
besparingar under tre års tid. Det positiva resultatet år 2020 ger möjlighet
att återställa hela beloppet, innebärande att kommande årsbudget i så fall
inte belastas med extra besparingar på grund av tidigare års negativa
resultat.
Under år 2019 nyttjades resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner
kronor. Nu finns utrymme att fylla på den med 6,0 miljoner kronor.
Om dessa åtgärder beslutas finns ett återstående redovisat positivt
resultat på 4,3 miljoner kronor.
Justerandes signatur
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§ 45- fortsättning
Värderegleringarna för år 2020 uppgår till 216 378 kr och återvunna
fodringar till 82 808 kr.
Ekonomichef Axel Landström föreslår:
Att återställa det negativa balanskravsresultatet om 4,8 miljoner kronor
från tidigare år.
Att avsätta 6,0 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.
Att kvarstående resultat blir 4,3 miljoner kronor.
Att efter dessa åtgärder godkänna 2020 års bokslut och årsredovisning.
Att godkänna värderegleringar och avskrivningar i bokslut 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottet beslutade 2021-03-15, § att
uppdra till kommunchefen att se över möjligheten att snarast upphandla
rivning av badhuset i Porjus samt gamla skolbyggnaden i Porjus på Porjus
1:91 och badhuset i Vuollerim på Vuollerim 3:118.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 45
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2021-03-15.
Värderegleringar och avskrivningar för år 2020.

Kopia till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Axel Landström
Justerandes signatur
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§ 46

Dnr 2015:49

Revidering av Jokkmokks kommuns varuförsörjningsplan
Kommunstyrelsen beslutar
-för egen del
att under rubriken betaltjänster/kontanthantering göra ett tillägg att
Jokkmokks kommun även ska hjälpa till att uppmärksamma underlättandet
av inlösen av bankavier inom kommunen
-föreslå kommunfullmäktige besluta
att i övrigt anta varuförsörjningsplanen.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 24,
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på reviderad
varuförsörjningsplan.
2015 reviderades varuförsörjningsplanen och sedan dess har förändringar
skett i och med att butiker försvunnit eller förändrats. Omvärlden förändras
även den och framförallt pandemin har visat på ett behov av en
uppdatering av planen.
År 2000 kom förordningen om stöd till kommersiell service och där ingår
dels olika stöd för näringsidkare som gynnar företag på landsbygd, dels
regler gällande hemsändning av dagligvaror.
Jokkmokks kommun har i de båda tidigare varuförsörjningsplaner haft ett
regelverk gällande hemsändning av dagligvaror. Detta finns kvar i planen
med en del förtydliganden.
Kommunen kan ansöka om bidrag för del av kostnad som kommunen har
gällande dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till och saknar
möjlighet att på annat sätt ta sig till butiken.
Beloppet kommunen kan ansöka om är högst 50% av kostnaden och den
summan får inte överstiga 100kr per hushåll och hemsändningstillfälle.
Kommunen ansöker årsvis i efterhand och för 2020 var det 577 leveranser
för en total kostnad av 181 733 kronor, av detta får kommunen, om det
beviljas, tillbaka 57 700 kronor. En kostnad för kommunen med 124 033
kronor.
Justerandes signatur
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§ 46- fortsättning
År 2019 var det 102 leveranser till en kostnad av 52 775 kronor,
kommunen sökte och fick beviljat 10 200 kronor. Kommunens kostnad
40 552 kronor
De administrativa kostnaderna är inte medräknade i dessa summor.
Den stora skillnaden är helt beroende på den pandemi som har varit under
det senaste året.
Det är viktigt att särskilja hemsändningsbidraget från den service som
hemtjänsten ger till olika vårdtagare och ett samarbete mellan
administrationen för hemsändningsbidraget och hemtjänsten är önskvärt.
Framförallt för att samordning av dessa två tjänster är av stor vikt för att
utföra uppdragen effektivt.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 48:
Att under rubriken betaltjänster/kontanthantering göra ett tillägg att Jokkmokks
kommun ska hjälpa till att uppmärksamma underlättandet av
kontanthanteringen inom kommunen.
Att sätta 15 km som gräns istället för 30 km för hemsändningsbidraget av
varor.
Att uppdra till kommunchefen att upprätta interna riktlinjer för handläggningen
av hemsändningsbidraget.
Ärendets beredning
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 48.
Tjänsteskrivelse från utredare Anna Hövenmark daterad 2021-03-03.
Förslag till reviderad varuförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-01-25, § 24.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Henrik Blind (MP) föreslår ytterligare förtydligande till arbets- och
tillväxtutskottets beslut att under rubriken betaltjänster/kontanthantering göra
ett tillägg att Jokkmokks kommun även ska hjälpa till att uppmärksamma
underlättandet av inlösen av bankavier inom kommunen,
Kommunstyrelsen beslutar så.
Justerandes signatur
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Kopia till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Hövenmark
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§ 47

Dnr 2021:120

Förslag till fördelning av skolmiljarden
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att Jokkmokks kommun fördelar Skolmiljarden per elev (förskoleklass till
gymnasium) till samtliga skolformer i kommunen, det vill säga kommunala
skolor, friskolor, Sameskolstyrelsen och LKF.
____________
Ärendet
Regeringen har beslutat om en Skolmiljard för att stärka skolors
förutsättningar att hantera effekterna av Covid-19. Stödet riktar sig från
förskoleklass upp till gymnasiet. Varje kommun avgör själva fördelningen
av bidraget som för Jokkmokks kommun utgör 354 943 kr.
Frågan har lyfts av förbundschefen Maj-Lis Ejderlöf till kommuncheferna i
LKF, en överenskommelse hat träffats mellan kommunernas skolchefer
som kommuncheferna ställt sig bakom. Överenskommelsen innebär att
respektive kommuns medel fördelas per elev (förskoleklass till
gymnasium) till samtliga skolformer i kommunen, det vill säga kommunala
skolor, friskolor, Sameskolstyrelsen och LKF.
Regeringen har beslutat om generösare regler för lovskola, det innebär att
under sport-, påsk- och sommarlov ska Skolverket ersätta huvudmannen
för deras merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att huvudmän
ersätts för sina faktiska merkostnader att anordna lovskola och att det inte
längre utgår ett bestämt belopp per elev och dag.
Lovskola riktar sig till elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E.
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att Jokkmokks kommun fördelar
Skolmiljarden per elev (förskoleklass till gymnasium) till samtliga
skolformer i kommunen, det vill säga kommunala skolor, friskolor,
Sameskolstyrelsen och LKF.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-03-15, § 49.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-03-01.
Skrivelse från Lapplands gymnasienämnd.
Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
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§ 48

Dnr 2020:234

Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka bygdemedel med 200 000 kr.
____________
Ärendet
En ansökan om bygdemedel på 200 000 kr har inkommit från Jokkmokks
Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till
kommunens olika fiskevårdsföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-29, § 166, att årligen avsätta
200 000 kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att
årliga redovisningar görs vad medlen används till,
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 50.
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen
2021-02-24.
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166.

Kopia till
Länsstyrelsen
Sökande
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2021:179

Bygdemedelsansökan- Murjeks Bollklubb, byte av armatur
på elljuspåret i Murjek
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka bygdemedel med 122 539 kr.
____________
Ärendet
En bygdemedelansökan med 122 539 kr från Murjeks Bollklubb har
inkommit. Medlen ska gå till utbyte av armaturer efter elljusspåret. Befintlig
armatur är kvicksilverbaserad och måste bytas till mer miljövänliga och
mer kostnadseffektiva ledlampor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-24, § 23, att föreslå
kommunstyrelsen att bevilja ansökan.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 51.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-24, § 23.
Bygdemedelsansökan inkommen 2021-02-16.

Kopia till
Länsstyrelsen
Sökande
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
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§ 50

Dnr 2020:1039

Bygdemedelsansökan- Vuollerims Sportklubb, inköp av
träningsutrustning till gym
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka bygdemedel med 788 718 kr.
____________
Ärendet
En bygdemedelansökan med 788 718 kr från Vuollerim Sportklubb har
inkommit. Medlen ska gå till inköp av träningsutrustning till gymmet i
Vuollerim.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-25, § 12,
att remittera ansökan till kultur- och fritidsnämnden för yttrande, samt att
även begära en återrapportering av nyttjandet av gymmet fördelat på män
och kvinnor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-24, § 24, att föreslå
kommunstyrelsen att bevilja ansökan.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 52.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-24, § 24.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-01-25, § 12.
Bygdemedelsansökan inkommen 2020-11-30.

Kopia till
Länsstyrelsen
Sökande
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2021:319

Verksamhetsmål för Jokkmokks kommun 2022-2024 utifrån
visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030”
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer för verksamhetsmål, samt
att uppdra till kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till verksamhetsmål 2022 - 2023, verksamhetsmålen ska utgå från
de utmaningar funktionerna presenterade på den strategiska
beredningsdagen.
____________
Ärendet
Vision 2030 är utgångspunkten för Jokkmokks kommuns arbete med
verksamhetsmål. Idag finns olika upplägg hos avdelningarna kring
arbetssätt och uppföljning av verksamhetsmål. För att få enhetlighet och
en röd tråd för hela kommunens organisation har ledningsgruppen tagit
fram ett förslag till arbetssätt som presenterades på den strategiska
budgetberedningsdagen 8 mars.
Förslaget innebär att varje nämnd i Jokkmokks kommun beslutar om 3 – 4
verksamhetsmål för perioden 2022 – 2023. Verksamhetsmålen ska ha
Vision 2030 som utgångspunkt; mål, insatsområden och effekt av
uppdrag. De tre grundläggande värderingarna Mångfald, Jämlikhet och
Jämställdhet ska genomsyra verksamhetsmålen.
Verksamheterna utarbetar aktiviteter med mätetal, aktiviteterna ska
utformas med sikte på verksamhetsmål. Verksamheterna utformar,
genomför och följer upp aktiviteterna samt redovisar analyserat resultat till
nämnden i årsredovisningar samt bedömning av måluppfyllelse på helår i
Tertialrapport 1 och Tertialrapport 2.
Analyserna ska innefatta
-hur genomförda aktiviteter har nått mätetal
-hur aktiviteter har bidragit till uppfyllelse av verksamhetsmål
-hur verksamhetsmål har bidragit till uppfyllelse av visionsdokumentets
övergripande mål och effekt av uppdrag.
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta:
Att anta riktlinjer för Verksamhetsmål, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51- fortsättning
Att uppdra till kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till verksamhetsmål 2022 - 2023, verksamhetsmålen ska utgå från
de utmaningar funktionerna presenterade på den strategiska
beredningsdagen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 54.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-03-01.

Kopia till
Kommunchef Monica Lundkvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 2017:936

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den 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 2021-02-08, § 24, att i februari varje år
fastställa en årlig internkontrollplan, samt att i övrigt lägga redovisningen
till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-30 om en tidsplan för redovisning av
internkontrollplan, för sammanträde 2 under året är det följande moment
som ska redovisas. Redovisning av budget och likvida medel kommer att
ske i Årsredovisning 2020 samt muntligt vid sammanträdet.
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§ 52- fortsättning
Sammantaget så är 35 verksamhetsmål uppfyllda och 30 verksamhetsmål
delvis uppfyllda, 1 verksamhetsmål är ej uppfyllt. I de områden som är
delvis uppfyllda finns mål riktade mot att ungdomar ska involveras mera
för flera funktioner, detta bör fortsatt vara ett utvecklingsområde. Andra
mål som är delvis uppfyllda är flertalet långsiktiga strategiska mål som kan
vara svårt att säga att de är uppfyllda även om arbete med området pågår.
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen och lägga den till handlingarna.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-03-15, § 55.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2021-02-26.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 24.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19, § 165.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 2021:248

Förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens
reglemente för sammanträden på distans
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta det reviderade reglementet.
____________
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 8, att uppmana barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden att
snarast ta fram förslag på reviderade reglementen gällande
sammanträden på distans.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-24, § 20, att ta fram ett
förslag till reviderat reglemente gällande sammanträden på distans.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2021-03-15, § 56.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-24, § 20.
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 8.

Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur
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§ 54

Dnr 2021:263

Riktlinjer för distanssammanträden för nämnderna i
Jokkmokks kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjerna.
____________
Ärendet
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.
Ett förslag till riktlinjer har nu tagits fram.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-03-15, § 57,
att förtydliga att riktlinjerna även rör kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Förslag till reviderade riktlinjer för distanssammanträden.
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 202103-09.
Förslag till riktlinjer för distanssammanträden.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 17.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Birgit Meier-Thunborg (M) yttrar sig att ersättare borde ha rätt att kliva in
om en ledamot faller bort på grund av tekniska problem.
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo svarar att ersättare kliver in om de
har möjlighet in i enlighet med Kommunallagens regler.
Kopia till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggarnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden
Respektive nämndssekreterare
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr 2011:79

Förslag till förändring i delegeringsordningen för
kommunstyrelsen, beslut vid upphandlingsärenden och
bostadsanpassning
Kommunstyrelsen beslutar
att stryka delegationspunkterna gällande bostadsanpassningen,
att införa delegation för inköpssamordnare enligt förslaget, samt
att i övrigt ej ändra i delegeringsordningen.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 20, att göra förändringar i
kommunstyrelsens delegeringsordning bland annat så förändrades
punkterna 3.16-3.18 som har med beslut, antagande och tecknande av
avtal gällande upphandling till att delegeras till arbets- och tillväxtutskottet.
När nu delegeringsordningen har börjat användas praktiskt visar det sig att
varje upphandlingsärende som överstiger 500 000 kr (på hela
kontraktlängden) måste tas upp tre gånger i arbets- och tillväxtutskottet.
För att det ska bli praktiskt hanterbart för arbets- och tillväxtutskottet
föreslås därför en förändring att bara beslut om att genomföra en
upphandling som ej rör investeringsbudgeten ska tas av arbets- och
tillväxtutskottet. Tilldelningsbeslutet följer LOU och tecknande av avtal blir
en ren formalia sak och borde kunna tas av respektive
beslutsattestant/budgetansvarig för upphandlingen.
När det gäller investeringsbudgeten så har
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen redan fattat beslut om att
investeringen ska genomföras. Upphandling blir därefter bara en ren
verkställighet på respektive beslutsattestant/budgetansvarig.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, §§ 8 och 10 att flytta över
bostadsanpassningen från kommunstyrelsen till samhällsbyggarnämnden i
och med detta så har de ärendena tagits bort från kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Ärendets beredning
Förslag till reviderad delegeringsordning.
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 202103-25.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55-fortsättning
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, §§ 8 och 10.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 20.
Överläggningar i kommunstyrelsen
Roland Boman (FJK) föreslår att delegeringsordningen ej ändras enligt
förslaget på punkterna 3.15-3.18.
Kommunstyrelsen beslutar så.

Kopia till
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2019:94

Svar på medborgarförslag – gällande belysning väg 805 vid
europaväg 45
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Gatukontoret ha en dialog med Trafikverket för att ändra
vinkeln på korsningen och i övrigt uppnå en trafiksäker korsning vid den
aktuella platsen.
____________
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Björn Gustafsson och
Tor Erling Andreassen.
Det har nu gått drygt 20 år sedan ombyggnad av några kilometer lång
sträcka av Europaväg 45 c:a 7 kilometer norr om Jokkmokk genomfördes
och därmed ny anslutning till väg 805 mot Kvikkjokk.
Under alla dessa år har det inte funnits någon form av belysning i detta
område. Det har förorsakat många tillbud i trafiken genom åren. Dock har
inte någon allvarlig olycka inträffat så vitt vi vet.
Många trafikanter upplever korsningen som väldigt obehaglig under den
mörka årstiden.
De flesta som bor efter Lilla Lule älvdal trafikerar ju ofta korsningen. Inte
minst de som pendlar dagligen till och från arbetet. Dessutom trafikeras
sträckan ofta och tunga fordon såsom timmerbilar och arbetsfordon av
olika slag.
Den busshållplats som ligger i nära anslutning saknar också belysning
vilket gör det ännu mera dystert.
Vi vill med denna skrivelse undertecknad av ca.120 boende i byarna
Vaikijaure och Randijaure framföra krav på att snarast installera lämplig
belysning i anslutning till Europaväg 45/väg 805 innan en allvarlig olycka
inträffar.
Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget.
Vägarna 805 och E45 är det Trafikverket som är ansvarig för.
Kommunen har vid möte med Trafikverket den 2017-06-13 framfört
I Vaikijaure önskar kommunen att man ser över behov av belysning i
korsningen väg 805/E45. Trafikverket tar med frågan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56- fortsättning
Vid mötet med Trafikverket 2019-12-18 har kommunen framfört
medborgarförslag från byaföreningen har inkommit gällande begränsad
hastighet genom Vaikijaure. Bristen behöver beskrivas för att kunna
avgöra vilka åtgärder som kan bli aktuella. Trafikverket ser över det förslag
som inkommit.
Avfart till Kvikkjokks vägen (805) saknar belysning vilket resulterar i en
otydlig trafikmiljö. Kommunen anser att trafiksituationen vid avfarten kan
förbättras genom t.ex. belysning. Liknande önskemål om belysning vid
busskur. Kommunen påtalar även problem med hastigheten genom byn.
Vid mötet med Trafikverket 2020-05-07 har kommunen framfört
Gällande belysning Vaikijaure, Kommunen lyfter att det hade varit bra om
åtgärderna kunde samordnas med Vattenfalls arbete
Svar 2019-12-18 från Trafikverket:
Trafikverket arbetar med att se över kriterierna för när belysning ska sättas
upp, detta arbete pågår nationellt. Kommunen får återkoppling när
projektet är avslutat.
Svar 2020-05-07 från Trafikverket:
Gällande Vaikijaure väntar Trafikverket på att en belysningsstrategi ska
färdigställas. Kommunen lyfter att det hade varit bra om åtgärderna kunde
samordnas med Vattenfalls arbete. Trafikverket skickar
hastighetsmätningen som gjorts i Vaikijaure till kommunen. Generellt
kommuniceras hastighetsmätningar ut till den som skickat i synpunkten
Gatuchef Conny Öhman föreslår:
Att uppdra till Gatukontoret att fortsätta med dialogen med Trafikverket om
en trafiksäker korsning vid den aktuella platsen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 61.
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterad 2021-01-15.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18, § 3.
Medborgarförslag från Björn Gustavsson och Tor Erling Andreassen
inkommen 2019-01-21.

Kopia till
Förslagsställarna
Gatuchef Conny Öhman
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)

Sida 53 av 71

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

54

Kommunstyrelsen
2021-03-29
_______________________________________________________________________
§ 57

Dnr 2019:1082

Svar på medborgarförslag – Snöröjningen i kommunens
väg/gatunät
Kommunstyrelsen beslutar
att utreda bästa möjliga sättet att ploga våra gator och trottoarer när
tjänsten ska upphandlas nästa gång för våra medborgare på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt, samt
att i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat.
____________
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Johansson.
Kommunen har poängterat att enskilda fastighetsägare inte ska ha
möjlighet att ”skyffla ut” snö från egen tomt/fastighet på kommunala
vägnät/gator. Så i ett demokratiskt synsätt så borde det även vara
förbjudet av den kommunala snöröjningen att ”skyffla över” snömassor
från det kommunala vägnätet på enskilda fastighetsägares fastigheter.
Detta specifikt in/utfarter i fråga till kommunalt vägnät/gator.
Konsekvens i detta medborgarförslag simpelt och enkelt- se till att
entreprenörer för uppgiften har teknisk utrustning för att lösa uppgiften för
att inte förorsaka enskilda fastighetsägare problem. Dessutom skapa ett
”chipp-system” via app som säger när dessa entreprenörer är och vart för
att skapa en logistik som koordinering för enskilda fastighetsägare inom
kommunen kan göra sina uppgifter för att undslippa snökrig och handla
mer om dialog på vilket sätt snöröjning kan ske i kommunal regi.
Gatuchef Conny Öhman har berett medborgarförslaget.
Där kommunen är ägare av mark som tomma fastigheter och parkmark
bör det vara ok att lämna snö för privatpersoner.
Detta under förutsättning att det inte blir problem med sikt för trafikanter
eller problem vid snösmältning.
Gatuchef Conny Öhman föreslår:
Att medborgarförslaget anses besvarat.
Att utreda bästa möjliga sättet att ploga våra gator och trottoarer när
tjänsten ska upphandlas nästa gång för våra medborgare på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 57- fortsättning
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 62.
Tjänsteskrivelse från gatuchef Conny Öhman daterat 2021-02-15.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 5
Medborgarförslag från Thomas Johansson inkommen 2019-12-18.

Kopia till
Förslagsställaren
Gatuchef Conny Öhman
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 58

Dnr 2016:19

Svar på medborgarförslag- Livsrum
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat i enlighet med kultur- och
fritidschefens yttrande.
____________
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Katarina Pirak Sikku.
Jag har sett att Jokkmokks kommun funderar på att anlägga en
designträdgård. Jag har inte haft möjlighet att studera det förslaget
närmare men jag har en idé om ett Livsrum som skulle kunna passa in i
det sammanhanget.
Motiv
Med ett Livsrum menar jag ett rum där olika högtider kan firas. Och att
kommunen tänker på att kombinera någon av de byggnader som ska
uppföras i Designträdgården så att det kan användas som Livsrum.
Bakgrund
Idag går fler och fler ur Svenska kyrkan. Jokkmokk blir mer och mer
mångkulturellt. I Jokkmokk finns det inte något utrymme som kan
användas för livets högtider som inte är knutna till den kristna traditionen.
Och det behövs ett utrymme som är estetiskt utformat för ändamålet. Inte
knutet till någon religion, ett demokratiskt och humanistiskt rum.
Förslag
Med det som bakgrund och motiv föreslår jag att Jokkmokks kommun
inrättar ett Livsrum inom ramen för den planerade designträdgården intill
Dálvvádisjaure.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg har berett medborgarförslaget.
Förslagsställaren vill att Jokkmokks kommun inrättar ett Livsrum inom
ramen för den planerade designträdgården intill Dálvvádisjaure. Med ett
livsrum menar förslagsställaren ett rum där olika högtider kan firas.
Jokkmokks kommun har under ett flertal år försökt skapa en etablering av
en designträdgård ” Midnattssolensträdgård” i Jokkmokk.
Senaste året i ett projekt där Leader Polaris beslutat att projektfinansiera
projektet under perioden 2018 – 2021. Kommunen arbetar idag för att en
etablering kan bli av och då inte av kommunen själva utan av annan aktör.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 58- fortsättning
Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att erbjuda mark i enighet med
visionen Midnattssolens Trädgård och att kommunen ser positivt på
projektets fortsatta arbete samt att kommunen inte ska åsamkas kostnader
vid ett genomförande av projektet.
När en etablering av designträdgården blir av så är det inte kommunen
som kommer att vara ägare eller ansvarig för driften av trädgården. Detta
innebär att kommunen inte kan besluta att inrätta ett Livsrum inom ramen
för designträdgården intill Dálvvádisjaure.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 63.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Patrik Sundberg.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-22, § 3.
Medborgarförslag från Katarina Pirak Sikku inkommen 2016-01-07.

Kopia till
Förslagsställaren
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 59

Dnr 2019:355

Motionssvar – Föreningsalliansen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad i enlighet med kultur- och fritidschefens
yttrande.
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Birgit Meier-Thunborg (M)
Föreningsalliansen är en av föreningslivets viktigaste aktörer i Jokkmokk.
Därför är det mycket problematiskt att föreningsalliansen i april kommer
att stänga sitt kansli. Framförallt är det den tungrodda administrationen
där föreningsalliansen har varit till stor hjälp. De allra flesta föreningarna
är fortfarande medlem.
Det är inte enbart kontorstjänster som utgör att föreningsalliansen är ett
nav för föreningslivet. Att ha ett bemannad kansli som kan tar emot
förfrågningar och som kan slussar vidare i olika kanaler har ett oerhört
värde även i marknadsföringen av vår idrottsaktiva kommun.
Trots att hotet är känt en längre tid tillbaka har inte hänt något för att
undvika ett ytterst problematiskt läge som kommer att slå hårt mot
föreningslivet i kommunen.
Därför föreslår Jokkmokksmoderaterna kommunfullmäktige
att ge Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att omgående initiera och
inleda arbetet i ett krisutskott bestående av representanter från:
- kultur- och fritidsnämnden
- föreningsalliansen
- medlemsföreningarna och
- kommunstyrelsen
för att i ett omgående skede aktivt motverka de negativa följderna som
uppstår om att föreningsalliansens kansli tvingas lägga ner samt att
identifiera möjligheterna för ett fortsatt arbete.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg har berett motionen.
Vi kan bara hälla med förslagsställaren att Föreningsalliansen (nedan
kallad föreningen) har varit en stor och viktig aktör för föreningslivet i
Jokkmokk.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 59- fortsättning
Från den dagen då föreningens ordförande meddelade att kanslitjänsten
hos föreningen kanske kommer att upphöra så har ett flertalet möten
initierade av både kommunen och av föreningen.
När beslut fattats (och meddelades) från föreningens styrelse att inte
bedriva kansliverksamhet inom föreningen så har vi haft ett möte med
föreningen där föreningens styrelse förklarade varför man tagit beslutet.
Jag anser med detta att vi varit behjälplig med att försöka hitta lösningar
men att underlaget för föreningens kansliverksamhet sviktat och därför
tog föreningen beslutet att upphöra med kansliverksamheten.
Kultur- och fritidschef Patrik Sundberg föreslår:
Att anse motionen vara besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 64.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Patrik Sundberg daterad 202002-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08, § 33.
Motion från Birgit Meier-Thunborg (M) inkommen 2019-04-02.

Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 60

Dnr 2019:158

Motionssvar – Gång- och cykelled till Nyborg
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med fastighetschefens yttrande.
____________
Reservationer
Henrik Blind (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
En motion har inkommit från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas
Parffa. Samtliga (MP)
Jokkmokk är ett långsmalt samhälle med en del bostadsområden som kan
upplevas belägna lite långt ut i periferin, som Nyborg till exempel, som
skulle kunna göras lite mer lättillgängligt. I dagsläget är all trafik till
Nyborgsområdet helt hänvisad till Storgatan Stengatan, både bilister,
cyklister och fotgängare.
Med nybyggnationer av bostäder samt återupptagande av
förskoleverksamhet i området så ökar trafiken, framförallt med
barnfamiljer.
Människan är praktisk till sin natur och söker enkla lösningar och
genvägar. Det finns en improviserad gångstig mellan Stengatan och
Lappstavägen som sedan länge flitigt nyttjas såväl sommar som vinter.
Jag vill peka på möjligheten, och i mina ögon önskvärdheten, av att
iordningsställa och permanenta denna kommunikationsled och göra den
säker och tillgänglig för allmänheten.
I samband med den infrastruktursatsning och påtänkta omgestaltning som
planeras kring Talvatisstråket, Borgargatan, nedre delen av Åsgatan kring
Ájtte och Östra Skolan borde det vara av intresse att också planera in
denna utökade kommunikationsmöjlighet.
En naturlig fortsättning vore också genom skogsområdet mellan
Hälsocentralen och Borgargatan, som ju är ett naturligt stråk som många
människor rör sig i och passerar på väg till och från skola, arbete,
hälsocentral, gym m.m. Att iordningsställa en gångväg genom området
söder om Samernas Utbildningscenterskulle binda samman gångvägen
runt Hälsocentralen med Solgatan vilket till viss del skulle avlasta
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 60- fortsättning
"flaskhalsen" kring parkeringsområdet vid Östra Skolan, Samernas och
Ájtte.
Med en försiktig och respektfull gallring och röjning av undervegetation, ett
par bänkar och många hundlatriner skulle vi dessutom få oss en
skogspark att njuta av och en fungerande gång och cykelstig som binder
samman Talvatisområdet med Nyborg. Det skulle förstärka områdets
värde och upplevas trivsamt och välvårdat och locka fler att njuta av det.
Fastighetschef Erik Fagerström har berett motionen.
Jokkmokks kommun har under senaste åren bevakat möjligheterna att
erhålla extern finansiering för trafiksäkerhetshöjande insatser så som
projekt Berggatan samt det ej beviljade projektet efter Åsgatan. Vidare har
det gjorts insatser vid östra skolan och västra skolan. Focus har varit säker
skolväg och attraktiva miljöer. Prioriteringar om områden har gjorts utifrån
kartläggning av hur medborgare och besökare rör sig i samhället.
En gång och cykelväg till Nyborg har inte varit aktuellt i planen men skulle
kunna innebära en säkrare och attraktivare lösning än den improviserade
stig som uppkommit mellan områdena. Gång och cykelleden används idag
under sommartid, och korsar inlandsbanan via en oövervakad inofficiell
övergång. Gång och cykelleden är inget som kommunen uppfört eller
underhåller.
Inlandsbanan, likt andra banägare brukar inte se positivt på ett ökat antal
övergångar, samtidigt som de vill undvika så kallat spårspring på
oövervakade ställen.
En belagd gång och cykelväg med belysning förväntas kosta ca 5000 kr
per meter vilket innebär en kostnad på minst ca 1,4 mkr i investering.
Utöver detta så krävs tillstånd för att iordningställa en säker gångpassage
över inlandsbanan. Kostnaden för detta beror på platsens förutsättningar
och kan projekteras om uppdraget ges. År 2013 beräknades kostnaden för
en gångfålla med ljud och ljussignal till 104 tkr där kyrkogatan korsar
inlandsbanan. Denna kostnad kan initialt användas som ett riktmärke.
Utöver onan nämnda investering med årliga kapitalkostnader som följd
tillkommer också årliga kostnader för underhåll och vinterväghållning.
Snöröjning och sandning av gång och cykelvägen beräknas kosta ca 30
tkr per år, underhåll och skötsel av gångpassage förväntas kosta närmare
100 tkr per år enligt underlaget för gångfålla till Kyrkogatan, dnr
KF/2013:357.
Ett iordningställande av övergång vid inlandsbanan måste samrådas med
inlandsbanan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60- fortsättning
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår:
Att anse motionen besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 65.
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-02-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18, § 8.
Motion från Helen Swartling, Henrik Blind och Per-Jonas Parffa. Samtliga
(MP) inkommen 2019-02-18.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll KS 20210329 (Signerat)
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§ 61

Dnr 2014:774

Motionssvar- Namnändring av Storgatan till Vintergatan
Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att upphäva beslutet taget av arbetsutskottet 2015-05-11, § 52, om
medborgardialog, samt
att mot bakgrund av Lantmäteriets yttrande anse motionen besvarad.
____________
Ärendet
En motion har inkommit från Mikael Segerström (v).
Jokkmokk är i förhållande till sin storlek välkänd internationellt och är på
många sätt en knutpunkt på Nordkalotten. Under hela året men framför allt
vintermarknaden uppsöks Jokkmokk av besökare med förväntningar av en
upplevelse.
Med sin drygt 400-åriga tradition av marknadsplats skapar kylan och
mörkret den ursprungliga atmosfären en stämning som kunde förstärkas
med en koppling till den galax i universum som vårt solsystem är en del
av. Därför skulle det vara ett spännande förslag att utreda om det gick att
ändra nuvarande namnet på Storgatan till ”Vintergatan”.
Samhällsbyggarnämnden har yttrat sig över motionen:
Ett byte av namn på gata/väg medför kostnader för både kommunen och
framförallt enskilda som har sin adress efter gatan/vägen, i dagsläget ca
100 st. Ny skyltning måste till och adressändring måste ske. Trots detta så
ser nämnden inte något större hinder för namnbyte men anser att frågan
skulle vara lämplig att exempelvis ställa ut som webfråga till
kommunmedborgarna som då skulle få vara delaktig i beslut om
namnändringen.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, § 43, att uppdra till
kommunchefen att utreda vad det skulle kosta att genomföra en
namnändring.
Teknisk chef Erik Fagerström har utrett motionen.
Kostnader för utbyte av väg och gatuskyltar uppgår till 35 000 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61- fortsättning
De kostnader som redovisas är enbart för kommunens del och utgör
kostnader för uppdatering av skyltar. Utöver dessa tillkommer
administrativt arbete för uppdatering av datasystem mm. Det är svårt att
ge en samlad bild av omfattningen för den arbetsinsats som kommer att
krävas för uppdatering av alla olika system.
Exempel på interna system som måste uppdateras manuellt är
EDP(vatten och renhållning), Summarum (hyresavtal), Fastighetsregistret
mm.
Vad det gäller kostnader för privatpersoner så är adressändring gratis.
För företag så är det troligt att de likväl som kommunen har system och
skyltar som behöver uppdateras.
Teknisk chef Erik Fagerström föreslår att:
Om det är aktuellt att byta namn från Storgatan till Vintergatan genomföra
exempelvis en medborgardialog angående namnändringen, eller att på
annat sätt lämna utrymme för privatpersoner och företag att yttra sig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-11, § 52, att uppdra
till kommunchefen att under hösten 2015 hålla en medborgardialog i
ärendet.
Utredare Magdalena Fjellner har berett motionen.
Beslutanderätten för namn på gator, vägar, torg, parker och andra
allmänna platser faller under kommunens ansvarsområde. Kommunen har
att följa Kulturmiljölagen 1988:950, § 4 om god ortnamnssed.
Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet i Sverige.
Myndigheten har till uppgift att fastställa ortnamn och ansvara för
namnsättning i grundläggande geodata. Även lantmäteriet har att följa
Kulturmiljölagens hänsynsparagraf om god ortnamnssed och kartredovisar
bara nya namn på sådant sätt som inte strider mot god ortnamnssed.
Samsyn mellan kommunen och Lantmäteriet i fråga om nya namn och god
ortnamnssed borgar därmed för att nya namn beslutade av kommunen
också kartredovisas.
Då ett namnbyte från Storgatan till Vintergatan, av Lantmäteriet, inte
anses falla inom ramen för Kulturmiljölagens § 4 om god ortnamnssed,
förordas inte ett namnbyte av Lantmäteriet. Behovet av en
medborgardialog i ärendet kan därmed anses mindre relevant.
Utredare Magdalena Fjellner föreslår:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61- fortsättning
Att upphäva beslutet taget av arbetsutskottet 2015-05-11, § 52, om
medborgardialog.
Att mot bakgrund av Lantmäteriets yttrande anse motionen besvarad.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2021-03-15, § 66.
Tjänsteskrivelse från utredare Magdalena Fjellner daterad 2021-02-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-05-11, § 52.
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad 2015-04-30.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, § 43.
Samhällsbyggarnämndens beslut 2014-12-11, § 207.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 50.
Motion från Mikael Segerström (v) inkommen 2014-09-29.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
____________
Ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av
annan
Beslut 2021-03-15, § 58, Remissvar- Handlingsprogram för bevarande av de samiska
språken, dnr 2020:1093
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinje för lönesättning och
andra förmåner
Beslut 2021-03-15, § 47, Revidering av riktlinjerna för feriearbeten
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget över 500 000 kr
Beslut 2021-03-15, § 67, Att tilldela Swecon Anläggningsmaskiner AB tilldelningsbeslut
för hjullastare till ÅVC, dnr 2021:121
3.21 Omdisponering inom budgteram (driftbudget) mellan ansvarskoder inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut 2021-02-02, § 31, Att avsätta medel med 300 000 kr inom personal- och
juridikfunktionen för utökade stipendier inom socialnämndens verksamhetsområde

Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson
1.11 Övrigt yttrande av betydelse som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan
behandling i kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
Antagande av ”Deklaration för en stark demokrati

Kommunsekreterare Marcus Sjaggo
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare,
nämnd eller kommunalt bolag
Motion – Iordningställ odlingslotter i Vuollerim samt utöka odlingslotter i Jokkmokk, samt
upplåtelse av platser för bikupor i Jokkmokk (dnr 2021:86)
Beslut: Ärendet bereds av samhällstrateg Sofia Silfverbrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Övriga anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslutar
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.
_____________
Ärendet
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.
1. Från Sametinget
- Beslut om statsbidrag för minoritetsspråksarbetet på 659 000 kr
för 2021 för Jokkmokks kommun
2. Från Kammarrätten
- Att ej meddela prövningstillstånd gällande överklagan av
kommunfullmäktiges beslut 2015-02-25, § 10.

3. Från Förvaltningsrätten
- Att avisa överklaganden av kommunstyrelsens beslut 2020-10-19,
§§ 141-142 och kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 115,
då dessa inkommit för sent.
- Att ej bevilja inhibition gällande överklagande av socialnämndens
beslut 2021-02-16, § 22.

4.

5.

6.

Justerandes signatur

Från länsstyrelsen i Norrbotten
- Beslut om bygdemedel med totalt 5 000 000 kr för
Näringslivsutveckling 2021
- Beslut om bygdemedel med 562 500 kr för projektet ”Arctic
Maritime Fishfarm”
- Beslut om bygdemedel med 2 318 000 kr för utredning av ny
Översiktsplan
- Beslut om bygdemedel med totalt 1 700 000 kr för projektet
”Kultur- och upplevelseutveckling 2021”
- Bygdemedelssaldo 2020-12-31
Från Lantmäteriet
- Beslut att fastställa namnet Laxholmen som ett pararellt och
underordnat namn för ön Luossasuoloj i sjön Gárasj
- Underrättelse om ändrad lagfart för Kyrkostaden 1:706

Från SKR
- Cirkulär 21:14- Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att
gälla
Utdragsbestyrkande
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
Justerandes signatur

Från SCB
- Befolkningssiffror för 2020

Från Energikontor Norr
- Uppföljning internkontrollplan för 2020
- Årsredovisning för 2020
Från BD Pop AB
- Årsredovisning för 2020
Från Filmpool Nord AB
- Årsredovisning för 2020

Från Investeringar i Norrbotten AB
- Årsredovisning för 2020
Från IT Norrbotten AB
- Årsredovisning för 2020

Från Norrbottens e-nämnd
- Protokoll från 2021-01-28

Från Folkets Hus Vuollerim
- Skrivelse om driftsbidrag för 2021

Från HF Aktiva Kvinnor i Porjus, Porjus Arkivkommitté m.fl.
- Skrivelser om Pionjären i Porjus
- Namninsamling gällande den planerade nedläggning om Pionjären
i Porjus
Från Vuollerimbygdens ekonomiska förening
- Skrivelser om badhuset i Vuollerim
Från privatpersoner i Njavve, Årrenjarka och Kvikkjokk
- Skrivelser angående hemsändningsbidragen

Från kommunfullmäktige
- Beslut 2021-02-22, § 11, att uppmana kommunstyrelsen att
bredda minoritetsgruppen

Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
- Beslut 2021-03-15, § 46, att ej gå vidare med en försäljning av
Jokkmokk Kyrkostaden 1:226, bibliotekshuset i Jokkmokk.
- Beslut 2021-03-15, § 44, redovisning av PFAS-halten i
dricksvattnet i Jokkmokks kommun
Från kommunchef Monica Lundkvist
- Avtal med LKF gällande Kommunalt aktivitetsansvar, KAA
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- Beslutade riktlinjer vid projektansökningar, medfinansiering och
tillsättande av styrgrupper har delgetts verksamheterna
- Avtal med Vuollerims SK att inrymma skolidrotten i Rimhallen
- Utarbetande av erbjudande till medarbetare i barn- och
ungaenheten
- Information till anhöriga om besöksmöjligheterna inom
äldreomsorgen
- Driftsbidrag till Vuollerims Folkets Hus på 175 000 kr enligt budget
för 2021

Justerandes signatur
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§ 64

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.
Kommunchef Monica Lundkvist informerar att tidsplanen för
ombyggnationerna för Västra skolan och Östra skolan har måsta justeras
enligt följande:
•
•
•
•

Etapp 1: (Våren 2021)
Fortsatt utredning organisation, arbetsgrupper
Förankra med personal och föräldrar
Planering för omorganisation
Förlänga hyresavtal Modul tom okt-22

•
•

Etapp 2: (Hösten 2021)
Projektera ombyggnad Östra, Västra, Jarre
Fortsatt planering för omorganisation

•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Etapp 3: (Våren 2022 – klart aug 2022)
Ombyggnation Östra skolan vt/sommaren -22
Bygga en förskoleavdelning på Västra skolan (Vt-22)
Bygga ut avdelningen Jarre (Sommaren-22)
Bygga ytterligare en förskoleavdelning (Sommaren-22)
Flytta åk 4 – 5 från Västra och Porjus till Östra skolan (ht-22)
Säga upp modulen (tom okt-22)
Minska antalet barn i barngrupper på förskolan enligt Skolverkets
rekommendationer och barn- och utbildningsnämndens beslut
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