
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-09-19 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–13.20 
 Ajournering: 12.00-13.00  
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Claes Markusson (S) 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S) 

Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP)   
Karin Vannar (SV) 
 
 

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker 
Birgit Meier Thunborg (M), 
insynspolitiker 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 88-93 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
100  

 
 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt fredagen 23 september 2022 
 
Paragrafer: 86-104 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Claes Markusson (S) 
 
____________________________________________________________________________ 
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Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
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 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 86 
Val av justerare 
 
§ 87 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 88  Dnr 2022:28  
Förslag till tecknande av Letter of Intent (LOI) avseende försäljning av del 
av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall för uppförande av Polstjärnan 

 
§ 89  Dnr 2022:691 
Förfrågan om fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:117 och del av 
Kyrkostaden 1:2, SG 61 
 
§ 90  Dnr 2022:693 

  Förslag till arrendeupplåtelse av del av Kyrkostaden 1:2 till OK Norrbotten 
 

§ 91  Dnr 2020:479 
  Arrendeavtal av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
 

§ 92  Dnr 2022:692 
Förslag att upprätta ny organisation för praktisk internservice, 
verksamhetsvaktmästeri 
 
§ 93  Dnr 2022:739  
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
§ 94  Dnr 2022:552 
Förslag till investering av nya trådlösa accesspunkter 
 
§ 95  Dnr 2020:109 
Förslag till medfinansiering av Leader Polaris 2023-2027 
 
§ 96  Dnr 2022:501  
Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla och trasiga 
plastgreener på golfbanan 
 
§ 97  Dnr 2020:827 
Information om upphandlingen av projekt ”Midnattssolens Trädgård 
Jokkmokk” 
 
§ 98  Dnr 2022:696 
Årsredovisning för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 
2021 
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  § 99  Dnr 2022:696 
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 

 
  § 100  Dnr 2019:863 

Information om pågående fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a 
Engelmarks 
 
§ 101  Dnr 2022:740 
Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar efter 
inlandsbanan i Jokkmokks  kommun 

 
§ 102   

  Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 103   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 104   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 86 
 

Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Claes Markusson (S) och Henrik Blind (MP). 

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
fredagen den 23 september 2022. 

. 
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§ 87 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg. 
 ____________ 

  
 Roland Boman (FJK) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 

- Information om pågående fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, 
g:a Engelmarks (§ 100). 

 
 Karin Vannar (SV) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 

- Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar i Jokkmokks  
kommun (§ 101). 
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§ 88 Dnr 2022:28  
 

Förslag till tecknande av letter of intent (LOI) avseende 
försäljning av del av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall för 
uppförande av Polstjärnan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att teckna Letter of Intent enligt förslaget, samt 
 
att säkerställa att det finns resurser till samhälls- och 
infrastrukturfunktionen och samhällsbyggaravdelningen så att de kan 
arbeta med ärendet. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att 
förvärva berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun 
i syfte att bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt 
Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med 
anledning av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt 
beslut.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt 
ändamål och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för 
berört område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 
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§ 88- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett 
förslag till Letter of Intent. 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, 
att återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med 
Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv 
till planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 46, att avvakta med ärendet 
då inget svar inkommit från Vattenfall. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 
115, att arkitekturen ska beakta de omgivande byggnaderna. 
 
Ett förslag till Letter of Intent har tagits fram. 
 
Avsiktsförklaringens syfte är att klargöra parternas nära samarbete vid 
planering för, och möjliggörande av en samlokalisering av delar av 
Bolagets verksamheter i Jokkmokk. Samarbetet ska syfta till en för 
Parterna ekonomiskt och logistiskt bra lösning. Samlokalisering kan 
komma att ske på Fastigheten genom nybyggnation av kontorslokaler 
(Kontoret) i Jokkmokk samt nyttjande av befintliga lokaler i direkt 
anslutning till Kontoret, (Verkstaden). I Kontoret kan också komma att 
inrymmas en produktionscentral/driftcentral (DC) som nu finns i Vuollerim. 
Bolaget ska också utvärdera alternativa lösningar för samlokaliseringen i 
Jokkmokk. Bolaget kommer på affärsmässig grund fatta beslut om vilket 
alternativ det blir. 
 
Kommunen skall möjliggöra en enkel och kostnadseffektiv övergång för 
Bolagets verksamhet från nuvarande hyresavtal till den nya fastigheten. 
Kommunen ska säkerställa att alla gällande hyresavtal mellan kommunen 
och Bolaget som därmed ersätts ska upphöra när de nya lokalerna är 
inflyttningsklara. 
 
Med denna avsiktsförklarings signering upphör tidigare avsiktsförklaring 
signerad 2018-02-01 att gälla. Ambitionen är att uppförandet av Kontoret 
skall påbörjas 2023. 
 
Bolaget har efter dialog med Jokkmokks kommun inkommit med ett förslag 
till Letter of Intent.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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§ 88- fortsättning 
 
Att besluta att teckna Letter of Intent. 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-09-08. 
Förslag till Letter of Intent. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 115. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 46. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen tecknar Letter of Intent enligt 
förslaget. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen säkerställer att 
det finns resurser till samhälls- och infrastrukturfunktionen och 
samhällsbyggaravdelningen så att de kan arbeta med ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 89 Dnr 2022:691 

Förfrågan om fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:117 
och del av Kyrkostaden 1:2, SG 61  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att ge chefen för samhälls- och infrastrukturfunktionen i 
uppdrag att arbeta fram ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 
och berörd del av Kyrkostaden 1:2, samt 
 

 att lämplig användning är boende och utbildning. 
 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun har kontaktats av två intressenter som önskar 
förvärva, alternativt hyra SG61.  
 
Huset har till stora delar stått tomt sedan det sista HBV-hemmet stängdes 
efter flyktingkrisen. Under en period så öppnades huset för 
studentlägenheter men fallerade på grund av bristande underlag. 
Erforderlig tillsyn över de boende möjliggjordes heller inte inom ramen för 
hyresintäkterna. Idag så uppfylls behovet av studentlägenheter via vanliga 
hyresrätter.  
 
Huset behöver i samband med försäljningen anslutas med ett eget el-
abonnemang då huset idag försörjs via Bokenskolan. Fastigheten behöver 
också genomgå en detaljplaneändring. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att besluta att ge chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag 
att skriva ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 och berörd del 
av Kyrkostaden 1:2. 
 

 Att besluta att lämplig användning är boende och utbildning. 
 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 116. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-07-28. 
 
 Kopia till 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 90 Dnr 2022:693 

Förslag till arrendeupplåtelse av del av Kyrkostaden 1:2 till 
OK Norrbotten 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK Norrbotten 
genom ett 25-årigt arrende. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Upplåtelsen sker för att på arrendestället ha uppställningsplats, skyltning 
eller parkering för verksamheten som arrendatorn bedriver. Arrendatorn är 
berättigad att till annan upplåta begränsad nyttjanderätt till del av 
Arrendestället. 
 
Avgiften baseras på 10 kr per m2 för asfalterade ytor och 5 kr per m2 och 
år för övriga ytor. Arrendeavgift skall uppgå till 6600 kr per år. Eventuell 
lagstadgade indirekta skatter som kan komma att påföras arrendeavgiften 
betalas av arrendatorn.  
Arrendatorn berättigas att på området uppföra för rörelsen erforderliga 
byggnader och anläggningar.  
 
Arrendetiden är trettio (25) år från och med 1 oktober 2022. Om 
uppsägning ej sker senast nio (9) månader före arrendetidens slut, 
förlängs upplåtelsen med tio (10) år för varje gång med oförändrade 
villkor. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att besluta att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK 
Norrbotten genom ett 25 års arrende. 

 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 118. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-08-26. 
 
 
 
  
 
 Kopia till 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 91 Dnr 2020:479 

Arrendeavtal av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunchefens förslag till arrendeavtal för Midnattssolens 
Trädgård. 
____________ 

  
Ärendet 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
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§ 91- fortsättning 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 

 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 9: 
Att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
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§ 91- fortsättning 
 
Att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till. 
 
Att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
En vederlagsfri överlåtelse av mark innebär en kostnad för kommunen 
vilket medför att ett beslut om vederlagsfri överlåtelse strider mot, av 
kommunstyrelsen, tidigare fattade beslut. 
 
Utredningen visar att en insamlingsstiftelse inte har möjlighet att motta 
annat än pengar vilket inte medger en överlåtelse av mark till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård. 
 
En överlåtelse till, av Insamlingsstiftelsen presenterat alternativ, stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, är enligt stiftelselagen möjlig. Sannolikt även 
enligt kommunallagen. Om en överlåtelse, med eller utan köpeskilling, till 
alternativ stiftelse är aktuell bör en fastighetsvärdering göras och villkor 
såsom återgångsvillkor, överlåtandeförbudsklausul, förbud mot 
intecknande samt eventuella villkor gällande ekonomisk kapacitet, 
specificeras och beslutas.   
 
En upplåtelse av mark (förutom tomträtt) kan som längst vara 50 år utanför 
detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område alternativt 
på arrendatorns livstid. Maxtiderna påverkar dock inte arrendatorns eller 
nyttjanderättsinnehavarens rätt till förlängning. Om upplåtelse av mark är 
aktuell på längre tid än 50 år kan en tomträtt vara ett alternativ. 

 
Om Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid tidigare fattat beslut om 
upplåtelse bör beslutet kompletteras med villkor såsom återgångsvillkor, 
överlåtandeförbudsklausul samt eventuella villkor gällande ekonomisk 
kapacitet. 

 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård har kompletterat sin 
förfrågan med en skrivelse på deras syn på en eventuell överlåtelse, 
kartmaterial, stadgar och finansiärer och deras åtagande. 
 
Ájttes styrelsen har inkommit med ett yttrande på deras syn av marken 
inom området som utgörs av Fjällträdgården. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 44: 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 91- fortsättning 
 
Att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag för en långsiktig 
upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till den 
organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
hänsyn ska tas till denna organisations behov av tillräcklig rådighet över 
marken för att kunna genomföra projektet samtidigt som kommunens 
intressen blir tillgodosedda. Skyndsamt ha en dialog med stiftelserna. 
 
Att överväga en försäljning av det aktuella markområdet om och när det 
presenteras investerare så tillräckligt med medel finns för uppförande och 
drift av den tänkta anläggningen. 
 
Att, även det i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138, 
undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården enligt Ájttes 
önskemål. 
 
Jokkmokks kommun och Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
samt Stiftelsen Midnattssolens trädgård har haft dialog om ett arrendeavtal 
om mark för att genomföra satsningen Midnattssolens Trädgård. 
 
Ett förslag till arrendeavtal har utarbetats i dialog men parterna inte är helt 
eniga om innehållet.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 Att godkänna förslag till arrendeavtal för Midnattssolens Trädgård. 
 

Stiftelsens Midnattssolens Trädgård har inkommit med en skrivelse där de 
föreslår att ärendet ”Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens trädgård” hänskjuts till ett senare möte, eftersom ett mellan 
parterna färdigförhandlat arrendeavtalsförslag ännu saknas samt att en 
omstart av den dialog mellan Jokkmokks kommun och Stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, i enlighet med beslutet i Kommunstyrelsen 2022-
04-04, genomförs och att kommunchefen ges bättre förutsättningar för 
dialogen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) har i en skrivelse 
påpekat att det är uppenbart att Jokkmokks kommun i något skede, direkt 
eller indirekt, tvingas bli ansvarig för Midnattssolens Trädgård. Oavsett 
driftsform och ägare är det en hög framtida ekonomisk risk för Jokkmokks 
kommun om trädgården etableras  med exempel från två 
besöksträdgårdar i Sverige, Wij-Trädgårdar och Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 91- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2022-09-15. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 124. 
Skrivelse från Stiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 2022-08-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 44. 
Skrivelse från Ájttes styrelse inkommen 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 45. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena 
Fjellner och kommunsekreterare Magdalena Fjellner daterad 2022-03-14. 
Kompletterande material från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 9.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Stiftelsen Midnattssolens Trädgård 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 92 Dnr 2022:692 
  

Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, 
 
att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen,  
 
att en ekonomisk analys också görs, samt 
 
att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- 
och utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
samt kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet 
ansvarar oftast för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika 
sysslor så som montering och flytt av lösa inventarier, 
verksamhetsspecifika inventarier, att rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, 
byta ljuskällor med mera. Det kan också innebära utkörning av mat, pista 
skidspår, underhålla vandringsleder, städa IP, köra ut ved med mera. Det 
är med andra ord skiftande uppgifter, men viktiga uppgifter för att 
verksamheten ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har 
föranlett planer av att centralisera en organisation för intern praktisk 
service. Förslaget innebär att all praktisk service som utförs och som inte 
är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och 
infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning 
av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under Samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
Näringslivs- och Samhällsavdelningen under Kommunstyrelsen. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 92- fortsättning 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att remittera frågan till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden 
samt Kultur- och fritidsnämnden. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 117. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
 Henrik Blind (MP) föreslår att en ekonomisk analys även görs. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
 Personalchef Caroline Johansson 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 93 Dnr 2022:739   
    
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att uppdra till arbets- och tillväxtutskottet att bereda ärendet till nästa 
kommunstyrelsen. 

 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Fastighetschef Erik Fagerström informerar kommunstyrelsen hur 
kommunen kan agera för att spara energi under perioder med väldigt höga 
elpriser. 

  
 
 
 
      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 94 Dnr 2022:552   

Förslag till investering av nya trådlösa accesspunkter 
 
Kommunstyrelsen beslutar   

 
att anvisa medel med 62 500 kr från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

För att kunna tillgodose Jokkmokks kommuns ökade användning av 
trådlösa system inom framför allt vård och skola behöver IT byta ut 
befintlig trådlös utrustning i samtliga kommunens lokaler då befintlig 
utrustning är ålderstigen och saknar både kapacitet samt moderna 
säkerhetsfunktioner för att vi säkert kan kommunicera med och mellan 
kommunala verksamhetssystem.  
 
Befintligt system har en licensiering som är ofördelaktigt för kommunen 
där vi idag betalar per enhet. Detta ämnar vi byta ut till ett modernt 
licensfritt system där både accesspunkter och kontroll- och 
övervakningsprogramvara är fria från licenser. 
 
Vi ämnar byta ut samtliga accesspunkter till en kostnad av:  250 000 kr 
 
IT-chef Bertil Nordqvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott ansöker om bygdemedel 
med 187 500 kr, 75 % av kostnaden, för investeringen. 
 
Att kommunstyrelsen anvisar övriga medel med 62 500 kr från lämpligt 
kostnadsställe. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-06-20, § 105, 
att ansöka om bygdemedel med 187 500 kr, 75 % av kostnaden, för 
investeringen. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-06-20, § 105. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad 2022-06-14. 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
IT-chef Bertil Nordqvist 
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 § 95     Dnr 2022:109  
     

Förslag till medfinansiering av Leader Polaris 2023-2027 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027 
 
att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda, samt 
 
att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
Leader Polaris ansöker om offentlig medfinansiering från Jokkmokks 
kommun för strategiarbete 2022 med 54 000 kr samt offentlig 
medfinansiering för programperioden 2023 – 2027 med 250 000 kr per år. 
Den offentliga medfinansieringen utgör 33 % och EU:s och statlig 
finansiering utgör 77 %. 
 
Leader Polaris området omfattar Jokkmokk, Gällivare och Överkalix 
kommuner och organisationer inom området kan ansöka om medel till små 
och stora projekt. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta. 
 
Att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027. 
 
Att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 121. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
 
Kopia till 
Leader Polaris 
Länsstyrelsen 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Monica Lundkvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 96 Dnr 2022:501   

Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av 
gamla och trasiga plastgreener på golfbanan 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de 
senaste 3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande,  
 
att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer, 
samt 
 
att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur 
kan det påverka föreningens verksamhet? 
____________ 

  
Ärendet 

 
En bygdemedelsansökan på 1 958 736 kr har inkommit från Porjus 
Golfklubb. Medlen ska gå till renovering och utbyte av gamla och trasiga 
plastgreener på golfbanan. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg har berett ärendet. 
 
Föreningen redovisar 215 medlemmar vilka de flesta är över 21 år. 
 
Föreningen har under de två senaste åren erbjudit barn och ungdomar 
kostnadsfri Gröna kortet kurs och gratis medlemskap. Jokkmokks kommun 
kultur- och fritidsnämnden har beviljat föreningen föreningsstöd till barn 
och ungdomsverksamheten. 
 
Föreningen har även sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen. 
 
Kultur- och fritid har kontaktat RF/Sisu om bidrag kan sökas från RF men 
de meddelar att föreningen inte har någon registrerad barn- och 
ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen inte kan söka bidrag från 
RF. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg föreslår kommunstyrelsen. 
 
Att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de 
senaste 3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande. 
 
Att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer. 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 96- fortsättning 
 
Att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur 
kan det påverka föreningens verksamhet? 
 
Att Porjus Golfklubb redovisar hur arbetet med barn- och ungdomsarbetet 
de senaste två åren fungerat och hur arbetet med barn- och ungdomar 
ska fortsätta. 
 
Att kommunstyrelsen därefter tar beslut om beviljade medel. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 122. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg daterad 2022-06-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Porjus Golfklubb 
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 § 97 Dnr 2020:827   

Information om upphandlingen av projekt ”Midnattssolens 
Trädgård Jokkmokk” 

  
 Kommunstyrelsen beslutar  
 
 att beakta informationen. 
  ____________ 

 
Ärendet 
 
Jordbruksverket har meddelat att kommunen kommer att få återbetala 
redan utbetalade medel samt ej få utbetalt resterande beviljade medel på 
grund av att de anser att en felaktig direktupphandling har skett av 
projektledare till kultur- och fritidsnämndens projekt ”Midnattssolens 
Trädgård Jokkmokk”. Totalt rör det sig om ca 2,1 miljoner kr  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 
125, att informera kommunstyrelsen om Jordbruksverkets beslut. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 125. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Monica informerar att kommunen har överklagat 
Jordbruksverkets beslut. 
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 § 98 Dnr 2022:696   

Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 

  
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att godkänna årsredovisningen. 
  ____________ 

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-08-29, § 126. 
Årsredovisning 2021 för RKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 99 Dnr 2022:696  
 

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

 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 

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

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

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

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

 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-08-29, § 127. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2022-06-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr 2019:863   

Information om pågående fastighetsförsäljning av 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till tillväxtchefen att föra diskussioner med de två andra 
intressenterna så att kommunstyrelsen om möjligt kan behandla ärendet 
om en försäljning av fastigheten på nästkommande möte. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har beslutat att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Jokkmokk 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks hotell. Mäklare har anlitats för 
försäljningsuppdraget. Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten 
säljs i syfte att utöka boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft 
möjlighet att lämna bud till mäklaren. Budavslut var den 19 april 2022. Ett 
bud har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 66, att sälja fastigheten, 
Jokkmokk Kyrkostaden 1:227, till Ulf Windahl och Inger Edman för 
210 000 kronor, då finansiering för planerade investeringar är klar. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-09-19, § 
119, att nuvarande köpare har fram till sista oktober på sig att bestämma 
sig om de vill köpa fastigheten. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 119. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-30, § 66. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-05-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 101. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson informerar kommunstyrelsen att den 
tilltänkta köparen har dragit sig ur affären men att två andra intressenter 
finns för fastigheten. 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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§ 101 Dnr 2022:740   

Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar 
efter Inlandsbanan i Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta skrivelsen med ett förtydligande att problemet med renpåkörningar 
efter Inlandsbanan rör samtliga samebyar i Jokkmokks kommun, samt  
 
att skicka skrivelsen till VD:n och styrelsen i Inlandsbanan AB. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Karin Vannar (SV) har väckt ett ärende som gäller de renpåkörningar som 
skett efter inlandsbanan i Jokkmokks kommun. 
 
Inlandsbanan går genom renbetesmarkerna för samtliga samebyar i 
Jokkmokks kommun. Vinterbetesmarker för Tuorpon, Jåhkågasska Tjiellde 
och Sirges samt åretruntmarker för Udtja och Slakka. Att renar rör sig runt 
banvallen är något som Inlandsbanan AB borde vara medvetna om. För 
skogssamebyarna Udtja och Slakka som har renar i området året runt är 
risken för påkörningar särskilt stor. 
 
Den 3 juli i år blev drygt 60 renar påkörda på samma ställe efter 
Inlandsbanan strax söder om Kåbdalis inom Udtja sameby. Bara vajor och 
kalvar, vilket medför stor ekonomisk förlust för renägaren eftersom vajorna 
är en förutsättning för att kunna fortsätta med renskötsel. Om en vaja 
dödas påverkas renantalet för flera år framåt då kalvarna är framtiden för 
renägaren.  Idag betalar Inlandsbanan 4000 kr för död ren men det täcker 
inte förlusten på långa vägar om man ser på ett längre perspektiv.  
 
Ingen renvarning var inringd vid detta tillfälle men det hade nog inte hjälpt. 
 
Vid en renvarning som samebyn ringer in till Inlandsbanan AB händer inte 
mycket. Rälsbussföraren får en notering att det är renvarning mellan t ex 
km 150 och 170. Föraren skall bara vara uppmärksam inget annat. Ingen 
hastighetssänkning görs utan rälsbussen körs precis som vanligt i 80 
km/tim något som gör det omöjligt att stanna i tid med denna hastighet om 
renar eller andra djur skulle dyka upp på banvallen. 
 
Det är en katastrof inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt för 
renägaren. Det är en svår uppgift att komma fram till platsen och se sina 
djur döda och renar som fortfarande är vid liv men med svåra skador. 
Det är inte acceptabelt att detta får fortsätta utan Inlandsbanan AB måste 
ta rennäringen på allvar och se över sina rutiner och hur detta skall lösas  

Protokoll KS 20220919
(Signerat, SHA-256 397BCDE92BBABBAA75BB2D4BB955485B761A00E4FE83DA38AC6A622C6DF6C4A1)

Sida 29 av 36



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-09-19  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 101- fortsättning 
 
på bästa sätt för även djur måste innefattas i Inlandsbanans 
”säkerhetsfrågor”. 
 
På Inlandsbanans hemsida står det: 
 
”Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet. Vår 
verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav 
på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som 
gäller i vårt dagliga arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan 
en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans mål 
är att ingen ska skadas allvarligt eller förolyckas i transportsystemet eller 
på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras” 
För oss inom koncernen Inlandsbanan har säkerhet högsta prioritet och 
genomsyrar allt vi gör. Genom vårt säkerhetsarbete bidrar vi till att halvera 
antalet dödsfall och skador i trafikolyckor enligt hållbarhetsmålet. 
Riskhantering och risktänk är grundläggande för att kunna arbeta proaktivt 
med att minimera och förhindra oönskade händelser så som olyckor”.  
 
Jokkmokks kommun är delägare i Inlandsbanan AB och kommunstyrelsen 
efterlyser åtgärder för säkerhetsfrågorna på Inlandsbanan till att omfatta 
både för människor och djur och därför ser över sina rutiner och regelverk 
för att minimera skador. 

 
 Ärendets beredning 

 
Skrivelse från Karin Vannar (SV) inkommen 2022-09-19. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelsen med ett förtydligande att 
problemet med renpåkörningar efter Inlandsbanan rör samtliga samebyar i 
Jokkmokks kommun samt att skicka skrivelsen till VD:n och styrelsen i 
Inlandsbanan AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 102 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
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 

 
Beslut 2022-06-20, § 107, Beslut om upphandling av ombyggnation av Östra skolan och 
Västra skolan (dnr 2022:569) 

 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 
 
Beslut 2022-06-20, § 103, Yttrande på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
gällande schemaändringar inom äldreomsorgen (dnr 2022:479) 
 
Beslut 2022-06-20, § 106, Yttrande på avgränsningssamråd Svk 2022/244, 
Transmissionsnät Vitåfors-Porjusberget (dnr 2022:575) 
 
Beslut 2022-08-29, § 123, Yttrande på avgränsningssamråd inför anläggande av ny 
markmålsbana inom Vidsel Test Range provområde (dnr 2022:695) 
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 § 103 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

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

- Svar på skrivelse angående Vattenfalls samhällsansvar i 
Jokkmokks kommun 
 

2.      Från Försvarets Materielverk, FMV 
- Information om utökad provningsområde inom Udtjas raketskjutfält 

 
3.   Från Vattenmyndigheterna i samverkan 

- Sammanställning av rapportering för 2021 
 

4.      Från länsstyrelsen 
- Beslut om bygdemedel med 200 000 kr för fiskevårdande åtgärder 
2022 
- Beslut om bygdemedel med 187 500 kr för investering i trådlösa 
accesspunkter för IT-nätet 
- Beslut om bygdemedel med 7 500 000 kr för projektet ”Utveckling 
av miljöer i Porjus och Vuollerim” 

 
5.  Från Lantmäteriet 

- Beslut om nya ortnamn i Silbbatjåhkkå-området i Jokkmokks 
kommun 

- Beslut om namn på fjäll invid riksröse 242A i Jokkmokks kommun 
- Beslut om namn på vattendrag i Badjelánnda i Jokkmokks 

kommun 
- Beslut om att fastställa det lulesamiska namnet Vuoskontjoalmme 

för Abborrsundet invid Notviken i Jokkmokks kommun 
- Beslut att fastställa namnet Gielas för tallheden varpå den 

samlade bebyggelsen Lappstaden är belägen på samt namnet 
Talvatisbäcken/Dálvvadisjåhkå för bäcken från 
Talvatissjön/Dálvvadisjávrre 

 
6.  Från Leader Polaris 

- Sammanställning av projekt 2021-12-31 
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7.     Från Inlandsbanan AB 
- Årsredovisning för 2021 

 
8.     Från Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF 

- Årsredovisning för 2021 
-  

9.  Från Investeringar i Norrbotten AB 
- Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-04-21 
- Halvårsrapport för 2022 

 
10.  Från Energikontor Norr AB 

- Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-07-01 
 

11.  Från Destination Jokkmokk ekonomisk förening 
- Verksamhetsberättelse för 2021 

 
12.  Från IT Norrbotten AB 

- Tertialrapport 1 för 2022 
- Verksamhetsberättelse första halvåret 2022 

 
13.  Från Luleälvens Vattenråd 

- Information om nybildat vattenråd 
 

14.  Från Jokkmokks Värmeverk AB 
- Bolagsstämmoprotokoll för 2021 
- Bolagsstämmoprotokoll för Jokkmokk VA och Gata AB för 2021 

 
15.   Från Amnesty Sápmi 

- Rapport- Vindkraftsplaner i Norrbotten 
 
16.     Från kommunfullmäktige 

-  Beslut 2022-06-13, § 42, budgetramar och strategisk plan för 
2023-2025 
 

17.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
-  Beslut 2022-06-20, § 104, att senarelägga starten av projektering 
för renovering av Kaitumgården, Rosengård till dess att 
anbudssummor för anpassning av lokaler inom Östra skolan och 
Västra skolan utvärderats 
 

18.     Från kommunens naturvårdsombud Tor Lennart Tuorda 
-  Skrivelse om Vattenfalls nedskräpning vid Parki 
kraftverksmagasin 

 
19.     Från kommunchef Monica Lundkvist 

-  Meddelande om gemensam avsiktsförklaring om samverkan 
före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län 
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-  Meddelande att Isabel Bävermalm Sandling är förordnande som 
tf. kultur- och fritidschef perioden 2022-11-01 till 20223-06-30 

 
20.     Från personalchef Caroline Johansson 

-  Rapport feriearbeten sommaren 2022 
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 § 104 

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 en flyktingfamilj har anlänt 
från Ukraina. 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–13.20 
 Ajournering: 12.00-13.00  
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
ordförande 
Viktor Segerström (V) 
Claes Markusson (S) 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S) 


Roland Boman (FJK) 
Tommy Isaksson-
Rensfeldt (FJK) 
Henrik Blind (MP)   
Karin Vannar (SV) 
 
 


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Tord Eklund (SD), 
insynspolitiker 
Birgit Meier Thunborg (M), 
insynspolitiker 
Erik Fagerström, fastighetschef, 
§§ 88-93 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
100  


 
 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt fredagen 23 september 2022 
 
Paragrafer: 86-104 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Claes Markusson (S) 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 86 
Val av justerare 
 
§ 87 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 88  Dnr 2022:28  
Förslag till tecknande av Letter of Intent (LOI) avseende försäljning av del 
av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall för uppförande av Polstjärnan 
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  § 99  Dnr 2022:696 
Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 


 
  § 100  Dnr 2019:863 


Information om pågående fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, g:a 
Engelmarks 
 
§ 101  Dnr 2022:740 
Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar efter 
inlandsbanan i Jokkmokks  kommun 
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  Övriga anmälningsärenden 
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§ 86 
 


Val av justerare 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till justerare utse Claes Markusson (S) och Henrik Blind (MP). 


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
fredagen den 23 september 2022. 


. 
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§ 87 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg. 
 ____________ 


  
 Roland Boman (FJK) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 


- Information om pågående fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:227, 
g:a Engelmarks (§ 100). 


 
 Karin Vannar (SV) föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 


- Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar i Jokkmokks  
kommun (§ 101). 
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§ 88 Dnr 2022:28  
 


Förslag till tecknande av letter of intent (LOI) avseende 
försäljning av del av Kyrkostaden 1:2 till Vattenfall för 
uppförande av Polstjärnan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att teckna Letter of Intent enligt förslaget, samt 
 
att säkerställa att det finns resurser till samhälls- och 
infrastrukturfunktionen och samhällsbyggaravdelningen så att de kan 
arbeta med ärendet. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-14, § 2: 
 
Att i samverkan med Vattenfall erbjuda möjlighet för annan part att 
förvärva berörd del av Jokkmokk Kyrkostaden 1:2 av Jokkmokks kommun 
i syfte att bygga kontor med tillhörande lokal/delar i linje med projekt 
Polstjärna. 
 
Att tillsammans med Vattenfall utforma en ny avsiktsförklaring med 
anledning av ny verksamhet med förändrad säkerhetsklass för politiskt 
beslut.  
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott informeras löpande om 
ärendet.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström har berett ärendet. 
 
För att möjliggöra att extern aktör ska kunna uppföra byggnader för 
Vattenfalls samlokalisering i Jokkmokk, Polstjärnan, på området krävs en 
detaljplaneändring. För närvarande är aktuellt planområde allmänt 
ändamål och därmed krävs en detaljplanändring inför en försäljning. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att ge i uppdrag att ansöka om planbesked för ändring av detaljplan för 
berört område. 
 
Att ge i uppdrag att inleda ett arbete med förberedelser för att extern aktör 
ska kunna förvärva aktuellt markområde. 
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§ 88- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-01-31, § 10, 
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med Vattenfall ta fram ett 
förslag till Letter of Intent. 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2021-02-14, § 35, 
att återremittera ärendet till kommunchefen att fortsätta samtalen med 
Vattenfall. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-03-17, § 17, att ställa sig positiv 
till planläggning av del av fastigheten 1:2, Polstjärnan, enligt plan- och 
bygglagens 2020:900 utökade förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 46, att avvakta med ärendet 
då inget svar inkommit från Vattenfall. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 
115, att arkitekturen ska beakta de omgivande byggnaderna. 
 
Ett förslag till Letter of Intent har tagits fram. 
 
Avsiktsförklaringens syfte är att klargöra parternas nära samarbete vid 
planering för, och möjliggörande av en samlokalisering av delar av 
Bolagets verksamheter i Jokkmokk. Samarbetet ska syfta till en för 
Parterna ekonomiskt och logistiskt bra lösning. Samlokalisering kan 
komma att ske på Fastigheten genom nybyggnation av kontorslokaler 
(Kontoret) i Jokkmokk samt nyttjande av befintliga lokaler i direkt 
anslutning till Kontoret, (Verkstaden). I Kontoret kan också komma att 
inrymmas en produktionscentral/driftcentral (DC) som nu finns i Vuollerim. 
Bolaget ska också utvärdera alternativa lösningar för samlokaliseringen i 
Jokkmokk. Bolaget kommer på affärsmässig grund fatta beslut om vilket 
alternativ det blir. 
 
Kommunen skall möjliggöra en enkel och kostnadseffektiv övergång för 
Bolagets verksamhet från nuvarande hyresavtal till den nya fastigheten. 
Kommunen ska säkerställa att alla gällande hyresavtal mellan kommunen 
och Bolaget som därmed ersätts ska upphöra när de nya lokalerna är 
inflyttningsklara. 
 
Med denna avsiktsförklarings signering upphör tidigare avsiktsförklaring 
signerad 2018-02-01 att gälla. Ambitionen är att uppförandet av Kontoret 
skall påbörjas 2023. 
 
Bolaget har efter dialog med Jokkmokks kommun inkommit med ett förslag 
till Letter of Intent.  
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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§ 88- fortsättning 
 
Att besluta att teckna Letter of Intent. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-09-08. 
Förslag till Letter of Intent. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 115. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 46. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 47. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-17, § 17 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-02-14, § 35. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 10. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-01-19. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-14, § 2. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen tecknar Letter of Intent enligt 
förslaget. 
 
Henrik Blind (MP) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen säkerställer att 
det finns resurser till samhälls- och infrastrukturfunktionen och 
samhällsbyggaravdelningen så att de kan arbeta med ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 89 Dnr 2022:691 


Förfrågan om fastighetsförsäljning av Kyrkostaden 1:117 
och del av Kyrkostaden 1:2, SG 61  


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta att ge chefen för samhälls- och infrastrukturfunktionen i 
uppdrag att arbeta fram ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 
och berörd del av Kyrkostaden 1:2, samt 
 


 att lämplig användning är boende och utbildning. 
 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har kontaktats av två intressenter som önskar 
förvärva, alternativt hyra SG61.  
 
Huset har till stora delar stått tomt sedan det sista HBV-hemmet stängdes 
efter flyktingkrisen. Under en period så öppnades huset för 
studentlägenheter men fallerade på grund av bristande underlag. 
Erforderlig tillsyn över de boende möjliggjordes heller inte inom ramen för 
hyresintäkterna. Idag så uppfylls behovet av studentlägenheter via vanliga 
hyresrätter.  
 
Huset behöver i samband med försäljningen anslutas med ett eget el-
abonnemang då huset idag försörjs via Bokenskolan. Fastigheten behöver 
också genomgå en detaljplaneändring. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att besluta att ge chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i uppdrag 
att skriva ett planbesked för beslut för Kyrkostaden 1:117 och berörd del 
av Kyrkostaden 1:2. 
 


 Att besluta att lämplig användning är boende och utbildning. 
 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 116. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-07-28. 
 
 Kopia till 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 90 Dnr 2022:693 


Förslag till arrendeupplåtelse av del av Kyrkostaden 1:2 till 
OK Norrbotten 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK Norrbotten 
genom ett 25-årigt arrende. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Upplåtelsen sker för att på arrendestället ha uppställningsplats, skyltning 
eller parkering för verksamheten som arrendatorn bedriver. Arrendatorn är 
berättigad att till annan upplåta begränsad nyttjanderätt till del av 
Arrendestället. 
 
Avgiften baseras på 10 kr per m2 för asfalterade ytor och 5 kr per m2 och 
år för övriga ytor. Arrendeavgift skall uppgå till 6600 kr per år. Eventuell 
lagstadgade indirekta skatter som kan komma att påföras arrendeavgiften 
betalas av arrendatorn.  
Arrendatorn berättigas att på området uppföra för rörelsen erforderliga 
byggnader och anläggningar.  
 
Arrendetiden är trettio (25) år från och med 1 oktober 2022. Om 
uppsägning ej sker senast nio (9) månader före arrendetidens slut, 
förlängs upplåtelsen med tio (10) år för varje gång med oförändrade 
villkor. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår: 
 
Att besluta att arrendera ut cirka 1000 m2, del av Stenstorp 1:1 till OK 
Norrbotten genom ett 25 års arrende. 


 
 Ärendets beredning 
 
 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 118. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-08-26. 
 
 
 
  
 
 Kopia till 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 91 Dnr 2020:479 


Arrendeavtal av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunchefens förslag till arrendeavtal för Midnattssolens 
Trädgård. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 49, att bevilja planbesked för 
Midnattssolens Trädgård på del av Jokkmokk 10:40 och 10:43 samt del av 
Kyrkostaden 1:2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-18, § 138: 
 
Att ge delegation till kommunchefen att upplåta ett markområde på ca 5 
ha,  på 50 år för Midnattssolens trädgård när det är klart vilken juridisk 
person som ska ha upplåtelsen, detta under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft och att byggnationer enligt plan ska påbörjas inom 5 år. 
 
Att undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården tills det står 
klart hur Ájtte ställer sig till det. 
 
En framställan om överlåtelse av mark gällande Midnattssolens Trädgård 
har inkommit till Kommunstyrelsen från Insamlingsstiftelsen 
Midnattssolens Trädgård. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård verkar sedan 2022-01-01 
som huvudman och ansvarig för insamling och ansökningar om medel till  
investering och drift av Midnattssolens Trädgård. Organisation för 
uppförande och den framtida driften är under uppbyggnad. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård gör bedömningen att den av 
kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade upplåtelseformen inte  
kommer att fungera för att uppföra, driva och utveckla Midnattssolens 
Trädgård. Den beslutade upplåtelsen kan enligt Insamlingsstiftelsen inte 
heller användas som medfinansiering eller möjliggöra belåning i projektet. 
 
Region Norrbotten beslutade 2021-12-07 att bevilja medfinansiering för en 
fördjupad förstudie under förutsättning att Jokkmokks kommun överlåter 
aviserat markområde till projektet. 
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§ 91- fortsättning 
 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård önskar därför att 
markområdet Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkstaden 1:2 omfattande ca 
5.5 ha överlåts vederlagsfritt till Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens 
trädgård. Vidare att överlåtelsen villkoras så att om byggnation av 
Midnattssolens trädgård inte påbörjas inom 7 år, eller om verksamheten 
läggs ned i framtiden, återgår markområdet till Jokkmokks kommun. 
 
I syfte att kunna besvara förfrågan och eventuellt besluta om en 
överlåtelse behöver frågor kopplade till legalitet avseende Kommunallagen 
samt Stiftelselagen utredas och besvaras, samt möjliga konsekvenser av 
ett överlåtande. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår att följande frågor utreds: 
 
- Tidigare beslut i ärendet som ej harmonierar med förfrågan. 
- Inhämta yttrande från Àjttes styrelse. 
- Insamlingsstiftelsers möjligheter att motta annat än kontanter. 
- Inhämta Insamlingsstiftelsens stadgar.  
- Kommunens möjligheter att skänka egendom till en insamlingsstiftelse. 
- Möjliga konsekvenser av ett återtagande av marken. 
- Markvärde. 
- Fastighetsreglering. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår arbets- och tillväxtutskottet 
besluta: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet och redovisa 
utredningen på kommunstyrelsen i mars. 
 
En kompletterande skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård har inkommit 2022-01-26. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-01-31, § 12: 
 
Att uppdra till Tillväxtfunktionen att utreda ärendet i enlighet med 
kommunchefens förslag och redovisa det som går på kommunstyrelsen 14 
februari annars på kommunstyrelsen i mars. 


 
Att Tillväxtfunktionen även får i uppdrag att begära en återkoppling från 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård på vilka finansiärer de har 
och omfattningen av deras åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 9: 
Att utreda möjligheten att erbjuda en längre upplåtelsetid för marken än 
redan beslutade 50 år. 
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§ 91- fortsättning 
 
Att påpeka för Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård att Regionens 
beslut från 2021-12-07 strider mot den lagstiftning som Jokkmokks 
kommun har att förhålla sig till. 
 
Att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella kommunala 
representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens Trädgård. 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena Fjellner och 
kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
En vederlagsfri överlåtelse av mark innebär en kostnad för kommunen 
vilket medför att ett beslut om vederlagsfri överlåtelse strider mot, av 
kommunstyrelsen, tidigare fattade beslut. 
 
Utredningen visar att en insamlingsstiftelse inte har möjlighet att motta 
annat än pengar vilket inte medger en överlåtelse av mark till 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård. 
 
En överlåtelse till, av Insamlingsstiftelsen presenterat alternativ, stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, är enligt stiftelselagen möjlig. Sannolikt även 
enligt kommunallagen. Om en överlåtelse, med eller utan köpeskilling, till 
alternativ stiftelse är aktuell bör en fastighetsvärdering göras och villkor 
såsom återgångsvillkor, överlåtandeförbudsklausul, förbud mot 
intecknande samt eventuella villkor gällande ekonomisk kapacitet, 
specificeras och beslutas.   
 
En upplåtelse av mark (förutom tomträtt) kan som längst vara 50 år utanför 
detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område alternativt 
på arrendatorns livstid. Maxtiderna påverkar dock inte arrendatorns eller 
nyttjanderättsinnehavarens rätt till förlängning. Om upplåtelse av mark är 
aktuell på längre tid än 50 år kan en tomträtt vara ett alternativ. 


 
Om Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid tidigare fattat beslut om 
upplåtelse bör beslutet kompletteras med villkor såsom återgångsvillkor, 
överlåtandeförbudsklausul samt eventuella villkor gällande ekonomisk 
kapacitet. 


 
Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård har kompletterat sin 
förfrågan med en skrivelse på deras syn på en eventuell överlåtelse, 
kartmaterial, stadgar och finansiärer och deras åtagande. 
 
Ájttes styrelsen har inkommit med ett yttrande på deras syn av marken 
inom området som utgörs av Fjällträdgården. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 44: 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-09-19  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 91- fortsättning 
 
Att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag för en långsiktig 
upplåtelse för det aktuella området exklusive Fjällträdgården till den 
organisation som ska skapa och driva Midnattssolens trädgård, varvid 
hänsyn ska tas till denna organisations behov av tillräcklig rådighet över 
marken för att kunna genomföra projektet samtidigt som kommunens 
intressen blir tillgodosedda. Skyndsamt ha en dialog med stiftelserna. 
 
Att överväga en försäljning av det aktuella markområdet om och när det 
presenteras investerare så tillräckligt med medel finns för uppförande och 
drift av den tänkta anläggningen. 
 
Att, även det i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138, 
undanta den del av området som upptas av Fjällträdgården enligt Ájttes 
önskemål. 
 
Jokkmokks kommun och Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård 
samt Stiftelsen Midnattssolens trädgård har haft dialog om ett arrendeavtal 
om mark för att genomföra satsningen Midnattssolens Trädgård. 
 
Ett förslag till arrendeavtal har utarbetats i dialog men parterna inte är helt 
eniga om innehållet.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 


 Att godkänna förslag till arrendeavtal för Midnattssolens Trädgård. 
 


Stiftelsens Midnattssolens Trädgård har inkommit med en skrivelse där de 
föreslår att ärendet ”Framställan om överlåtelse av mark gällande 
Midnattssolens trädgård” hänskjuts till ett senare möte, eftersom ett mellan 
parterna färdigförhandlat arrendeavtalsförslag ännu saknas samt att en 
omstart av den dialog mellan Jokkmokks kommun och Stiftelsen 
Midnattssolens trädgård, i enlighet med beslutet i Kommunstyrelsen 2022-
04-04, genomförs och att kommunchefen ges bättre förutsättningar för 
dialogen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) har i en skrivelse 
påpekat att det är uppenbart att Jokkmokks kommun i något skede, direkt 
eller indirekt, tvingas bli ansvarig för Midnattssolens Trädgård. Oavsett 
driftsform och ägare är det en hög framtida ekonomisk risk för Jokkmokks 
kommun om trädgården etableras  med exempel från två 
besöksträdgårdar i Sverige, Wij-Trädgårdar och Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB. 


 
  
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-09-19  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 91- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 


Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) 
daterad 2022-09-15. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 124. 
Skrivelse från Stiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 2022-08-26. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 44. 
Skrivelse från Ájttes styrelse inkommen 2022-04-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 45. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson, utredare Magdalena 
Fjellner och kommunsekreterare Magdalena Fjellner daterad 2022-03-14. 
Kompletterande material från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
Trädgård. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 9.  
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 12. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2022-01-26. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-20. 
Skrivelse från Insamlingsstiftelsen Midnattssolens Trädgård inkommen 
2021-12-28. 


 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-18, § 138. 
 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2021-09-02. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 49. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Stiftelsen Midnattssolens Trädgård 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 92 Dnr 2022:692 
  


Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, 
 
att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen,  
 
att en ekonomisk analys också görs, samt 
 
att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- 
och utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
samt kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet 
ansvarar oftast för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika 
sysslor så som montering och flytt av lösa inventarier, 
verksamhetsspecifika inventarier, att rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, 
byta ljuskällor med mera. Det kan också innebära utkörning av mat, pista 
skidspår, underhålla vandringsleder, städa IP, köra ut ved med mera. Det 
är med andra ord skiftande uppgifter, men viktiga uppgifter för att 
verksamheten ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har 
föranlett planer av att centralisera en organisation för intern praktisk 
service. Förslaget innebär att all praktisk service som utförs och som inte 
är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och 
infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning 
av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under Samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
Näringslivs- och Samhällsavdelningen under Kommunstyrelsen. 
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 § 92- fortsättning 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att remittera frågan till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden 
samt Kultur- och fritidsnämnden. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 117. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
 Henrik Blind (MP) föreslår att en ekonomisk analys även görs. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spik 
 Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist 
 Personalchef Caroline Johansson 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 93 Dnr 2022:739   
    
Myndighetsuppdrag- Spara energi 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att uppdra till arbets- och tillväxtutskottet att bereda ärendet till nästa 
kommunstyrelsen. 


 ____________ 
 
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Fastighetschef Erik Fagerström informerar kommunstyrelsen hur 
kommunen kan agera för att spara energi under perioder med väldigt höga 
elpriser. 


  
 
 
 
      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
Fastighetschef Erik Fagerström 
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§ 94 Dnr 2022:552   


Förslag till investering av nya trådlösa accesspunkter 
 
Kommunstyrelsen beslutar   


 
att anvisa medel med 62 500 kr från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


För att kunna tillgodose Jokkmokks kommuns ökade användning av 
trådlösa system inom framför allt vård och skola behöver IT byta ut 
befintlig trådlös utrustning i samtliga kommunens lokaler då befintlig 
utrustning är ålderstigen och saknar både kapacitet samt moderna 
säkerhetsfunktioner för att vi säkert kan kommunicera med och mellan 
kommunala verksamhetssystem.  
 
Befintligt system har en licensiering som är ofördelaktigt för kommunen 
där vi idag betalar per enhet. Detta ämnar vi byta ut till ett modernt 
licensfritt system där både accesspunkter och kontroll- och 
övervakningsprogramvara är fria från licenser. 
 
Vi ämnar byta ut samtliga accesspunkter till en kostnad av:  250 000 kr 
 
IT-chef Bertil Nordqvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott ansöker om bygdemedel 
med 187 500 kr, 75 % av kostnaden, för investeringen. 
 
Att kommunstyrelsen anvisar övriga medel med 62 500 kr från lämpligt 
kostnadsställe. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-06-20, § 105, 
att ansöka om bygdemedel med 187 500 kr, 75 % av kostnaden, för 
investeringen. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-06-20, § 105. 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad 2022-06-14. 
 
Kopia till 
Ekonomifunktionen 
IT-chef Bertil Nordqvist 
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 § 95     Dnr 2022:109  
     


Förslag till medfinansiering av Leader Polaris 2023-2027 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027 
 
att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda, samt 
 
att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
Leader Polaris ansöker om offentlig medfinansiering från Jokkmokks 
kommun för strategiarbete 2022 med 54 000 kr samt offentlig 
medfinansiering för programperioden 2023 – 2027 med 250 000 kr per år. 
Den offentliga medfinansieringen utgör 33 % och EU:s och statlig 
finansiering utgör 77 %. 
 
Leader Polaris området omfattar Jokkmokk, Gällivare och Överkalix 
kommuner och organisationer inom området kan ansöka om medel till små 
och stora projekt. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta. 
 
Att Jokkmokks kommun medfinansierar Leader Polaris med 1 304 000 kr 
fördelat på 54 000 år 2022 samt 250 000 kr/år under tiden 2023 – 2027. 
 
Att finansiera 54 000 kr för 2022 ur Kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Att finansiera 250 000 kr per år med bygdemedel åren 2023 – 2027.  


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 121. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-16. 
 
Kopia till 
Leader Polaris 
Länsstyrelsen 
Ekonomifunktionen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Tillväxtchef Monica Lundkvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 96 Dnr 2022:501   


Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av 
gamla och trasiga plastgreener på golfbanan 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de 
senaste 3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande,  
 
att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer, 
samt 
 
att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur 
kan det påverka föreningens verksamhet? 
____________ 


  
Ärendet 


 
En bygdemedelsansökan på 1 958 736 kr har inkommit från Porjus 
Golfklubb. Medlen ska gå till renovering och utbyte av gamla och trasiga 
plastgreener på golfbanan. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg har berett ärendet. 
 
Föreningen redovisar 215 medlemmar vilka de flesta är över 21 år. 
 
Föreningen har under de två senaste åren erbjudit barn och ungdomar 
kostnadsfri Gröna kortet kurs och gratis medlemskap. Jokkmokks kommun 
kultur- och fritidsnämnden har beviljat föreningen föreningsstöd till barn 
och ungdomsverksamheten. 
 
Föreningen har även sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen. 
 
Kultur- och fritid har kontaktat RF/Sisu om bidrag kan sökas från RF men 
de meddelar att föreningen inte har någon registrerad barn- och 
ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen inte kan söka bidrag från 
RF. 
 
Fritidskonsulent Ann Enberg föreslår kommunstyrelsen. 
 
Att Porjus Golfklubb inlämnar statistik på antal spelande på banan de 
senaste 3 åren, hur ser det ut minskar eller ökar antalet spelande. 
 
Att i en ansökan av den här storleken bör föreningen hitta fler sponsorer. 
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§ 96- fortsättning 
 
Att Porjus Golfklubb måste komplettera sin ansökan varför ett byte av 
greenerna ska beviljas, har något byte gjorts tidigare? Efter ett byte hur 
kan det påverka föreningens verksamhet? 
 
Att Porjus Golfklubb redovisar hur arbetet med barn- och ungdomsarbetet 
de senaste två åren fungerat och hur arbetet med barn- och ungdomar 
ska fortsätta. 
 
Att kommunstyrelsen därefter tar beslut om beviljade medel. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 122. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg daterad 2022-06-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Porjus Golfklubb 
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 § 97 Dnr 2020:827   


Information om upphandlingen av projekt ”Midnattssolens 
Trädgård Jokkmokk” 


  
 Kommunstyrelsen beslutar  
 
 att beakta informationen. 
  ____________ 


 
Ärendet 
 
Jordbruksverket har meddelat att kommunen kommer att få återbetala 
redan utbetalade medel samt ej få utbetalt resterande beviljade medel på 
grund av att de anser att en felaktig direktupphandling har skett av 
projektledare till kultur- och fritidsnämndens projekt ”Midnattssolens 
Trädgård Jokkmokk”. Totalt rör det sig om ca 2,1 miljoner kr  
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-08-29, § 
125, att informera kommunstyrelsen om Jordbruksverkets beslut. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 125. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Monica informerar att kommunen har överklagat 
Jordbruksverkets beslut. 
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 § 98 Dnr 2022:696   


Årsredovisningen för Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet, RKM för 2021 


  
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 
 att godkänna årsredovisningen. 
  ____________ 


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-08-29, § 126. 
Årsredovisning 2021 för RKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 


 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-09-19  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 99 Dnr 2022:696  
 


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


 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


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


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


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


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


 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-08-29, § 127. 
Revisionsberättelsen för RKM daterad 2022-06-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr 2019:863   


Information om pågående fastighetsförsäljning av 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till tillväxtchefen att föra diskussioner med de två andra 
intressenterna så att kommunstyrelsen om möjligt kan behandla ärendet 
om en försäljning av fastigheten på nästkommande möte. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott har beslutat att uppdra till 
Tillväxtfunktionen att starta en process att försälja fastigheten Jokkmokk 
Kyrkostaden 1:227, g:a Engelmarks hotell. Mäklare har anlitats för 
försäljningsuppdraget. Försäljningen har varit villkorad med att fastigheten 
säljs i syfte att utöka boendekapaciteten för besökare. Intressenter har haft 
möjlighet att lämna bud till mäklaren. Budavslut var den 19 april 2022. Ett 
bud har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-30, § 66, att sälja fastigheten, 
Jokkmokk Kyrkostaden 1:227, till Ulf Windahl och Inger Edman för 
210 000 kronor, då finansiering för planerade investeringar är klar. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-09-19, § 
119, att nuvarande köpare har fram till sista oktober på sig att bestämma 
sig om de vill köpa fastigheten. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 119. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-30, § 66. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-05-04. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 101. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Tillväxtchef Stefan Andersson informerar kommunstyrelsen att den 
tilltänkta köparen har dragit sig ur affären men att två andra intressenter 
finns för fastigheten. 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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§ 101 Dnr 2022:740   


Skrivelse till Inlandsbanan AB gällande renpåkörningar 
efter Inlandsbanan i Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta skrivelsen med ett förtydligande att problemet med renpåkörningar 
efter Inlandsbanan rör samtliga samebyar i Jokkmokks kommun, samt  
 
att skicka skrivelsen till VD:n och styrelsen i Inlandsbanan AB. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Karin Vannar (SV) har väckt ett ärende som gäller de renpåkörningar som 
skett efter inlandsbanan i Jokkmokks kommun. 
 
Inlandsbanan går genom renbetesmarkerna för samtliga samebyar i 
Jokkmokks kommun. Vinterbetesmarker för Tuorpon, Jåhkågasska Tjiellde 
och Sirges samt åretruntmarker för Udtja och Slakka. Att renar rör sig runt 
banvallen är något som Inlandsbanan AB borde vara medvetna om. För 
skogssamebyarna Udtja och Slakka som har renar i området året runt är 
risken för påkörningar särskilt stor. 
 
Den 3 juli i år blev drygt 60 renar påkörda på samma ställe efter 
Inlandsbanan strax söder om Kåbdalis inom Udtja sameby. Bara vajor och 
kalvar, vilket medför stor ekonomisk förlust för renägaren eftersom vajorna 
är en förutsättning för att kunna fortsätta med renskötsel. Om en vaja 
dödas påverkas renantalet för flera år framåt då kalvarna är framtiden för 
renägaren.  Idag betalar Inlandsbanan 4000 kr för död ren men det täcker 
inte förlusten på långa vägar om man ser på ett längre perspektiv.  
 
Ingen renvarning var inringd vid detta tillfälle men det hade nog inte hjälpt. 
 
Vid en renvarning som samebyn ringer in till Inlandsbanan AB händer inte 
mycket. Rälsbussföraren får en notering att det är renvarning mellan t ex 
km 150 och 170. Föraren skall bara vara uppmärksam inget annat. Ingen 
hastighetssänkning görs utan rälsbussen körs precis som vanligt i 80 
km/tim något som gör det omöjligt att stanna i tid med denna hastighet om 
renar eller andra djur skulle dyka upp på banvallen. 
 
Det är en katastrof inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt för 
renägaren. Det är en svår uppgift att komma fram till platsen och se sina 
djur döda och renar som fortfarande är vid liv men med svåra skador. 
Det är inte acceptabelt att detta får fortsätta utan Inlandsbanan AB måste 
ta rennäringen på allvar och se över sina rutiner och hur detta skall lösas  
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§ 101- fortsättning 
 
på bästa sätt för även djur måste innefattas i Inlandsbanans 
”säkerhetsfrågor”. 
 
På Inlandsbanans hemsida står det: 
 
”Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet. Vår 
verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav 
på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som 
gäller i vårt dagliga arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan 
en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans mål 
är att ingen ska skadas allvarligt eller förolyckas i transportsystemet eller 
på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras” 
För oss inom koncernen Inlandsbanan har säkerhet högsta prioritet och 
genomsyrar allt vi gör. Genom vårt säkerhetsarbete bidrar vi till att halvera 
antalet dödsfall och skador i trafikolyckor enligt hållbarhetsmålet. 
Riskhantering och risktänk är grundläggande för att kunna arbeta proaktivt 
med att minimera och förhindra oönskade händelser så som olyckor”.  
 
Jokkmokks kommun är delägare i Inlandsbanan AB och kommunstyrelsen 
efterlyser åtgärder för säkerhetsfrågorna på Inlandsbanan till att omfatta 
både för människor och djur och därför ser över sina rutiner och regelverk 
för att minimera skador. 


 
 Ärendets beredning 


 
Skrivelse från Karin Vannar (SV) inkommen 2022-09-19. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelsen med ett förtydligande att 
problemet med renpåkörningar efter Inlandsbanan rör samtliga samebyar i 
Jokkmokks kommun samt att skicka skrivelsen till VD:n och styrelsen i 
Inlandsbanan AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Inlandsbanan AB 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 102 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


 
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 


 
Beslut 2022-06-20, § 107, Beslut om upphandling av ombyggnation av Östra skolan och 
Västra skolan (dnr 2022:569) 


 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 
 
Beslut 2022-06-20, § 103, Yttrande på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
gällande schemaändringar inom äldreomsorgen (dnr 2022:479) 
 
Beslut 2022-06-20, § 106, Yttrande på avgränsningssamråd Svk 2022/244, 
Transmissionsnät Vitåfors-Porjusberget (dnr 2022:575) 
 
Beslut 2022-08-29, § 123, Yttrande på avgränsningssamråd inför anläggande av ny 
markmålsbana inom Vidsel Test Range provområde (dnr 2022:695) 
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 § 103 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


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


- Svar på skrivelse angående Vattenfalls samhällsansvar i 
Jokkmokks kommun 
 


2.      Från Försvarets Materielverk, FMV 
- Information om utökad provningsområde inom Udtjas raketskjutfält 


 
3.   Från Vattenmyndigheterna i samverkan 


- Sammanställning av rapportering för 2021 
 


4.      Från länsstyrelsen 
- Beslut om bygdemedel med 200 000 kr för fiskevårdande åtgärder 
2022 
- Beslut om bygdemedel med 187 500 kr för investering i trådlösa 
accesspunkter för IT-nätet 
- Beslut om bygdemedel med 7 500 000 kr för projektet ”Utveckling 
av miljöer i Porjus och Vuollerim” 


 
5.  Från Lantmäteriet 


- Beslut om nya ortnamn i Silbbatjåhkkå-området i Jokkmokks 
kommun 


- Beslut om namn på fjäll invid riksröse 242A i Jokkmokks kommun 
- Beslut om namn på vattendrag i Badjelánnda i Jokkmokks 


kommun 
- Beslut om att fastställa det lulesamiska namnet Vuoskontjoalmme 


för Abborrsundet invid Notviken i Jokkmokks kommun 
- Beslut att fastställa namnet Gielas för tallheden varpå den 


samlade bebyggelsen Lappstaden är belägen på samt namnet 
Talvatisbäcken/Dálvvadisjåhkå för bäcken från 
Talvatissjön/Dálvvadisjávrre 


 
6.  Från Leader Polaris 


- Sammanställning av projekt 2021-12-31 
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7.     Från Inlandsbanan AB 
- Årsredovisning för 2021 


 
8.     Från Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF 


- Årsredovisning för 2021 
-  


9.  Från Investeringar i Norrbotten AB 
- Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-04-21 
- Halvårsrapport för 2022 


 
10.  Från Energikontor Norr AB 


- Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-07-01 
 


11.  Från Destination Jokkmokk ekonomisk förening 
- Verksamhetsberättelse för 2021 


 
12.  Från IT Norrbotten AB 


- Tertialrapport 1 för 2022 
- Verksamhetsberättelse första halvåret 2022 


 
13.  Från Luleälvens Vattenråd 


- Information om nybildat vattenråd 
 


14.  Från Jokkmokks Värmeverk AB 
- Bolagsstämmoprotokoll för 2021 
- Bolagsstämmoprotokoll för Jokkmokk VA och Gata AB för 2021 


 
15.   Från Amnesty Sápmi 


- Rapport- Vindkraftsplaner i Norrbotten 
 
16.     Från kommunfullmäktige 


-  Beslut 2022-06-13, § 42, budgetramar och strategisk plan för 
2023-2025 
 


17.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
-  Beslut 2022-06-20, § 104, att senarelägga starten av projektering 
för renovering av Kaitumgården, Rosengård till dess att 
anbudssummor för anpassning av lokaler inom Östra skolan och 
Västra skolan utvärderats 
 


18.     Från kommunens naturvårdsombud Tor Lennart Tuorda 
-  Skrivelse om Vattenfalls nedskräpning vid Parki 
kraftverksmagasin 


 
19.     Från kommunchef Monica Lundkvist 


-  Meddelande om gemensam avsiktsförklaring om samverkan 
före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län 
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-  Meddelande att Isabel Bävermalm Sandling är förordnande som 
tf. kultur- och fritidschef perioden 2022-11-01 till 20223-06-30 


 
20.     Från personalchef Caroline Johansson 


-  Rapport feriearbeten sommaren 2022 
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 § 104 


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 en flyktingfamilj har anlänt 
från Ukraina. 
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