
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–16.30 
 Ajourneringar: 12.20-13.20 och 14.40-14.50 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Robert Bernhardsson (S), 
Ordförande 
Jeremy L´helguen (V), deltar §§ 
131-146 
Ann Enberg (S) 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S), deltar §§ 131-
160 

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

   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar §§ 139-
161 
Revisorer Viola Walkeapää (SV) 
, Emma Holmberg (FJK), 
Michaela Nyman PWC, deltar § 
133 
Revisorerna Lennart Albinsson 
(SV) och Gun Ek (S), deltar på 
distans § 133 
Socialchef Maria Larsson och 
IFO-chef Maria Eriksson, deltar 
§ 134 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 135-136 och § 148 
Erik Fagerström, fastighetschef 
§§ 136-141 
Conny Öhman, gatuchef, §§ 
138-139 
Magnus Vannar, 
renhållningschef, § 138 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, §§ 142-
145 
Love Bruno, 
säkerhetssamordnare, §§ 143-
144 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, § 145 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
147  
Julia Kielatis, 
verksamhetsutvecklare, Malin 
Westman, ekonom och Helen 
Isaksson Spik, skolchef, § 148 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
   

Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 30 november 2022 
 
Paragrafer: 131-161 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Ann Enberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 

  
ANSLAG / BEVIS,  
 

Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-11-28 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-12-01  nedtagande:  2022-12-27 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 131 
Val av justerare 
 
§ 132 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 133   
Överläggningar med revisorerna 
 
§ 134  Dnr 2022:925 

  Förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Norrbotten 
 

§ 135  Dnr 2022:444 
Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
§ 136  Dnr 2022:914 

  Investeringsbudgeten för år 2023 
 

§ 137  Dnr 2022: 
Förslag till beslut om upphandling av el-energi för Jokkmokks kommun 
 
§ 138  Dnr 2022:915  
Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
§ 139  Dnr 2022:916 
VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
§ 140  Dnr 2022:802  
Planbesked för Kyrkostaden 1:117 och del av Kyrkostaden 1:2 

 
§ 141 Dnr 2022:801 
Planbesked för Porjus 1:91 
 
§ 142  Dnr 2020:811  
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 

 
§ 143  Dnr 2022:918 
*Förslag till krislednings- och kommunikationsplan för Jokkmokks 
kommun* 

 
  § 144  Dnr 2022:919 

Förslag till ändring av organisationen av Centrala krisledningsgruppen, 
CKL 
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  § 145  Dnr 2022:920 
Förslag till strategi för digitalisering 
 
§ 146  Dnr 2022:922 

  Arbetsgivarvarumärke för Jokkmokks kommun 
 

§ 147  Dnr 2022:923 
  Förslag gällande vägbidrag för enskilda vägar 
 
  § 148  Dnr 2021:566 
  Utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
  § 149  Dnr 2011:1086 

Revidering av riktlinjerna gällande rabatterade busskort för barn- och 
ungdomar 

 
§ 150  Dnr 2022:924 
Bygdemedelsansökningar för år 2023 

 
§ 151  Dnr 2022:501 
Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla och trasiga 
plastgreener på golfbanan 
 
§ 152  Dnr 2022:793 
Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, nytt fristående golv i 
Polcirkelhallen 

 
§ 153  Dnr 2022:927 

  Förslag till reviderat aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB 
 

§ 154  Dnr 2008:604 
  Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 

 
§ 155  Dnr 2022:909 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
2023 
 
§ 156  Dnr 2021:86 
Motionssvar- Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, utöka odlingslotter i 
Jokkmokk, samt upplåtelse av platser för bikupor i Jokkmokk 
 
§ 157  Dnr 2022:406 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 
 
§ 158   
Information angående pågående projekt inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
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§ 159   
  Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 160   

  Övriga anmälningsärenden 
 

§ 161   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 131 
 

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

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
onsdagen den 30 november 2022. 

. 
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§ 132 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 

  
 Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 

- Förslag till beslut om upphandling av el-energi för Jokkmokks kommun 
(§ 137). 

 
- Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla och 
trasiga plastgreener på golfbanan (§ 151). 
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 § 133   
    
Överläggning med revisorerna 
 

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

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 
och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas 
årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från 
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen 
fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet 
i förhållande till fullmäktiges uppdrag. 
 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning kommunstyrelsen 2022” 
från Jokkmokks kommuns revisorer. 

 
 Överläggningar kommunstyrelsen 
 

 Revisorer Viola Walkeapää (SV), Emma Holmberg (FJK), Lennart 
Albinsson (SV), Gun Ek (S) och Michaela Nyman från PWC överlägger 
med kommunstyrelsen. 
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 § 134 Dnr 2022:925   

Förslag till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Norrbotten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta den Länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention för 
Norrbotten 2022 – 2030, samt 
 
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på en lokal 
handlingsplan för Jokkmokks kommun gällande suicidprevention.  

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Den Länsgemensamma handlingsplanen innehåller aktiviteter på regional 
nivå samt aktiviteter riktade till lokal nivå som till exempel 
kompetenshöjande åtgärder. Sammantaget så kommer 
handlingsprogrammet att stärka arbetet med suicidprevention lokalt och 
regionalt ur ett flertal perspektiv såsom ekonomi och kvalitet.  
 
Norrbottens kommuners styrelse beslutade 2022-09-29 § 44 att 
rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma 
handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 2022 – 2030.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att anta den Länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention för 
Norrbotten 2022 – 2030. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 180. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-11-01. 
Norrbottens kommuners styrelse beslut 2022-09-29, § 44. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta 
fram ett förslag på en lokal handlingsplan för Jokkmokks kommun gällande 
suicidprevention.  
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§ 134- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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 § 135 Dnr 2022:444  
       

Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de reviderade budgetramar för 2023, samt  
 
att anta budgeten i övrigt. 

 __________ 
 

Reservationer 
 
Marina Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag. 
 
Ärendet 

 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 
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§ 135- fortsättning 
 

Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 

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

 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   104 694                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    85 029                                     
Socialnämnden   143 895                                                      
Samhällsbyggarnämnden      15 102                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 561                                   

 
Summa                                                                  359 220         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              
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§ 135- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 

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

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, att kommunstyrelsens 
budgetram minskas till 103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram 
utökas till 14 954 tkr, att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 
och den strategiska planen 2023-2025, samt att anta budgeten i övrigt. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31, § 63, att återremittera ärendet 
för att justera ramarna med personalomkostnadsförändringarna. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Sveriges kommuner och regioner rekommenderar en ökning av 
personalomkostnadspålägget för Sveriges kommuner för att kunna klara 
finansieringen av de kollektivavtalade pensionsdelarna. Ökningen från 
42,75% till 44,53% innebär en kostnadsökning för nämnder och styrelse 
med ca 3 046 tkr. 
 
Socialstyrelsen beslutade den 22 juni 2022 att betala ut ett statsbidrag till 
Jokkmokks kommun om 668 219 som ska fördelas mellan 2022 och 2023. 
Statsbidraget är prestationsbaserat och hänförbart till 
sjuksköterskebemanningen på särskilda boenden. Statsbidraget är 
generellt, men kopplat till socialnämndens verksamhet. Halva bidraget har 
således räknats in 2023 års budgetram för socialnämnden. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
Att godkänna de reviderade budgetramarna  för 2023 samt anta budgeten 
i övrigt. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 159. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-10-27. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31, § 63. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 113. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
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§ 135- fortsättning 
 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att kommunstyrelsens budgetram minskas till 
104 103 tkr och att samhällsbyggarnämndens budgetram utökas till 
15 693 tkr för att utöka räddningstjänsten i Porjus. 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot 
Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 136 Dnr 2022:914 
    
Investeringsbudgeten för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudgeten för 2023, samt 
 
att besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten, i syfte att kunna 
säkerställa ett genomförande av högt prioriterade projekt så som 
förändrad skolstruktur samt finansieringen av investeringsbudgeten.  

 ____________ 
  

Ärendet 
 
Verksamheterna har fått inkomma med sina investeringsförslag för 2023. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsfastigheter:  26 850 tkr 
 
Affärsfastigheter:  22 850 tkr 
 
Gatu- och infrastruktur:  850 tkr 
 
Återvinningscentralen:  1 070 tkr 
 
VA och Ledningar:                    12 750 tkr 
 
Gator och vägar: 500 tkr 

 
Städpool och Matpol:  200 tkr 
 
IT- och e-funktionen:  1 500 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Bibliotekshyllor:  350 tkr 
 
Fordon:  200 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
Arbetsmöbler Östra:  94 tkr 
 
Förvaring, klassrum Östra:  75 tkr 
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§ 136- fortsättning 
 
Möbler väntrum Östra: 137 tkr 
 
Möbler personalrum Östra: 100 tkr 
 
Möbler Fjällbackens förskola 271 tkr 
Samhällsbyggarnämnden 
 
Motorspruta:  300 tkr 
 
Navigationsutrustning:  102 tkr 
 
Släpvagn: 80 tkr 
 
Total summa för investeringar:  67 429 tkr 

 
Varav bygdemedel:                    15 875 tkr 
 
Varav hyresfinansierat:               11 245 tkr 
 
Varav taxefinansierat:                 13 120 tkr 
 
Netto skattefinansiering:              27 009 tkr 
 
Investeringsbudgeten för 2023 är ambitiös och påverkar kommunens 
likviditet i hög grad. Skulle det totala utrymmet användas skulle kommunen 
behöva låna pengar för att finansiera investeringarna. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att anta investeringsbudgeten för 2023. 
 
Att besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten, i syfte att kunna 
säkerställa ett genomförande av högt prioriterade projekt så som 
förändrad skolstruktur samt finansieringen av investeringsbudgeten. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 160. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-10-27. 
Förslag till investeringsbudget. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

 
 

Protokoll KS 20221128
(Signerat, SHA-256 8E6CF4A9B1E8A9A0EDDC4AA22345536E0EE39E0B33D1B0C68BF9958B5774D907)

Sida 16 av 64



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 137 Dnr 2022:976   
 

Förslag till beslut om upphandling av el-energi för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att upphandla el-energi för Jokkmokks kommun. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Uppskattat värde: ca 25 000 000 SEK (överföringsavgifter ej inräknat i 
värdet. Totalt värde inklusive fasta avgifter, effektavgifter, 
överföringsavgifter höglasttid och övrig tid samt energiskatt väntas vara ca 
55 mkr). Summa exklusive moms. 
 
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande 
 
Produkt: Förnyelsebara energikällor 
 
Utvärderingskriterier: Lägsta pris. 
 
Jokkmokks kommun, Näringslivs- och samhällsavdelningen, avser att 
upphandla vinterväghållning för 4+1+1 år. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
upphandla el-energi. 

 
 Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-11-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Upphandlingssamordnare Annika Almqvist 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 138 Dnr 2022:915   
 

Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna taxan. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna 
om avfallshantering finns gällande bestämmelser om avfallshantering.  
 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall. Detta gäller främst de större storlekarna av kärl.  
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 

• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 

• ordna så att taxorna för olika abonnemang har samma konstruktion 
och därmed är jämförbara, samt att 

 
Under senaste året har KPI stigit. Under samma period har transportindex 
T16SÅE3md (med diesel) 9,1% för hushållsavfall och motsvarande index 
för slam har stigit 12,9%. Gällande transportkostnaderna så var det vara 
en tillfällig effekt kopplat till Covid och bränslepriser. 

 
Korrigeringen av taxan inför 2023 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten som per 2022-10-28 bedöms 
vara i balans, en fördelning av faktisk kostnad för omhändertagande av 
hushållsavfall per kg, skatter, dels utvecklingen av transportkostnaderna. 
Årets föreslagna höjning är i linje med den process som inleddes med 
taxearbetet inför år 2020. I och med taxa 2022 och framgent 2023 så 
kommer samtliga abonnemang beakta full kärlstorlek och en likartad 
behandlingsavgift per liter. Kundens vinning i att ha ett stort kärl blir 
därmed att välja ett abonnemang i stället för flera små tunnor, vilket också 
minskar antalet tömningar för sopbilen. 
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19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 138- fortsättning 
 

Något som varit anmärkningsvärt är att Jokkmokks kommun har haft en 
lägre prisbild för ”Nils Holgerssonshuset” än de kommuner som själva 
eldar avfall, trots att Jokkmokk har mycket långa transportavstånd. Detta 
är också något som visar sig i kostnadstäckningen. Detta taxeförslag utgår 
från faktiska kostnader samtidigt som en omvärldsbevakning sker via 
statistiska underlag som en jämförelse. 
 
I taxa 2023 så ingår taxan för slamtömning i renhållningstaxan, eftersom 
det innefattas av samma kommunala ansvar. Slamtaxan indexregleras 
enligt transportindex för slam som per 2022-09-31 är 12,9%. 
 
Möjligheten för privatpersoner att ”kostnadsfritt” lämna avfall på ÅVC har 
kunnat missbrukas. För att hålla en kontroll över inkomna mängder från 
privatpersoner införs ett klippkort för privatpersoner år 2023-01-01, i syfte 
att begränsa avfallsmängderna som ska rymmas inom grundavgiften. 
Möjlighet till obemannade tider införs efter genomgången kurs per individ. 
Utbildningen kommer att kunna genomföras delvis digitalt. I nya taxan 
ingår 12 fria besök för boende i villa och 6 besök för boende i lägenhet och 
fritidshus. Arbetet med inpasseringsbegränsningar presenteras separat. 
Efter genomgången kurs så ges sex extra besök under 2023. 
 
Tyvärr så kommer Porjus självbemanning försenas på grund av försenade 
fibergrävningar som beror på resursbrist hos upphandlad entreprenör. 
Slamtömning föreslås att korrigeras motsvarande det index som reglerar 
den utförda tjänsten. 

 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår: 
 
Att besluta att anta renhållningstaxa 2023 enligt förslag bifogat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14, § 
161, att uppdra till fastighetschefen att till kommunstyrelsens möte 
komplettera taxan med lösningar för avlämning av mindre avfall såsom 
tidningar, keramik och liknande för privatpersoner när man uppfyllt sin fria 
kvot. 
 
Taxan har uppdaterats. 

 
 Ärendets beredning 

 
Förslag till renhållningstaxa för 2023. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 161. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-28. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 139 Dnr 2022:916   
 

VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den föreslagna taxan. 
____________ 

  
Ärendet 

 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 
 
Taxeförslaget för år 2023 bygger på den genomsnittliga nationella 
trenden, VA-bokslut 2021 samt jämförelse med jämförbara kommuner 
med likvärdig utveckling. Genom en fördubbling av reinvesteringar i 
ledningsnätet så erhålls också en ökad kostnadseffektiv upprustning av 
gator och vägar i de fall att ledningen går i en gata. Skicket på våra gator 
och vägar är också en av de punkterna i medborgarenkäten med lägst 
betyg. Genom detta upplägg förväntas en kostnadseffektiv 
infrastrukturförbättring inom två viktiga framtidsfrågor som också är ett av 
mätetalen i verksamhetsplanen. 
 
I september presenterades KPI, vilket motsvarar den höjning som krävs 
för att bibehålla kostnadstäckning med nuvarande kapitalkostnader och 
utan ökat underhåll. En utgångspunkt i taxearbetet för år 2023 är 
kommunens VA bokslut 2021, vilket visar att verksamheten redovisar ett 
bättre resultat än tidigare år. VA-verksamheten får ej gå med vinst över tid 
även om enstaka år kan tillåtas göra så. Alla positiva resultat ska kunna 
kopplas till ett behov i den långsiktiga planeringen. En stor bidragande 
orsak till det positiva resultatet för 2021 var de historiskt låga elavgifterna i 
samband med Covid 19 i kombination med svårigheter att rekrytera 
medarbetare i förhållande till behovet.  
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2023 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar och 
kostnadsökningen kan till stor del kopplas till väntade ökningar för 
genomförande av entreprenader.  
 
Entreprenadkostnaderna bygger till stor del på maskinindex inklusive 
diesel.  Jämförelse av kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner.  
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21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 139- fortsättning 
 
Brukningsavgifterna föreslås att höjas med 4,5 % för en villa och med 2,3 
% för ”Nils Holgerssonshuset”. 
 
Anslutningsavgifterna föreslås att höjas med 17 % för en villa och med 17 
% för ”Nils Holgerssonshuset”.  

 
Justeringen av brukningsavgifterna beaktar det resultat som redovisas i 
VA-bokslutet för år 2021, prognos 2022, i kombination med KPI och 
genomförda reinvesteringar i verksamheten 2022. Justeringen väntas 
innebära fortsatt kostnadstäckning år 2023, förutsatt att inga större 
oförutsedda händelser inträffar. VA-verksamheten väntas därmed kunna 
uppfylla målet i planen om bibehållen kostnadstäckning år 2023. Den 
genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är 3,7%. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunfullmäktige att anta VA-
taxan för 2023. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14, § 
163, att revidera den fasta avgiften med 5 % istället för föreslagna 10 %. 
 
Taxan har uppdaterats 

 
 Ärendets beredning 

 
Förslag till VA-taxa för 2023. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 140 Dnr 2022:802   
 

Planbesked för Kyrkostaden 1:117 och del av Kyrkostaden 
1:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Kyrkostaden 1:117 och 
aktuell del av Kyrkostaden 1:2, enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Syftet är att anpassa detaljplanen efter dagens förutsättningar samt att 
möjliggöra utveckling av området. I gällande detaljplan är fastigheten 
Kyrkostaden 1:117 planlagd för allmänt ändamål, för att kunna utveckla 
området och möjliggöra för en eventuell försäljning krävs därför en ny 
detaljplan. 
 
Planområdet omfattar förutom fastigheten Kyrkostaden 1:117 även delar 
av Kyrkostaden 1:2, innehållande Bokenskolan och Kunskapens Hus. 
Området angränsar till väg 97, Inlandsbanan samt planområde för 
pågående planering av kontorsverksamhet och verkstad. Fastigheten 
innefattar en byggnad med tillhörande parkeringar som tidigare använts 
som elevboende och senare även som boende för ensamkommande 
ungdomar. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-10-20, § 104, att ställa sig 
positiv till planläggning av fastigheten Kyrkostaden 1:117, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökade förfarande och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 165. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-10-20, § 104. 
Förlag till planbesked. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 141 Dnr 2022:801   
 

Planbesked för Porjus 1:91 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Porjus 1:91, enligt plan- 
och bygglagens 2010:900 utökade förfarande. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder och 
centrumverksamhet i Porjus. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd 
för allmänt ändamål: skolverksamhet, för att möjliggöra utveckling av 
området krävs därför en ny detaljplan. 
 
Planområdet är beläget i centrala Porjus, det som tidigare kallats 
skolområdet. Skolan och badhus är idag rivna. Inom området finns 
förskola och lågstadieskola med tillhörande skolgård och i södra delen 
ligger även en fotbollsplan. För att möta framtida behov av bostäder samt 
utveckling av näringslivet i Porjus finns behov av att ta fram en ny 
detaljplan. Framtida behov av lokaler för förskole- och skolverksamhet ska 
beaktas. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-10-20, § 104, att ställa sig 
positiv till planläggning av fastigheten Porjus 1:91, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökade förfarande och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 166. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-10-20, § 105. 
Förlag till planbesked. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, i 
budgetförslaget för 2023 har budgeten utökats med 2 400 tkr till 
Räddningstjänsten jämfört med 2022. Utökningen i budgeten beror i 
huvudsak på minskade intäkter då  Vattenfall sagt upp avtalet med 
Jokkmokks kommun kring räddningstjänst. 
____________ 

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

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

  § 142- fortsättning 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31, § 64, att återremittera ärendet 
för att söka finansiering att förstärka bemanningen i Porjus och Vuollerim i 
enlighet med de yttranden som Brandmännens riksförbund har framfört i 
MBL förhandlingen den 29:e september 2022 och för att få 
bemanningsfrågan i framför allt Porjus belyst. Vad merkostnaden blir för 
att bemanna stationen i Porjus med 1+2 istället för de 0+2 som finns i 
handlingsplanen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Nuvarande personalsituation och kompetensförsörjning, 
räddningstjänsten. 
 
Porjus: I dagsläget har vi 10 st. deltidspersonal  
Om nuvarande förslaget går igenom så kommer denna deltidspersonal att 
kunna ha beredskap var fjärde vecka.  
 
Vid en ökning av styrkan till 3 personer i deltidsstyrkan så behövs det vara 
beredskap var tredje vecka samt att 1 person deltar i poolorganisation. Vid 
en organisation som har beredskap var fjärde vecka så behöver vi ha en 
styrka på 12 personer. 
 
Vuollerim: I dagsläget har vi 10 st. deltidspersonal  
Om nuvarande förslag går igenom på 1+2 så behöver vi en organisation 
på minst 12 personer för att kunna ha beredskap var 4dje vecka. Med 
nuvarande bemanning så kan personalen ha bemanning var tredje vecka 
med en person i personalpool.  
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 142- fortsättning 
 
Vid en ökad bemanning till 1+4 så behöver vi en personalstyrka på minst 
20 personer för att kunna ha beredskap var fjärde vecka. Vid en 
beredskap var tredje vecka så behöver vi minst ha en bemanning på 15 
personer. Detta medför att vi har 5 alternativt 10 vakanser att fylla. 
 
Jokkmokk: I dagsläget har vi 18 st. deltidspersonal och skulle behöva vara 
20 personer för att inte ha vakanta platser. 
 
Vi har i dagsläget personer som har anmält sitt intresse och vissa som har 
varit med på övningar. 2 personer i Porjus, 2 personer i Vuollerim och 2 
personer i Jokkmokk. När och om dessa personer fullföljer utbildningarna 
och stannar kvar i organisationen så kommer de att medföra att nuvarande 
förslag på personalbemanning i Handlingsprogrammet kan uppfyllas. 
 
Med förslagen om att utöka bemanning (bibehålla nuvarande 
organisation), Porjus 1+2, Vuollerim 1+4, så innebär det att vi saknar 
personal och det medför ökade kostnader i form av ökad lön ”en 
övertidsersättning tillkommer då personalen genomfört sin ordinarie 
beredskap och behöver träda in på vakanta turer”. 
 
I dagsläget har vi ordinarie personal som utför sin beredskap och sen fyller 
upp för alla vakanser som finns i organisationen. Detta är ingen bra 
arbetsmiljö. 
 
Räddningstjänsten har under flertalet år arbetat hårt med rekrytering men 
det har inte lyckats fylla de vakanser som nu finns.  
 
Kostnadsökningar vid en ökad bemanning 
 
En ytterligare resurs i form av deltidsbrandman medför en kostnadsökning 
på 450 tkr, med ett befäl 591 tkr. 
 
För att öka bemanningen i Porjus till 1+2 medför att det behöver tillföras 
budgetram 591 tkr. 
 
För att öka bemanningen i Vuollerim från nuvarande förslag 1+2 till 1+4 
medför att 900 tkr behöver tillföras budgetram. 
 
Utifrån Brandmännens riksförbunds yrkande så vill de bibehålla 
personalstyrkan i Porjus på 1+2 och i Vuollerim på 1+4 detta skulle 
medföra att budgetramen behöver ökas för samhällsbyggnadsnämnden 
med 1 350 tkr och ska då även fri inryckning gälla för både Porjus och 
Vuollerim så behöver vi ta höjd för att det kommer att för kostnader 
motsvarande förslaget. Beroende på hur många händelser som sker och 
hur många personer som inställer sig för tjänstgöring går inte att beräkna.  
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27  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 142- fortsättning 
 
En kostnad för detta behövs ändå tas med och en gissning är att detta 
skulle medföra en ökad kostnad på ca 100 tkr. 
 
Totalt kostnadsökningen för Brandmännens riksförbunds yrkande skulle 
då bli 1 450 tkr. 
 
I denna kostnadsberäkning finns inte medtaget de extra kostnader som 
det innebär att fylla de vakanta turerna som finns då vi inte har 
deltidsbrandmän på alla poster. 
 
Men ett överslag mellan tummen och pekfingret så skulle kostnaden 
uppstå till ca 100 tkr. 
 
Skulle vi lyckas rekrytera 10 deltidsbrandmän till Vuollerim så kostar 
grundutbildningen ca 80 tkr per person och ska vi sedan vidareutbilda tex 
2 st. till befäl så tillkommer ca 80 tkr per person i utbildningskostnad.  
 
Ekonomichef och kommunchef har utrett frågan om finansiering och 
bedömningen är att utifrån föreslagen budgetram finns inte medel att 
förstärka Samhällsbyggarnämnden ytterligare. I budgetförslaget för 2023 
har budgeten utökats med 2 400 tkr till Räddningstjänsten jämfört med 
2022. Utökningen i budgeten beror i huvudsak på minskade intäkter då  
Vattenfall sagt upp avtalet med Jokkmokks kommun kring räddningstjänst. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att anta förslaget Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 168. 
Tjänsteskrivelse från Monica Lundkvist daterad 2022-10-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31, § 64. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 107. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 

 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att bemanningen i Porjus fastställs till 1+2. 
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 142- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Erikssons (S) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 143 Dnr 2022:918  
       

Förslag till krislednings- och kommunikationsplan för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa anta Krislednings- och kommunikationsplanen. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Enligt Reglemente för krisledningsnämnden i Jokkmokks kommun §2 så 
ska det inför varje mandatperiod upprättas en plan för hur kommunen ska 
hantera extraordinära händelser. Krislednings- och kommunikationsplan 
för Jokkmokks kommun 2022 är den planen. Planen är en omarbetad 
version av Krislednings- och kommunikationsplan vid samhällsstörningar i 
Jokkmokks kommun från 2017. De nämnvärda förändringarna är bilagor 
har uppdaterats, sekretesslagstiftningsavsnittet har uppdaterats till 
gällande lagstiftning, samhällsviktig verksamhet har uppdaterats och 
avsnitt om höjd beredskap har expanderats och förtydligats.   
 
Säkerhetssamordnare Love Bruno föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
Krislednings- och kommunikationsplan för Jokkmokks kommun 2022. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 169. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Love Bruno daterad 2022-10-
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 144 Dnr 2022:919  
       

Förslag till ändring av organisationen av Centrala 
krisledningsgruppen, CKL 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att genomföra ändringen enligt förslaget. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

Nuvarande krisledningsorganisation fastställdes 2020-04-06. Vissa 
funktioner föreslås justeras i Centrala krisledningsgruppen (CKL). 
Ersättande stabschef/lägesansvarig föreslås justeras då ”Platschef 
räddningstjänsten” troligen behövs i sin roll vid en extraordinär händelse. 
”Ekonomichef” föreslås som ersättare till funktionen då den kräver en 
person som är van att leda och fördela arbete även i vardagen och är väl 
insatt i organisationen. Vidare föreslås att personalchef och 
samhällsbyggarchef bytts ut ur CKL då de med hög sannolikhet kommer 
behövas i sina verksamheter vid en extraordinär händelse.  

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 170. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Love Bruno daterad 2022-10-
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Säkerhetssamordnare Love Bruno 
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31  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 145 Dnr 2022:920 
 

Förslag till strategi för digitalisering  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att anta Strategi för Digitalisering,  
 

att ansöka om bygdemedel med totalt 2 292 000 kr, fördelat på 656 000 kr 
för 2023, 765 000 kr för 2024, 765 000 kr för 2025 och 106 000 kr för 
2026, samt 
 
att resterande del av projektet finansieras via kommunchefens budget. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

I den av Kommunstyrelsen beslutade Verksamhetsplanen för 
Kommunchefens 2022 – 2023 finns aktiviteten ”En Digitaliseringsstrategi 
ska tas fram”, strategin ska vara föreslagen Kommunstyrelsen senast 
2022-12-31. 
 
Aktiviteten riktar sig mot samtliga av Kommunstyrelsens Verksamhetsmål 
2022 – 2023. 
 
För Jokkmokks kommun är ett utvecklat digitalt arbetssätt inom samtliga 
avdelningar viktigt för att medborgarna ska få rätt och tillgänglig service 
samt att nyttja digital teknik för ett förändrat arbetssätt.  
 
Den föreslagna Strategi för Digitalisering är ett hjälpmedel för 
organisationen att fortsätta den digitala utvecklingen. 
 
För att genomföra strategin för digitalisering föreslås att utforma ett treårigt 
projekt där en samordnare ansvarar för att:  

- Tillsammans med respektive avdelning identifiera vilka områden 
som bör digitaliseras 

- Skapa en tids- och aktivitetsplan för digitaliseringsarbetet 
- Stödja avdelningarna i omvärldsbevakning, teknikval, 

utbildningsplanering, upphandling och implementering 
- Återrapportera och redovisa 

 
 Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Att anta Strategi för Digitalisering. 
 

Att kommunstyrelsen söker bygdemedel för projektet.  
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 145- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 171. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-10-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 146 Dnr 2022:922 

Arbetsgivarvarumärke för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel för att delfinansiera projektet med 525 000 kr 
för att utveckla arbetsgivarvarumärket, 
 
att personalfunktionen delfinansierar projektet med 225 000 kr,  

 
 att uppföljning av projektet delges kommunstyrelsen, samt 
 

att arbets- och tillväxtutskottet informeras kontinuerligt under projektet 
gång. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
  

Att utveckla sitt varumärke som arbetsgivare, eller employer branding som 
det också kallas, kan bidra till att öka möjligheten att attrahera, rekrytera 
och behålla medarbetare. Det tydliggör vad arbetsgivaren står för och vilka 
värderingar som är viktiga i organisationen, faktorer som är allt viktigare i 
rekryteringen av framtidens medarbetare. 
 
Jokkmokks kommun står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. 
Som ett led i detta arbete har personalfunktionen tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan, antagen av Kommunstyrelsen 2021-11-29, 
som utgår från den så kallade ARUBA(s)-modellen; attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla, utveckla och samverka. Under 2022 har 
personalfunktionen varit områdesansvarig för området 
kompetensförsörjning i projektet Förstudie Jokkmokk. I båda dessa 
arbeten är det tydligt att Jokkmokks kommun har behov av att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke. Med andra ord behöver Jokkmokks kommun 
profilera sig som en bra arbetsgivare för att kunna attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens. 
 
Projektet föreslås pågå under 12 kalendermånader med en projektledare 
som självständigt driver arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke. 
Projektets syfte och mål är att skapa ett tydligt, ärligt och professionellt 
arbetsgivarvarumärke med stark koppling till platsvarumärket som helhet. 
Arbetsgivarkommunikationen ska harmoniera med den övergripande 
varumärkeskommunikationen ”Jokkmokks kommun – den självklara 
mötesplatsen på Polcirkeln”. 
 
Arbetet med arbetsgivarvarumärket ska ta sin kraft inifrån organisationen 
där medarbetarna är en stor del i att identifiera styrkor och utmaningar.  
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 146- fortsättning 
 
Vidare ska fokus vara att skapa förutsättningar för ett internt 
ambassadörskap med stolta medarbetare. Detta uppnås genom att 
engagera medarbetarna i kommunikationen. 
 
Vid projektets slut ska det, utöver ett klart arbetsgivarvarumärke, finnas en 
tydlig kommunikationsstrategi hur arbetsgivarvarumärket förmedlas i 
digital och fysisk form i såväl sociala medier som vid mässor och dylikt.  
 
Projektets budget (tkr) 
Lönekostnad 
inkl. PO 607 
OH-
kostnader 33 
Trycksaker, 
mäss-
material 

 
110  

Totalt 750 
  
Finansiering  
Bygdemedel 525 
Egna medel 225 

 
Personalchef Caroline Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel för att delfinansiera 
projektet med 525 000 kr för att utveckla arbetsgivarvarumärket. 
 
Att personalfunktionen delfinansierar projektet med 225 000 kr. 

 
 Att uppföljning av projektet delges kommunstyrelsen. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 173. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-10-
31. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-04, § 136. 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Personalchef Caroline Johansson 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 147 Dnr 2022:923 
   

Förslag gällande vägbidrag för enskilda vägar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tydliggöra i kriterierna att det är från 100 m väg det utgår bidrag,  
 
att anta upprättat förslag på kriterier för särskilt föreningsbidrag gällande 
vägbidrag för enskilda vägar, samt 
 
att besluta om en provperiod åren 2023-2024.    

 ____________ 
  
Ärendet 
  
Kommunstyrelsen har 2022-04-04 § 43 beslutat: 
- att utifrån utredningsunderlaget att kommunfullmäktiges beslut från 1996 
kvarstår så att den som uppfyller Trafikverkets krav också berättigas det 
kommunala stödet,  
 
- att se över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom Uppdrag Ökad 
service utanför centralorten, samt 
- att inom Uppdrag Ökad service utanför centralorten arbeta fram kriterier 
för särskilda föreningsbidrag för de föreningar som kan beröras med 
anledning av medborgarförslaget. 
 
Tillväxtfunktionen har fått uppdraget att utreda möjligheterna att införa ett 
särskilt föreningsbidrag till vägföreningar, i Jokkmokks kommun, för 
vägunderhåll samt utforma förslag till kriterier för ett sådant bidrag. 
 
I Sverige finns tre olika väghållare. Dessa är Staten, Kommunen och den 
enskilde väghållaren. Statliga vägar är vägar som har nationell eller 
regional betydelse, för dessa är Trafikverket väghållare. Kommunala vägar 
återfinns inom detaljplanelagt område där kommunen som regel är 
väghållare. Övriga vägar är som regel enskilda varvid mark- och 
fastighetsägare utmed vägen tillsammans äger vägen och ansvarar för 
densamma. För den enskilda vägen är det vanligt att en vägförening eller 
vägsamfällighet inrättas. Syftet är att skapa en tydlig ansvarsfördelning där 
styrelsen ges mandat att ansvara för vägens drift och skötsel. För mindre 
enskilda vägar med få boende är det vanligt att vägförening saknas och 
det är då upp till mark- och fastighetsägare att komma överens om hur 
vägen ska skötas. För större vägföreningar finns möjlighet att söka om 
statligt bidrag för skötsel av vägen. Det statliga bidraget söks hos 
Trafikverket vilka också ansvarar för kriterier och prövning av bidrag. 
Utöver statligt bidrag kan kommunalt driftbidrag erhållas. För att kunna 
erhålla statligt bidrag fordras att vägsträckan uppgår till minst cirka 1000 
meter eller längre.  
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 147- fortsättning 
 
Trots att det inte föreligger någon skyldighet lämnar många kommuner 
frivilligt stöd till enskilda vägar i kommunen. Den vanligaste orsaken är 
troligtvis att kommunen vill ta bort orättvisor som man tycker finns mellan 
bebyggelseområden där kommunen enligt lag måste sköta väghållningen 
och bebyggelseområden där sådan skyldighet inte finns. 
 
Tillväxtfunktionen har undersökt hur andra kommuner har utformat sina 
bidrag och kriterier för ett sådant bidrag. 
 
Tillväxtfunktionens förslag till kriterier för ett sådant bidrag föreslås nedan: 
 
Bidragsberättigade vägar 
 
Bidrag utgår, i enlighet med punkterna nedan, till vägförening och 
vägsamfällighet som uppfyller villkoren enlig nedan samt har ett 
styrelsebeslut som styrker att föreningen beslutat ansöka om bidraget: 
1. Vägsträckan är minst 100 och längst 999 m.  
2. Vägen får inget statligt bidrag. 
3. Inom vägförening skall personer var folkbokförd och fastigheten skall 

vara taxerad som helårsbostad. Fastigheten skall vara bebodd. 
Bostaden får inte ligga inom planlagt fritidshusområde. 

4. Aktuell vägsträcka skall vara belägen inom Jokkmokks kommun och 
vara öppen för allmänheten. 

5. För att bidrag skall kunna betalas ut måste vägen underhållas på 
sådant sätt att trafik med bil kan ske under hela året. Om inte kraven 
uppfylls kan bidraget dras in.  

 
Bidrag 
 
Följande gäller: 
1. Vägsträckan mäts från 100 m och till sista bofasta tomtgräns. 
2. Beräkningen sker med 5-meters intervaller. 
Bidrag utgå med 4 kr metern men skulle den fastställda budgeten inte 
räcka till, kommer bidraget att fördelas ut på de ansökningar som 
inkommit. Det innebär att det inte behöver bli 4 kr metern i sådana fall. 
Bidragsbelopp under 300 kr betalas inte ut.  
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att anta upprättat förslag på kriterier för särskilt föreningsbidrag gällande 
vägbidrag för enskilda vägar. 
 
Att, om kommunstyrelsen anser det relevant, besluta om en provperiod om 
x antal år.   
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 147- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 175. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-11-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 43. 

  
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 

Henrik Blind (MP) föreslår att det tydliggörs i kriterierna att det är från 100 
meter väg det utgår bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 148     Dnr 2021:566   
    

Utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka projektgruppen för ett viktigt och väl genomfört arbete, samt 

 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
 
 Ärendet 

  
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt åren 
2021-2022 där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av SKR 
och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) ökar sin 
kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 
effektiviteten. Kostnaden för deltagande i projektet är 60 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 83, att uppdra till 
kommunchefen att anmäla Jokkmokks kommun till projektet, samt att 
anvisa 60 000 kr för deltagande i projektet från kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 58. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 200. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 83. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 91. 
Projektplan från SKR. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef Axel Landström, skolchef Helen Isaksson Spik, ekonom 
Malin Westman och verksamhetsutvecklare Julia Kielatis informerar 
kommunstyrelsen om projektet. 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 149 Dnr 2011:1086 

Revidering av riktlinjerna gällande rabatterade busskort för 
barn och ungdomar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta de reviderade riktlinjer enligt förslaget. 

 __________ 
 
 Ärendet 
 

Det här är en revidering av riktlinjer som beslutades i Kommunfullmäktige 
2011. Riktlinjerna gäller under tiden projektet har finansiering till och med 
2023-12-31. Anledning till att riktlinjerna revideras beror bland annat på att 
Länstrafikens busslinjer 36 och 405 upphört och att försäljningsställe av 
rabatterat busskort sker enbart på busstationen i Jokkmokk.  
 
Handläggare Marietta Norlén föreslår kommunstyrelsen att anta 
reviderade riktlinjer enligt upprättat förslag 

  
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 177. 
Tjänsteskrivelse från utredare Marietta Norlén daterad 2020-11-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 150 Dnr 2022:924  
       

Bygdemedelsansökningar för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel med 5 000 000 kronor till kommunens 
kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att reservera 5 000 000 kr i bygdemedel för fastighetsinvesteringar, 
 
att ansöka om bygdemedel med 100 000 kronor för turistnod i Porjus 
 
att ansöka om bygdemedel för investeringsbudgeten under förutsättningar 
att kommunfullmäktige beslutar att anta de investeringarna: 
 
1) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
 
2) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
3) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
4) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
5) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
6) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
7) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
8) 750 000 kr för IT-material, switchar 
 
9) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
10) 400 000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
11) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
12) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
13) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
14) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
att följande projekt bygdemedelsfinansieras: 
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41  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 150- fortsättning 
 
15) 2 421 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2023  
 
16) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2023 
 
17) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2023 
____________ 
 
Ärendet 
 
Inför budgetåret 2023 så har förvaltningarna haft möjlighet att inkomma 
med sina förslag på bygdemedelsansökningar. Bygdemedlen som 
kommunen själv söker kan förenklat delas in i tre olika kategorier. De 
årligen återkommande bygdemedelsansökningarna, bygdemedel för 
investeringsbudgeten och bygdemedel för olika projekt. I den totala 
summan ingår inte de projekt eller investeringar som kommunstyrelsen tar 
särskilda beslut för, inte heller de projekt som är fleråriga. 
 
De årliga återkommande bygdemedelsansökningarna är följande: 
 
1) 5 000 000 kr för näringslivsverksamheten 
 
2) 5 000 000 kr reserveras för fastighetsinvesteringar 
 
3) 100 000 kr för turistnod i Porjus 
 
Summa: 10 100 000 kr 
 
Föreslagna bygdemedel för investeringsbudgeten är följande: 
 
4) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
 
5) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
6) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
7) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
8) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
9) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
10) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 

 
11) 750 000 kr för IT-material, switchar 
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42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 150- fortsättning 
 

12) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
13) 400 000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
14) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
15) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
16) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
17) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
Summa: 15 775 000 kr 
 
Föreslagna bygdemedel för olika projekt är följande: 
 
18) 2 421 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2023  
 
19) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2023 
 
20) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2023 
 
Summa: 6 371 000 kr 
 
Total summa bygdemedel 2023: 32 246 000 kr 

 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel med 5 000 000 kronor till 
kommunens kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att kommunstyrelsen reserverar 5 000 000 kr i bygdemedel för 
fastighetsinvesteringar, 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel med 100 000 kronor för 
turistnod i Porjus 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel för investeringsbudgeten 
under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar att anta de 
investeringarna: 

 
1) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
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43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 150- fortsättning 
 
2) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
3) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
4) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
5) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
6) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
7) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
8) 750 000 kr för IT-material, switchar 
 
9) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
10) 400 0000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
11) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
12) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
13) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
14) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
att kommunstyrelsen bestämmer vilka projekt som ska 
bygdemedelsfinansieras. 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 178. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-11. 
 

 
Kopia till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
 IT-chef Bertil Nordqvist 
 Gatuchef Conny Öhman 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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44  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 150- fortsättning 
 
 Kultursekreterare Anna-Karin Aira 
 Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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 § 151 Dnr 2022:501   

Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av 
gamla och trasiga plastgreener på golfbanan 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att be sökande mer utförligt redogöra för sin barn- och 
ungdomsverksamhet, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bereda kompletteringarna. 
____________ 

  
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. 

 
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? 
 
 
 

Protokoll KS 20221128
(Signerat, SHA-256 8E6CF4A9B1E8A9A0EDDC4AA22345536E0EE39E0B33D1B0C68BF9958B5774D907)

Sida 45 av 64



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

46  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 151- fortsättning 
 

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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 96, 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? 
 
En komplettering har inkommit från Porjus Golfklubb. 

 
 Ärendets beredning 

 
Komplettering från Porjus Golfklubb inkommen 2022-11-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 96. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 122. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg daterad 2022-06-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
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 § 152 Dnr 2022:793   

Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, nytt 
fristående golv i Polcirkelhallen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att tillstyrka bygdemedel på 567 088 kr. 
___________ 

 
Ärendet 

 
En bygdemedelsansökan på 567 088 kr har inkommit från 
Polcirkelgymnasterna. Medlen ska gå till byte av golv till ett modernt 
fristående golv med fjädrar. 
 
Syftet med bytet är: 
 
Att minimera skaderiskerna för gymnasterna. 
 
Att gymnasterna får träna under liknande förutsättningar som på tävlingar 
där de har fjädrande golv. 
 
Att gymnasterna kan träna på mer avancerade övningar. 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist har berett ärendet. 
 
Under 2021 har föreningen tävlingsverksamheten i föreningslivet vuxit. En 
pojkgrupp i manlig arktisk gymnastik har kommit i gång. Från att ha haft 
två grupper i kvinnlig artistisk gymnastik, lilla TG (tävlingsgruppen) och 
stora TG, har även gruppen för mini TG startat upp under 2021. 
 
Periodvis har också föreningen också haft styrketräning för gymnaster en 
timme i veckan. 
 
Bland de äldre ungdomarna finns också flera engagerade ungdomsledare 
och domare. 
 
Föreningens verksamhet bedrivs av grupper utifrån ålder, nivå och 
intresse.  Under 2021 var det åtta aktiva grupper. När alla var i gång var 
det ca 23 timmar i veckan. 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindkvist föreslår kommunstyrelsen:  
 

 Att bevilja bygdemedel till föreningen för att byte av golv. 
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48  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 152- fortsättning 
 
Motivering: För att föreningen ska kunna utvecklas och ha samma 
förutsättningar vid tävlingar som andra kommuner, samt för att minimera 
skaderisken bör en ny matta köpas in. Föreningen har många aktiva i olika 
åldrar och kön, vilket gynnar folkhälsan och fysisk aktivitet ger många 
goda hälsoeffekter.  Föreningen bidrar även till samhällsnytta för den 
psykiska ohälsan som ökar. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 179. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist daterad 
2022-10-26. 
Bygdemedelsansökan från Polcirkelgymnasterna inkommen 2022-09-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande  
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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49  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 153 Dnr 2022:927   

Förslag till reviderat aktieägaravtal Investeringar i 
Norrbotten AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB. 

 ___________ 
 

Ärendet 
 
Aktieägaravtalet som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget 
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Vid ägarsamrådet och 
bolagsstämman våren 2022 har frågan varit uppe och det beslutades att 
ett reviderat avtal skulle tas fram utan tidsbegränsning. 
 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då 
det tidigare löpt ut 30 december 2020. I det reviderade aktieägaravtalet 
har tidsbegränsningen tagits bort. Övriga gemensamt ägda bolag med 
kommunerna och Region Norrbotten har inte någon tidsbegränsning i sina 
aktieägaravtal. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen att anta 
reviderat aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB 
 

 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 182. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-11-07. 
Regionfullmäktiges beslut 2022-06-22, § 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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50  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 154 Dnr 2008:604 

                       Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 
  

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

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har 2021-02-22, § 13, fattat beslut angående 
kommunens teckningsrätt. Enligt nuvarande beslut innehar 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchefen och tillväxtchefen, 
teckningsrätt. Undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara 
förtroendevald. 
 
I och med en ny mandatperiod påbörjas 2023-01-01 så bör 
kommunfullmäktige besluta om teckningsrätt för nyvalda 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
att bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Sven Holmqvist, 
kommunstyrelsens ordförande xx, kommunstyrelsens vice ordförande xx, 
kommunchef Monica Lundkvist, ekonomichef Axel Landström och 
tillväxtchef Stefan Andersson att teckna av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen beslutad borgen, skuldförbindelse på av 
kommunfullmäktige beslutad upplåning och upptagande av 
checkräkningskrediter, vederbörliga handlingar vid kommunala 
fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar vid kommunala 
fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar där kommunen är  
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§ 154- fortsättning 
 
part i tvist, process eller dylikt, samt handlingar angående dödning och 
pantskrivning av inteckning och övriga avtal och rättshandlingar som 
kräver att teckningsrättsinnehavarna skriver under,  
 
att undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara 
förtroendevald. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 184. 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo 2022-11-08. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 13. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 155 Dnr 2022:909 
 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för 2023 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar  
 

 - för egen del 
 

att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
 - föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 ___________ 
 
 Ärendet 
 

Förslag till sammanträdesplan för år 2023 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering, budgetarbete. 
 

Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
- 30 januari 20 februari 
13 mars 27 mars 24 april 
15 maj 
19 juni 

29 maj 
- 

12 juni 
- 

28 augusti 18 september - 
2 oktober 16 oktober 30 oktober 
13 november 27 november 11 december 

 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 20 mars och 23 oktober. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts träff med resp. nämnds 
ordf.+ vice ordf.: 19 juni och 31 okt 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 23 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 17 
april, 20 april, 25-26 april, reservdag 4 maj 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
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 § 155- fortsättning 
 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 

 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  

 
 Ärendets beredning  
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 185. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 156 Dnr 2021:86 
 

Motionssvar – Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, 
utöka odlingslotter i Jokkmokk, samt upplåtelse av platser 
för bikupor i Jokkmokk 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till att upplåta mark till föreningar som vill anordna 
odlingslotter eller placera bikupor i Vuollerim, samt 
 
att avslå motionen när det gäller förslaget för kommunalt 
iordningsställande av odlingslotter och uppställningsplatser för bikupor 

 ____________ 
 
Reservationer 
 
Ann Enbergs (S) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet 

 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 

 
Trädgård och odling av sina egna grönsaker är otroligt populärt, 
Instagram har oändligt många konton där man visar hur och vad man 
odlar. Att odla i Norrbotten och Lappland är inget hinder alla grönsaker 
går att odla här, vår fördel är att vi har ljusa nätter. 
 
2012 invigdes odlingslotterna på Nyborg, där finns idag 16 lotter storlekar 
mellan 50–150 kvm, priser mellan 200-400 kr/år. Odlingslotterna är alla 
bokad och det brukar också vara en kö om platserna. 
 
Det finns ett intresse för odling på andra ställen än i Jokkmokk, mitt 
förslag är att anlägga odlingslotter även i Vuollerim. 
 
I kommunen fanns det förr en biodlarförening, men många var äldre som 
inte orkade längre, tyvärr fanns det ingen som ville ta över, men nu hör 
jag om flera som är intresserad och vill starta, om då kommunen kan 
hjälpa till med att upplåta mark till bikupor, varje biodlare får ställa upp 1–
2 kupor, många är intresserade men har ingen tomt att ställa upp på. 
Samma system kunde gälla som odlingslotterna, men när det gäller 
biodling måste det spridas ut runt om i samhället. Även här ta ut en 
avgift/år. 
 
Undertecknad föreslår: 
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§ 156- fortsättning 
 
Att det iordningsställs odlingslotter i Vuollerim, och 
 
att antalet odlingslotter i Jokkmokk utökas, och  
 
att Jokkmokks kommun upplåter platser där bikupor får ställas upp i 
Jokkmokk och Vuollerim. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Matilda Johansson har 
berett motionen. 
 
De nuvarande odlingslotterna som finns på Nyborg drivs av Jokkmokks 
kommun. Odlingslotter och biodlingar bidrar bland annat till ökad 
attraktivitet och främjande av ekosystemet, något som bör uppmuntras. På 
grund av kostnader och skötsel anser dock samhälls- och 
infrastrukturfunktionen att framtida odlingslotter eller uppställningsplatser 
för bikupor bör göras på initiativ av en intresseförening. Förslagsvis kan en 
förening ge förlag på lämplig mark att arrendera av kommunen som man 
sedan får iordningställa i egen regi för att sedan hyra ut till sina 
medlemmar. Kommunen kan vara behjälplig i denna process genom att till 
exempel hitta lämplig mark vid en förfrågan. Detta är ett system som 
används i ett flertal kommuner, exempelvis Göteborg och Uppsala. För att 
detta ska kunna genomföras behöver dock ett lämpligt arrendeavtal där 
villkor och regler fastställs utformas.  
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att avslå motionen för kommunalt iordningsställande av odlingslotter och 
uppställningsplatser för bikupor 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 186. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt 
Matilda Johansson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 3. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-01-21. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ann Enberg (S) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på bifall 
till motionen. 
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§ 156- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Enbergs (S) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förlag till beslut. Varvid röstning begärs. 

 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta 
i enlighet med Enbergs (S) yrkande till beslut röstar nej.  

 
Vid röstningen avges 4 ja-röster och 4 nej-röster enligt särskilt 
röstningsprotokoll. 
 
Ordförandes utslagsröst avgör till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 157 Dnr 2022:406 

Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 47, att remissinstanserna 
påskyndar handläggningen av medborgarförslagen. 
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§ 157- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 187. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 82. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 158 

Information angående pågående projekt inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 

 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar om kommunstyrelsens 
pågående projekt. 

 
  

Protokoll KS 20221128
(Signerat, SHA-256 8E6CF4A9B1E8A9A0EDDC4AA22345536E0EE39E0B33D1B0C68BF9958B5774D907)

Sida 59 av 64



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

60  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 159 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 

 
Beslut 2022-11-14, § 176, Beslut om yttrande över förslag till bildande av naturreservatet 
Lágmanvarré 

 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 

 
Beslut 2022-11-14, § 172, Beslut om löneöversyn för 2023 
 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget över 500 000 kr 
 
Beslut 2022-11-14, § 167, Beslut att upphandla vinterväghållning 

 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 

 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Medborgarförslag – Västra skolans grusplan (dnr 2022:568) 
Beslut: Ärendet bereds av fritidskonsulent Stefan Lindmark 
 
Medborgarförslag – Laddpunkter i Jokkmokks kommun (dnr 2022:642) 
Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 160 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  

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

 
1.      Från länsstyrelsen 

- Beslut om utvidgning av naturreservatet Sierre i Jokkmokks 
kommun 
 

2.  Från Inlandsbanan AB 
- Svar på kommunstyrelsens skrivelse angående renpåkörningar 

efter inlandsbanan 
 

3.  Från Lapplands Kommunalförbund, LKF 
- Direktionsprotokoll daterat 2022-06-15 

 
4.  Från Kollektivtrafik Myndigheten Norrbotten, RKM 

- Delårsrapport 2 för 2022 
- Missiv om finansieringen för 2023 

 
5.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 

-  Beslut 2022-11-14, § 164, att lägga ärendet 
Myndighetsuppdrag- Spara Energi till handlingarna 

 
6.     Från ekonomichef Axel Landström 

-  Information om utfallet av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
för 2022 
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 § 161 

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 AB Jokkmokkshus beslutat 
att inför 2023 höja hyran för kommersiella fastigheter enligt höjningen av 
KPI med 10,8 %. Detta påverkar Pionjären och Bjärkagården och 
socialnämnden kommer därför indexhöja boendena på dessa samt 
Kaitumgården. 
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Omröstningsprotokoll 

 
 

 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-28 
 

 
 
 

Tjänstgörande ledamöter i egenskap av § 156- Motionssvar- 
Iordningställ 
odlingslotter i 
Vuollerim, utöka 
odlingslotter i 
Jokkmokk, samt 
upplåtelse av platser 
för bikupor i 
Jokkmokk 

Parti Ordinarie Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

S 
 
Sven Holmqvist S Ann Enberg  X  

S Marina Eriksson    X  

S Eva Näslund    X  

V Viktor Segerström V Jeremy L´helguen    

Fjk Roland Boman   X   

Fjk 
 
Tommy Isaksson 
Rensfeldt 

  X   

Mp Henrik Blind    X  

Sv Karin Vannar   X   

S Robert Bernhardsson   X   

  Summa 4    4  
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28 
_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–16.30 
 Ajourneringar: 12.20-13.20 och 14.40-14.50 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Robert Bernhardsson (S), 
Ordförande 
Jeremy L´helguen (V), deltar §§ 
131-146 
Ann Enberg (S) 
Eva Näslund (S) 
Marina Eriksson (S), deltar §§ 131-
160 


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


   
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Birgit Meier Thunborg (M), 
insynspolitiker, deltar §§ 139-
161 
Revisorer Viola Walkeapää (SV) 
, Emma Holmberg (FJK), 
Michaela Nyman PWC, deltar § 
133 
Revisorerna Lennart Albinsson 
(SV) och Gun Ek (S), deltar på 
distans § 133 
Socialchef Maria Larsson och 
IFO-chef Maria Eriksson, deltar 
§ 134 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 135-136 och § 148 
Erik Fagerström, fastighetschef 
§§ 136-141 
Conny Öhman, gatuchef, §§ 
138-139 
Magnus Vannar, 
renhållningschef, § 138 
Patrik Sundberg, 
samhällsbyggarchef, §§ 142-
145 
Love Bruno, 
säkerhetssamordnare, §§ 143-
144 
Marcus Bjerlöw, 
kommunstrateg, § 145 
Stefan Andersson, tillväxtchef, § 
147  
Julia Kielatis, 
verksamhetsutvecklare, Malin 
Westman, ekonom och Helen 
Isaksson Spik, skolchef, § 148 
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Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 30 november 2022 
 
Paragrafer: 131-161 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Robert Bernhardsson (S)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                    Henrik Blind (MP)      Ann Enberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


  
ANSLAG / BEVIS,  
 


Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-11-28 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-12-01  nedtagande:  2022-12-27 
 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 131 
Val av justerare 
 
§ 132 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 133   
Överläggningar med revisorerna 
 
§ 134  Dnr 2022:925 


  Förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Norrbotten 
 


§ 135  Dnr 2022:444 
Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
§ 136  Dnr 2022:914 


  Investeringsbudgeten för år 2023 
 


§ 137  Dnr 2022: 
Förslag till beslut om upphandling av el-energi för Jokkmokks kommun 
 
§ 138  Dnr 2022:915  
Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
§ 139  Dnr 2022:916 
VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
§ 140  Dnr 2022:802  
Planbesked för Kyrkostaden 1:117 och del av Kyrkostaden 1:2 


 
§ 141 Dnr 2022:801 
Planbesked för Porjus 1:91 
 
§ 142  Dnr 2020:811  
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks 
kommun 


 
§ 143  Dnr 2022:918 
*Förslag till krislednings- och kommunikationsplan för Jokkmokks 
kommun* 


 
  § 144  Dnr 2022:919 


Förslag till ändring av organisationen av Centrala krisledningsgruppen, 
CKL 


 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


  § 145  Dnr 2022:920 
Förslag till strategi för digitalisering 
 
§ 146  Dnr 2022:922 


  Arbetsgivarvarumärke för Jokkmokks kommun 
 


§ 147  Dnr 2022:923 
  Förslag gällande vägbidrag för enskilda vägar 
 
  § 148  Dnr 2021:566 
  Utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
  § 149  Dnr 2011:1086 


Revidering av riktlinjerna gällande rabatterade busskort för barn- och 
ungdomar 


 
§ 150  Dnr 2022:924 
Bygdemedelsansökningar för år 2023 


 
§ 151  Dnr 2022:501 
Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla och trasiga 
plastgreener på golfbanan 
 
§ 152  Dnr 2022:793 
Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, nytt fristående golv i 
Polcirkelhallen 


 
§ 153  Dnr 2022:927 


  Förslag till reviderat aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB 
 


§ 154  Dnr 2008:604 
  Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 


 
§ 155  Dnr 2022:909 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
2023 
 
§ 156  Dnr 2021:86 
Motionssvar- Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, utöka odlingslotter i 
Jokkmokk, samt upplåtelse av platser för bikupor i Jokkmokk 
 
§ 157  Dnr 2022:406 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 
 
§ 158   
Information angående pågående projekt inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
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§ 159   
  Anmälan av delegationsbeslut 


 
§ 160   


  Övriga anmälningsärenden 
 


§ 161   
  *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 
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§ 131 
 


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


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt senast 
onsdagen den 30 november 2022. 


. 
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§ 132 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna ändringar. 
 ____________ 


  
 Ordförande föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: 
 


- Förslag till beslut om upphandling av el-energi för Jokkmokks kommun 
(§ 137). 


 
- Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av gamla och 
trasiga plastgreener på golfbanan (§ 151). 
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 § 133   
    
Överläggning med revisorerna 
 


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


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 
och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas 
årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från 
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen 
fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet 
i förhållande till fullmäktiges uppdrag. 
 
Ärendets beredning 
 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning kommunstyrelsen 2022” 
från Jokkmokks kommuns revisorer. 


 
 Överläggningar kommunstyrelsen 
 


 Revisorer Viola Walkeapää (SV), Emma Holmberg (FJK), Lennart 
Albinsson (SV), Gun Ek (S) och Michaela Nyman från PWC överlägger 
med kommunstyrelsen. 
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 § 134 Dnr 2022:925   


Förslag till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Norrbotten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta den Länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention för 
Norrbotten 2022 – 2030, samt 
 
att uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på en lokal 
handlingsplan för Jokkmokks kommun gällande suicidprevention.  


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Den Länsgemensamma handlingsplanen innehåller aktiviteter på regional 
nivå samt aktiviteter riktade till lokal nivå som till exempel 
kompetenshöjande åtgärder. Sammantaget så kommer 
handlingsprogrammet att stärka arbetet med suicidprevention lokalt och 
regionalt ur ett flertal perspektiv såsom ekonomi och kvalitet.  
 
Norrbottens kommuners styrelse beslutade 2022-09-29 § 44 att 
rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma 
handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 2022 – 2030.  
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att anta den Länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention för 
Norrbotten 2022 – 2030. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 180. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-11-01. 
Norrbottens kommuners styrelse beslut 2022-09-29, § 44. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta 
fram ett förslag på en lokal handlingsplan för Jokkmokks kommun gällande 
suicidprevention.  
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§ 134- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Norrbottens kommuner 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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 § 135 Dnr 2022:444  
       


Budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de reviderade budgetramar för 2023, samt  
 
att anta budgeten i övrigt. 


 __________ 
 


Reservationer 
 
Marina Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag. 
 
Ärendet 


 
Budgetberedningen arbetar med planering av förslag till driftsbudget för år 
2023 och en budgetprognos för åren 2024 och 2025. 
 
Generationsprincipen ska råda vilket innebär att det årliga resultatet ska 
vara positivt och bör uppgå till 
minst 1,0 procent av skatter och bidrag varje enskilt år. Att under enstaka 
år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan 
att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade 
snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 1,0 
procent av snittet för skatter och bidrag under samma period. 
 
Nettokostnadsavvikelsen för respektive verksamhet skall minska årligen 
för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå: ‐ Förskola ‐ 
Fritidshem ‐ Grundskola ‐ Gymnasieskola ‐ Individ och familjeomsorg – 
Äldreomsorg. Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. 
avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per elev, kostnad 
per brukare etc. 
Avvikelsen i den kommunala driftbudgeten ska vara 0 eller positiv. 
 
Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden ha en positiv 
trend. Låneskulden ska amorteras årligen enligt plan till dess att skulden 
är slutamorterad Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som 
kostnaden för de årliga avskrivningarna. 
 
Särskilda inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens område: 
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§ 135- fortsättning 
 


Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut inom kommunstyrelsen område avseende; 


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


 
Genomförande av förstudie kring succesiv övergång till elektrifierad 
fordonsflotta samt egen elproduktion. 
 
Genomförande av förstudie i cirkulär ekonomi gällande recycling av 
förbrukad IT-utrustning 
 
Socialnämndens område: 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 fatta 
särskilt inriktningsbeslut avseende konkreta åtgärder och långsiktiga 
planer inom socialnämndens område. 
 
Övergripande hela kommunen 
 
Att i samband med beslut om budget för planperioden 2023 – 2025 tydligt 
rikta uppmaningen; 
 
Att samtliga verksamheter ska arbeta med nödvändiga effektiviseringar för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. För de 
verksamheter där det är möjligt ska öppna jämförelser med andra 
kommuner i Kolada vara utgångspunkt. 
 
Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla samverkan för 
att stärka arbetet med förebyggande åtgärder för barn och unga. 
 
Budgetramar för 2023: 
 
Kommunstyrelsen   104 694                                                   
Barn- och utbildningsnämnden    85 029                                     
Socialnämnden   143 895                                                      
Samhällsbyggarnämnden      15 102                                      
Kultur- och fritidsnämnden    10 561                                   


 
Summa                                                                  359 220         
          
Årets budgeterade resultat                                      3 708              
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§ 135- fortsättning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-05-16, § 75, 
att som tillägg i särskilt inriktningsbeslut lägga till en förstudie i cirkulär 
ekonomi gällande recycling av förbrukad IT-utrustning. 


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


 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 42, att kommunstyrelsens 
budgetram minskas till 103 994 tkr och att samhällsbyggarnämndens ram 
utökas till 14 954 tkr, att i övrigt anta förslaget till budgetramar för 2023 
och den strategiska planen 2023-2025, samt att anta budgeten i övrigt. 
 
Enligt kommunallagen ska också nyvalda kommunfullmäktige anta 
budgeten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31, § 63, att återremittera ärendet 
för att justera ramarna med personalomkostnadsförändringarna. 
 
Ekonomichef Axel Landström har berett ärendet. 
 
Sveriges kommuner och regioner rekommenderar en ökning av 
personalomkostnadspålägget för Sveriges kommuner för att kunna klara 
finansieringen av de kollektivavtalade pensionsdelarna. Ökningen från 
42,75% till 44,53% innebär en kostnadsökning för nämnder och styrelse 
med ca 3 046 tkr. 
 
Socialstyrelsen beslutade den 22 juni 2022 att betala ut ett statsbidrag till 
Jokkmokks kommun om 668 219 som ska fördelas mellan 2022 och 2023. 
Statsbidraget är prestationsbaserat och hänförbart till 
sjuksköterskebemanningen på särskilda boenden. Statsbidraget är 
generellt, men kopplat till socialnämndens verksamhet. Halva bidraget har 
således räknats in 2023 års budgetram för socialnämnden. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår: 
 
Att godkänna de reviderade budgetramarna  för 2023 samt anta budgeten 
i övrigt. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 159. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-10-27. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31, § 63. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 113. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 42. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 64. 
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§ 135- fortsättning 
 
Förslag till budgetramar för 2023 och strategisk plan för 2023-2025. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att kommunstyrelsens budgetram minskas till 
104 103 tkr och att samhällsbyggarnämndens budgetram utökas till 
15 693 tkr för att utöka räddningstjänsten i Porjus. 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot 
Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 136 Dnr 2022:914 
    
Investeringsbudgeten för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudgeten för 2023, samt 
 
att besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten, i syfte att kunna 
säkerställa ett genomförande av högt prioriterade projekt så som 
förändrad skolstruktur samt finansieringen av investeringsbudgeten.  


 ____________ 
  


Ärendet 
 
Verksamheterna har fått inkomma med sina investeringsförslag för 2023. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsfastigheter:  26 850 tkr 
 
Affärsfastigheter:  22 850 tkr 
 
Gatu- och infrastruktur:  850 tkr 
 
Återvinningscentralen:  1 070 tkr 
 
VA och Ledningar:                    12 750 tkr 
 
Gator och vägar: 500 tkr 


 
Städpool och Matpol:  200 tkr 
 
IT- och e-funktionen:  1 500 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Bibliotekshyllor:  350 tkr 
 
Fordon:  200 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden 


 
Arbetsmöbler Östra:  94 tkr 
 
Förvaring, klassrum Östra:  75 tkr 
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§ 136- fortsättning 
 
Möbler väntrum Östra: 137 tkr 
 
Möbler personalrum Östra: 100 tkr 
 
Möbler Fjällbackens förskola 271 tkr 
Samhällsbyggarnämnden 
 
Motorspruta:  300 tkr 
 
Navigationsutrustning:  102 tkr 
 
Släpvagn: 80 tkr 
 
Total summa för investeringar:  67 429 tkr 


 
Varav bygdemedel:                    15 875 tkr 
 
Varav hyresfinansierat:               11 245 tkr 
 
Varav taxefinansierat:                 13 120 tkr 
 
Netto skattefinansiering:              27 009 tkr 
 
Investeringsbudgeten för 2023 är ambitiös och påverkar kommunens 
likviditet i hög grad. Skulle det totala utrymmet användas skulle kommunen 
behöva låna pengar för att finansiera investeringarna. 
 
Ekonomichef Axel Landström föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att anta investeringsbudgeten för 2023. 
 
Att besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten, i syfte att kunna 
säkerställa ett genomförande av högt prioriterade projekt så som 
förändrad skolstruktur samt finansieringen av investeringsbudgeten. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 160. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Axel Landström daterad 2022-10-27. 
Förslag till investeringsbudget. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 137 Dnr 2022:976   
 


Förslag till beslut om upphandling av el-energi för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutar  
 
att upphandla el-energi för Jokkmokks kommun. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Uppskattat värde: ca 25 000 000 SEK (överföringsavgifter ej inräknat i 
värdet. Totalt värde inklusive fasta avgifter, effektavgifter, 
överföringsavgifter höglasttid och övrig tid samt energiskatt väntas vara ca 
55 mkr). Summa exklusive moms. 
 
Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande 
 
Produkt: Förnyelsebara energikällor 
 
Utvärderingskriterier: Lägsta pris. 
 
Jokkmokks kommun, Näringslivs- och samhällsavdelningen, avser att 
upphandla vinterväghållning för 4+1+1 år. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
upphandla el-energi. 


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-11-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Upphandlingssamordnare Annika Almqvist 
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 § 138 Dnr 2022:915   
 


Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna taxan. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all insamling, långsiktig 
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks 
kommun. All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. 
Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom Jokkmokks 
kommuns, gatukontorets verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna 
om avfallshantering finns gällande bestämmelser om avfallshantering.  
 
Renhållningstaxan och dess konstruktion som den ser ut idag innebär en 
allt för låg täckningsgrad för kommunens kostnader för omhändertagande 
av avfall. Detta gäller främst de större storlekarna av kärl.  
Kommunen inledde därför år 2020 ett arbete med en översyn av 
renhållningstaxan och dess konstruktion. Intentionen med detta arbete är 
att: 


• öka täckningsgraden för kommunens kostnader för att driva 
verksamheten, 


• ordna så att taxorna för olika abonnemang har samma konstruktion 
och därmed är jämförbara, samt att 


 
Under senaste året har KPI stigit. Under samma period har transportindex 
T16SÅE3md (med diesel) 9,1% för hushållsavfall och motsvarande index 
för slam har stigit 12,9%. Gällande transportkostnaderna så var det vara 
en tillfällig effekt kopplat till Covid och bränslepriser. 


 
Korrigeringen av taxan inför 2023 baseras dels på 
kostnadstäckningsgraden för verksamheten som per 2022-10-28 bedöms 
vara i balans, en fördelning av faktisk kostnad för omhändertagande av 
hushållsavfall per kg, skatter, dels utvecklingen av transportkostnaderna. 
Årets föreslagna höjning är i linje med den process som inleddes med 
taxearbetet inför år 2020. I och med taxa 2022 och framgent 2023 så 
kommer samtliga abonnemang beakta full kärlstorlek och en likartad 
behandlingsavgift per liter. Kundens vinning i att ha ett stort kärl blir 
därmed att välja ett abonnemang i stället för flera små tunnor, vilket också 
minskar antalet tömningar för sopbilen. 
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§ 138- fortsättning 
 


Något som varit anmärkningsvärt är att Jokkmokks kommun har haft en 
lägre prisbild för ”Nils Holgerssonshuset” än de kommuner som själva 
eldar avfall, trots att Jokkmokk har mycket långa transportavstånd. Detta 
är också något som visar sig i kostnadstäckningen. Detta taxeförslag utgår 
från faktiska kostnader samtidigt som en omvärldsbevakning sker via 
statistiska underlag som en jämförelse. 
 
I taxa 2023 så ingår taxan för slamtömning i renhållningstaxan, eftersom 
det innefattas av samma kommunala ansvar. Slamtaxan indexregleras 
enligt transportindex för slam som per 2022-09-31 är 12,9%. 
 
Möjligheten för privatpersoner att ”kostnadsfritt” lämna avfall på ÅVC har 
kunnat missbrukas. För att hålla en kontroll över inkomna mängder från 
privatpersoner införs ett klippkort för privatpersoner år 2023-01-01, i syfte 
att begränsa avfallsmängderna som ska rymmas inom grundavgiften. 
Möjlighet till obemannade tider införs efter genomgången kurs per individ. 
Utbildningen kommer att kunna genomföras delvis digitalt. I nya taxan 
ingår 12 fria besök för boende i villa och 6 besök för boende i lägenhet och 
fritidshus. Arbetet med inpasseringsbegränsningar presenteras separat. 
Efter genomgången kurs så ges sex extra besök under 2023. 
 
Tyvärr så kommer Porjus självbemanning försenas på grund av försenade 
fibergrävningar som beror på resursbrist hos upphandlad entreprenör. 
Slamtömning föreslås att korrigeras motsvarande det index som reglerar 
den utförda tjänsten. 


 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår: 
 
Att besluta att anta renhållningstaxa 2023 enligt förslag bifogat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14, § 
161, att uppdra till fastighetschefen att till kommunstyrelsens möte 
komplettera taxan med lösningar för avlämning av mindre avfall såsom 
tidningar, keramik och liknande för privatpersoner när man uppfyllt sin fria 
kvot. 
 
Taxan har uppdaterats. 


 
 Ärendets beredning 


 
Förslag till renhållningstaxa för 2023. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 161. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-28. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 139 Dnr 2022:916   
 


VA-taxa för Jokkmokks kommun för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den föreslagna taxan. 
____________ 


  
Ärendet 


 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får 
meddela föreskrifter om Va-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte 
överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som 
är skäligt och rättvist. 
 
Taxeförslaget för år 2023 bygger på den genomsnittliga nationella 
trenden, VA-bokslut 2021 samt jämförelse med jämförbara kommuner 
med likvärdig utveckling. Genom en fördubbling av reinvesteringar i 
ledningsnätet så erhålls också en ökad kostnadseffektiv upprustning av 
gator och vägar i de fall att ledningen går i en gata. Skicket på våra gator 
och vägar är också en av de punkterna i medborgarenkäten med lägst 
betyg. Genom detta upplägg förväntas en kostnadseffektiv 
infrastrukturförbättring inom två viktiga framtidsfrågor som också är ett av 
mätetalen i verksamhetsplanen. 
 
I september presenterades KPI, vilket motsvarar den höjning som krävs 
för att bibehålla kostnadstäckning med nuvarande kapitalkostnader och 
utan ökat underhåll. En utgångspunkt i taxearbetet för år 2023 är 
kommunens VA bokslut 2021, vilket visar att verksamheten redovisar ett 
bättre resultat än tidigare år. VA-verksamheten får ej gå med vinst över tid 
även om enstaka år kan tillåtas göra så. Alla positiva resultat ska kunna 
kopplas till ett behov i den långsiktiga planeringen. En stor bidragande 
orsak till det positiva resultatet för 2021 var de historiskt låga elavgifterna i 
samband med Covid 19 i kombination med svårigheter att rekrytera 
medarbetare i förhållande till behovet.  
 
I förslaget för revidering av taxan för år 2023 så bygger 
anslutningsavgifterna på statistik från utförda anslutningar och 
kostnadsökningen kan till stor del kopplas till väntade ökningar för 
genomförande av entreprenader.  
 
Entreprenadkostnaderna bygger till stor del på maskinindex inklusive 
diesel.  Jämförelse av kostnadsbild är gjord med jämförbara kommuner.  
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§ 139- fortsättning 
 
Brukningsavgifterna föreslås att höjas med 4,5 % för en villa och med 2,3 
% för ”Nils Holgerssonshuset”. 
 
Anslutningsavgifterna föreslås att höjas med 17 % för en villa och med 17 
% för ”Nils Holgerssonshuset”.  


 
Justeringen av brukningsavgifterna beaktar det resultat som redovisas i 
VA-bokslutet för år 2021, prognos 2022, i kombination med KPI och 
genomförda reinvesteringar i verksamheten 2022. Justeringen väntas 
innebära fortsatt kostnadstäckning år 2023, förutsatt att inga större 
oförutsedda händelser inträffar. VA-verksamheten väntas därmed kunna 
uppfylla målet i planen om bibehållen kostnadstäckning år 2023. Den 
genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är 3,7%. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström föreslår kommunfullmäktige att anta VA-
taxan för 2023. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14, § 
163, att revidera den fasta avgiften med 5 % istället för föreslagna 10 %. 
 
Taxan har uppdaterats 


 
 Ärendets beredning 


 
Förslag till VA-taxa för 2023. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström daterad 2022-10-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 140 Dnr 2022:802   
 


Planbesked för Kyrkostaden 1:117 och del av Kyrkostaden 
1:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Kyrkostaden 1:117 och 
aktuell del av Kyrkostaden 1:2, enligt plan- och bygglagens 2010:900 
utökade förfarande. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Syftet är att anpassa detaljplanen efter dagens förutsättningar samt att 
möjliggöra utveckling av området. I gällande detaljplan är fastigheten 
Kyrkostaden 1:117 planlagd för allmänt ändamål, för att kunna utveckla 
området och möjliggöra för en eventuell försäljning krävs därför en ny 
detaljplan. 
 
Planområdet omfattar förutom fastigheten Kyrkostaden 1:117 även delar 
av Kyrkostaden 1:2, innehållande Bokenskolan och Kunskapens Hus. 
Området angränsar till väg 97, Inlandsbanan samt planområde för 
pågående planering av kontorsverksamhet och verkstad. Fastigheten 
innefattar en byggnad med tillhörande parkeringar som tidigare använts 
som elevboende och senare även som boende för ensamkommande 
ungdomar. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-10-20, § 104, att ställa sig 
positiv till planläggning av fastigheten Kyrkostaden 1:117, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökade förfarande och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 165. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-10-20, § 104. 
Förlag till planbesked. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 141 Dnr 2022:801   
 


Planbesked för Porjus 1:91 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Porjus 1:91, enligt plan- 
och bygglagens 2010:900 utökade förfarande. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder och 
centrumverksamhet i Porjus. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd 
för allmänt ändamål: skolverksamhet, för att möjliggöra utveckling av 
området krävs därför en ny detaljplan. 
 
Planområdet är beläget i centrala Porjus, det som tidigare kallats 
skolområdet. Skolan och badhus är idag rivna. Inom området finns 
förskola och lågstadieskola med tillhörande skolgård och i södra delen 
ligger även en fotbollsplan. För att möta framtida behov av bostäder samt 
utveckling av näringslivet i Porjus finns behov av att ta fram en ny 
detaljplan. Framtida behov av lokaler för förskole- och skolverksamhet ska 
beaktas. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-10-20, § 104, att ställa sig 
positiv till planläggning av fastigheten Porjus 1:91, enligt plan- och 
bygglagens 2010:900 utökade förfarande och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 166. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-10-20, § 105. 
Förlag till planbesked. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 142 Dnr: 2020:811   
 
Förslag till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i 
Jokkmokks kommun 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, i 
budgetförslaget för 2023 har budgeten utökats med 2 400 tkr till 
Räddningstjänsten jämfört med 2022. Utökningen i budgeten beror i 
huvudsak på minskade intäkter då  Vattenfall sagt upp avtalet med 
Jokkmokks kommun kring räddningstjänst. 
____________ 


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


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


Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 26, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att de fackliga förhandlingarna ska kunna slutföras 
samt att synpunkterna från remissinstanserna ska hinna komma in samt 
att kommunstyrelsen försöker hitta budgetmedel för att kunna behålla 
dagens organisation i Porjus och Vuollerim, att skrivelsen från Porjus 
Räddningstjänst beaktas i återremissen, samt att yttrande från MSB 
inväntas i återremissen. 
 
Ett reviderat förslag till handlingsprogram har tagits fram utifrån det. 
 
Samhällsbyggarnämnden beslutade 2022-08-26, § 88, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor samt att göra ett förtydligande om insatser per stationsområde 
2018-2020 inom Jokkmokks kommun. 
 
Konsekvensutredning av förslaget har gjorts och MBL-förhandlingar har 
också hållits. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31, § 64, att återremittera ärendet 
för att söka finansiering att förstärka bemanningen i Porjus och Vuollerim i 
enlighet med de yttranden som Brandmännens riksförbund har framfört i 
MBL förhandlingen den 29:e september 2022 och för att få 
bemanningsfrågan i framför allt Porjus belyst. Vad merkostnaden blir för 
att bemanna stationen i Porjus med 1+2 istället för de 0+2 som finns i 
handlingsplanen. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet. 
 
Nuvarande personalsituation och kompetensförsörjning, 
räddningstjänsten. 
 
Porjus: I dagsläget har vi 10 st. deltidspersonal  
Om nuvarande förslaget går igenom så kommer denna deltidspersonal att 
kunna ha beredskap var fjärde vecka.  
 
Vid en ökning av styrkan till 3 personer i deltidsstyrkan så behövs det vara 
beredskap var tredje vecka samt att 1 person deltar i poolorganisation. Vid 
en organisation som har beredskap var fjärde vecka så behöver vi ha en 
styrka på 12 personer. 
 
Vuollerim: I dagsläget har vi 10 st. deltidspersonal  
Om nuvarande förslag går igenom på 1+2 så behöver vi en organisation 
på minst 12 personer för att kunna ha beredskap var 4dje vecka. Med 
nuvarande bemanning så kan personalen ha bemanning var tredje vecka 
med en person i personalpool.  
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§ 142- fortsättning 
 
Vid en ökad bemanning till 1+4 så behöver vi en personalstyrka på minst 
20 personer för att kunna ha beredskap var fjärde vecka. Vid en 
beredskap var tredje vecka så behöver vi minst ha en bemanning på 15 
personer. Detta medför att vi har 5 alternativt 10 vakanser att fylla. 
 
Jokkmokk: I dagsläget har vi 18 st. deltidspersonal och skulle behöva vara 
20 personer för att inte ha vakanta platser. 
 
Vi har i dagsläget personer som har anmält sitt intresse och vissa som har 
varit med på övningar. 2 personer i Porjus, 2 personer i Vuollerim och 2 
personer i Jokkmokk. När och om dessa personer fullföljer utbildningarna 
och stannar kvar i organisationen så kommer de att medföra att nuvarande 
förslag på personalbemanning i Handlingsprogrammet kan uppfyllas. 
 
Med förslagen om att utöka bemanning (bibehålla nuvarande 
organisation), Porjus 1+2, Vuollerim 1+4, så innebär det att vi saknar 
personal och det medför ökade kostnader i form av ökad lön ”en 
övertidsersättning tillkommer då personalen genomfört sin ordinarie 
beredskap och behöver träda in på vakanta turer”. 
 
I dagsläget har vi ordinarie personal som utför sin beredskap och sen fyller 
upp för alla vakanser som finns i organisationen. Detta är ingen bra 
arbetsmiljö. 
 
Räddningstjänsten har under flertalet år arbetat hårt med rekrytering men 
det har inte lyckats fylla de vakanser som nu finns.  
 
Kostnadsökningar vid en ökad bemanning 
 
En ytterligare resurs i form av deltidsbrandman medför en kostnadsökning 
på 450 tkr, med ett befäl 591 tkr. 
 
För att öka bemanningen i Porjus till 1+2 medför att det behöver tillföras 
budgetram 591 tkr. 
 
För att öka bemanningen i Vuollerim från nuvarande förslag 1+2 till 1+4 
medför att 900 tkr behöver tillföras budgetram. 
 
Utifrån Brandmännens riksförbunds yrkande så vill de bibehålla 
personalstyrkan i Porjus på 1+2 och i Vuollerim på 1+4 detta skulle 
medföra att budgetramen behöver ökas för samhällsbyggnadsnämnden 
med 1 350 tkr och ska då även fri inryckning gälla för både Porjus och 
Vuollerim så behöver vi ta höjd för att det kommer att för kostnader 
motsvarande förslaget. Beroende på hur många händelser som sker och 
hur många personer som inställer sig för tjänstgöring går inte att beräkna.  
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  § 142- fortsättning 
 
En kostnad för detta behövs ändå tas med och en gissning är att detta 
skulle medföra en ökad kostnad på ca 100 tkr. 
 
Totalt kostnadsökningen för Brandmännens riksförbunds yrkande skulle 
då bli 1 450 tkr. 
 
I denna kostnadsberäkning finns inte medtaget de extra kostnader som 
det innebär att fylla de vakanta turerna som finns då vi inte har 
deltidsbrandmän på alla poster. 
 
Men ett överslag mellan tummen och pekfingret så skulle kostnaden 
uppstå till ca 100 tkr. 
 
Skulle vi lyckas rekrytera 10 deltidsbrandmän till Vuollerim så kostar 
grundutbildningen ca 80 tkr per person och ska vi sedan vidareutbilda tex 
2 st. till befäl så tillkommer ca 80 tkr per person i utbildningskostnad.  
 
Ekonomichef och kommunchef har utrett frågan om finansiering och 
bedömningen är att utifrån föreslagen budgetram finns inte medel att 
förstärka Samhällsbyggarnämnden ytterligare. I budgetförslaget för 2023 
har budgeten utökats med 2 400 tkr till Räddningstjänsten jämfört med 
2022. Utökningen i budgeten beror i huvudsak på minskade intäkter då  
Vattenfall sagt upp avtalet med Jokkmokks kommun kring räddningstjänst. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att anta förslaget Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 168. 
Tjänsteskrivelse från Monica Lundkvist daterad 2022-10-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31, § 64. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17, § 107. 
Konsekvensutredning daterad 2022-09-30. 
Protokoll MBL-förhandling daterad 2022-09-29. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-08-26, § 88. 
Reviderat handlingsprogram för räddningstjänsten. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 39. 
Samhällsbyggarnämndens beslut 2022-03-31, § 23. 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten. 


 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Marina Eriksson (S) yrkar på att bemanningen i Porjus fastställs till 1+2. 
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 § 142- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Erikssons (S) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut.  
 


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 143 Dnr 2022:918  
       


Förslag till krislednings- och kommunikationsplan för 
Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa anta Krislednings- och kommunikationsplanen. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Enligt Reglemente för krisledningsnämnden i Jokkmokks kommun §2 så 
ska det inför varje mandatperiod upprättas en plan för hur kommunen ska 
hantera extraordinära händelser. Krislednings- och kommunikationsplan 
för Jokkmokks kommun 2022 är den planen. Planen är en omarbetad 
version av Krislednings- och kommunikationsplan vid samhällsstörningar i 
Jokkmokks kommun från 2017. De nämnvärda förändringarna är bilagor 
har uppdaterats, sekretesslagstiftningsavsnittet har uppdaterats till 
gällande lagstiftning, samhällsviktig verksamhet har uppdaterats och 
avsnitt om höjd beredskap har expanderats och förtydligats.   
 
Säkerhetssamordnare Love Bruno föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
Krislednings- och kommunikationsplan för Jokkmokks kommun 2022. 
 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 169. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Love Bruno daterad 2022-10-
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 144 Dnr 2022:919  
       


Förslag till ändring av organisationen av Centrala 
krisledningsgruppen, CKL 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att genomföra ändringen enligt förslaget. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


Nuvarande krisledningsorganisation fastställdes 2020-04-06. Vissa 
funktioner föreslås justeras i Centrala krisledningsgruppen (CKL). 
Ersättande stabschef/lägesansvarig föreslås justeras då ”Platschef 
räddningstjänsten” troligen behövs i sin roll vid en extraordinär händelse. 
”Ekonomichef” föreslås som ersättare till funktionen då den kräver en 
person som är van att leda och fördela arbete även i vardagen och är väl 
insatt i organisationen. Vidare föreslås att personalchef och 
samhällsbyggarchef bytts ut ur CKL då de med hög sannolikhet kommer 
behövas i sina verksamheter vid en extraordinär händelse.  


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskottets beslut 2022-11-14, § 170. 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Love Bruno daterad 2022-10-
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
Säkerhetssamordnare Love Bruno 
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 § 145 Dnr 2022:920 
 


Förslag till strategi för digitalisering  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 


 att anta Strategi för Digitalisering,  
 


att ansöka om bygdemedel med totalt 2 292 000 kr, fördelat på 656 000 kr 
för 2023, 765 000 kr för 2024, 765 000 kr för 2025 och 106 000 kr för 
2026, samt 
 
att resterande del av projektet finansieras via kommunchefens budget. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


I den av Kommunstyrelsen beslutade Verksamhetsplanen för 
Kommunchefens 2022 – 2023 finns aktiviteten ”En Digitaliseringsstrategi 
ska tas fram”, strategin ska vara föreslagen Kommunstyrelsen senast 
2022-12-31. 
 
Aktiviteten riktar sig mot samtliga av Kommunstyrelsens Verksamhetsmål 
2022 – 2023. 
 
För Jokkmokks kommun är ett utvecklat digitalt arbetssätt inom samtliga 
avdelningar viktigt för att medborgarna ska få rätt och tillgänglig service 
samt att nyttja digital teknik för ett förändrat arbetssätt.  
 
Den föreslagna Strategi för Digitalisering är ett hjälpmedel för 
organisationen att fortsätta den digitala utvecklingen. 
 
För att genomföra strategin för digitalisering föreslås att utforma ett treårigt 
projekt där en samordnare ansvarar för att:  


- Tillsammans med respektive avdelning identifiera vilka områden 
som bör digitaliseras 


- Skapa en tids- och aktivitetsplan för digitaliseringsarbetet 
- Stödja avdelningarna i omvärldsbevakning, teknikval, 


utbildningsplanering, upphandling och implementering 
- Återrapportera och redovisa 


 
 Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Att anta Strategi för Digitalisering. 
 


Att kommunstyrelsen söker bygdemedel för projektet.  
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§ 145- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 171. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-10-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
IT-chef Bertil Nordqvist 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 146 Dnr 2022:922 


Arbetsgivarvarumärke för Jokkmokks kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel för att delfinansiera projektet med 525 000 kr 
för att utveckla arbetsgivarvarumärket, 
 
att personalfunktionen delfinansierar projektet med 225 000 kr,  


 
 att uppföljning av projektet delges kommunstyrelsen, samt 
 


att arbets- och tillväxtutskottet informeras kontinuerligt under projektet 
gång. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
  


Att utveckla sitt varumärke som arbetsgivare, eller employer branding som 
det också kallas, kan bidra till att öka möjligheten att attrahera, rekrytera 
och behålla medarbetare. Det tydliggör vad arbetsgivaren står för och vilka 
värderingar som är viktiga i organisationen, faktorer som är allt viktigare i 
rekryteringen av framtidens medarbetare. 
 
Jokkmokks kommun står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. 
Som ett led i detta arbete har personalfunktionen tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan, antagen av Kommunstyrelsen 2021-11-29, 
som utgår från den så kallade ARUBA(s)-modellen; attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla, utveckla och samverka. Under 2022 har 
personalfunktionen varit områdesansvarig för området 
kompetensförsörjning i projektet Förstudie Jokkmokk. I båda dessa 
arbeten är det tydligt att Jokkmokks kommun har behov av att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke. Med andra ord behöver Jokkmokks kommun 
profilera sig som en bra arbetsgivare för att kunna attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens. 
 
Projektet föreslås pågå under 12 kalendermånader med en projektledare 
som självständigt driver arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke. 
Projektets syfte och mål är att skapa ett tydligt, ärligt och professionellt 
arbetsgivarvarumärke med stark koppling till platsvarumärket som helhet. 
Arbetsgivarkommunikationen ska harmoniera med den övergripande 
varumärkeskommunikationen ”Jokkmokks kommun – den självklara 
mötesplatsen på Polcirkeln”. 
 
Arbetet med arbetsgivarvarumärket ska ta sin kraft inifrån organisationen 
där medarbetarna är en stor del i att identifiera styrkor och utmaningar.  
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 146- fortsättning 
 
Vidare ska fokus vara att skapa förutsättningar för ett internt 
ambassadörskap med stolta medarbetare. Detta uppnås genom att 
engagera medarbetarna i kommunikationen. 
 
Vid projektets slut ska det, utöver ett klart arbetsgivarvarumärke, finnas en 
tydlig kommunikationsstrategi hur arbetsgivarvarumärket förmedlas i 
digital och fysisk form i såväl sociala medier som vid mässor och dylikt.  
 
Projektets budget (tkr) 
Lönekostnad 
inkl. PO 607 
OH-
kostnader 33 
Trycksaker, 
mäss-
material 


 
110  


Totalt 750 
  
Finansiering  
Bygdemedel 525 
Egna medel 225 


 
Personalchef Caroline Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel för att delfinansiera 
projektet med 525 000 kr för att utveckla arbetsgivarvarumärket. 
 
Att personalfunktionen delfinansierar projektet med 225 000 kr. 


 
 Att uppföljning av projektet delges kommunstyrelsen. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 173. 
Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad 2022-10-
31. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-10-04, § 136. 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Personalchef Caroline Johansson 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 147 Dnr 2022:923 
   


Förslag gällande vägbidrag för enskilda vägar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tydliggöra i kriterierna att det är från 100 m väg det utgår bidrag,  
 
att anta upprättat förslag på kriterier för särskilt föreningsbidrag gällande 
vägbidrag för enskilda vägar, samt 
 
att besluta om en provperiod åren 2023-2024.    


 ____________ 
  
Ärendet 
  
Kommunstyrelsen har 2022-04-04 § 43 beslutat: 
- att utifrån utredningsunderlaget att kommunfullmäktiges beslut från 1996 
kvarstår så att den som uppfyller Trafikverkets krav också berättigas det 
kommunala stödet,  
 
- att se över möjligheten till särskilda föreningsbidrag inom Uppdrag Ökad 
service utanför centralorten, samt 
- att inom Uppdrag Ökad service utanför centralorten arbeta fram kriterier 
för särskilda föreningsbidrag för de föreningar som kan beröras med 
anledning av medborgarförslaget. 
 
Tillväxtfunktionen har fått uppdraget att utreda möjligheterna att införa ett 
särskilt föreningsbidrag till vägföreningar, i Jokkmokks kommun, för 
vägunderhåll samt utforma förslag till kriterier för ett sådant bidrag. 
 
I Sverige finns tre olika väghållare. Dessa är Staten, Kommunen och den 
enskilde väghållaren. Statliga vägar är vägar som har nationell eller 
regional betydelse, för dessa är Trafikverket väghållare. Kommunala vägar 
återfinns inom detaljplanelagt område där kommunen som regel är 
väghållare. Övriga vägar är som regel enskilda varvid mark- och 
fastighetsägare utmed vägen tillsammans äger vägen och ansvarar för 
densamma. För den enskilda vägen är det vanligt att en vägförening eller 
vägsamfällighet inrättas. Syftet är att skapa en tydlig ansvarsfördelning där 
styrelsen ges mandat att ansvara för vägens drift och skötsel. För mindre 
enskilda vägar med få boende är det vanligt att vägförening saknas och 
det är då upp till mark- och fastighetsägare att komma överens om hur 
vägen ska skötas. För större vägföreningar finns möjlighet att söka om 
statligt bidrag för skötsel av vägen. Det statliga bidraget söks hos 
Trafikverket vilka också ansvarar för kriterier och prövning av bidrag. 
Utöver statligt bidrag kan kommunalt driftbidrag erhållas. För att kunna 
erhålla statligt bidrag fordras att vägsträckan uppgår till minst cirka 1000 
meter eller längre.  
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§ 147- fortsättning 
 
Trots att det inte föreligger någon skyldighet lämnar många kommuner 
frivilligt stöd till enskilda vägar i kommunen. Den vanligaste orsaken är 
troligtvis att kommunen vill ta bort orättvisor som man tycker finns mellan 
bebyggelseområden där kommunen enligt lag måste sköta väghållningen 
och bebyggelseområden där sådan skyldighet inte finns. 
 
Tillväxtfunktionen har undersökt hur andra kommuner har utformat sina 
bidrag och kriterier för ett sådant bidrag. 
 
Tillväxtfunktionens förslag till kriterier för ett sådant bidrag föreslås nedan: 
 
Bidragsberättigade vägar 
 
Bidrag utgår, i enlighet med punkterna nedan, till vägförening och 
vägsamfällighet som uppfyller villkoren enlig nedan samt har ett 
styrelsebeslut som styrker att föreningen beslutat ansöka om bidraget: 
1. Vägsträckan är minst 100 och längst 999 m.  
2. Vägen får inget statligt bidrag. 
3. Inom vägförening skall personer var folkbokförd och fastigheten skall 


vara taxerad som helårsbostad. Fastigheten skall vara bebodd. 
Bostaden får inte ligga inom planlagt fritidshusområde. 


4. Aktuell vägsträcka skall vara belägen inom Jokkmokks kommun och 
vara öppen för allmänheten. 


5. För att bidrag skall kunna betalas ut måste vägen underhållas på 
sådant sätt att trafik med bil kan ske under hela året. Om inte kraven 
uppfylls kan bidraget dras in.  


 
Bidrag 
 
Följande gäller: 
1. Vägsträckan mäts från 100 m och till sista bofasta tomtgräns. 
2. Beräkningen sker med 5-meters intervaller. 
Bidrag utgå med 4 kr metern men skulle den fastställda budgeten inte 
räcka till, kommer bidraget att fördelas ut på de ansökningar som 
inkommit. Det innebär att det inte behöver bli 4 kr metern i sådana fall. 
Bidragsbelopp under 300 kr betalas inte ut.  
 
Tillväxtchef Stefan Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att anta upprättat förslag på kriterier för särskilt föreningsbidrag gällande 
vägbidrag för enskilda vägar. 
 
Att, om kommunstyrelsen anser det relevant, besluta om en provperiod om 
x antal år.   
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§ 147- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14, § 175. 
Tjänsteskrivelse från tillväxtchef Stefan Andersson daterad 2022-11-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 43. 


  
 Överläggningar i kommunstyrelsen 
 


Henrik Blind (MP) föreslår att det tydliggörs i kriterierna att det är från 100 
meter väg det utgår bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Tillväxtchef Stefan Andersson 
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 § 148     Dnr 2021:566   
    


Utvecklingsprojektet- Effektivare kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka projektgruppen för ett viktigt och väl genomfört arbete, samt 


 
att lägga redovisningen till handlingarna. 


 ____________ 
 
 Ärendet 


  
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt åren 
2021-2022 där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av SKR 
och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) ökar sin 
kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 
effektiviteten. Kostnaden för deltagande i projektet är 60 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 83, att uppdra till 
kommunchefen att anmäla Jokkmokks kommun till projektet, samt att 
anvisa 60 000 kr för deltagande i projektet från kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-03-14, § 58. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-11-15, § 200. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, § 83. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 91. 
Projektplan från SKR. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef Axel Landström, skolchef Helen Isaksson Spik, ekonom 
Malin Westman och verksamhetsutvecklare Julia Kielatis informerar 
kommunstyrelsen om projektet. 
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 § 149 Dnr 2011:1086 


Revidering av riktlinjerna gällande rabatterade busskort för 
barn och ungdomar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta de reviderade riktlinjer enligt förslaget. 


 __________ 
 
 Ärendet 
 


Det här är en revidering av riktlinjer som beslutades i Kommunfullmäktige 
2011. Riktlinjerna gäller under tiden projektet har finansiering till och med 
2023-12-31. Anledning till att riktlinjerna revideras beror bland annat på att 
Länstrafikens busslinjer 36 och 405 upphört och att försäljningsställe av 
rabatterat busskort sker enbart på busstationen i Jokkmokk.  
 
Handläggare Marietta Norlén föreslår kommunstyrelsen att anta 
reviderade riktlinjer enligt upprättat förslag 


  
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 177. 
Tjänsteskrivelse från utredare Marietta Norlén daterad 2020-11-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Utredare Marietta Norlén 
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 § 150 Dnr 2022:924  
       


Bygdemedelsansökningar för 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel med 5 000 000 kronor till kommunens 
kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att reservera 5 000 000 kr i bygdemedel för fastighetsinvesteringar, 
 
att ansöka om bygdemedel med 100 000 kronor för turistnod i Porjus 
 
att ansöka om bygdemedel för investeringsbudgeten under förutsättningar 
att kommunfullmäktige beslutar att anta de investeringarna: 
 
1) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
 
2) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
3) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
4) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
5) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
6) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
7) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
8) 750 000 kr för IT-material, switchar 
 
9) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
10) 400 000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
11) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
12) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
13) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
14) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
att följande projekt bygdemedelsfinansieras: 
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§ 150- fortsättning 
 
15) 2 421 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2023  
 
16) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2023 
 
17) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2023 
____________ 
 
Ärendet 
 
Inför budgetåret 2023 så har förvaltningarna haft möjlighet att inkomma 
med sina förslag på bygdemedelsansökningar. Bygdemedlen som 
kommunen själv söker kan förenklat delas in i tre olika kategorier. De 
årligen återkommande bygdemedelsansökningarna, bygdemedel för 
investeringsbudgeten och bygdemedel för olika projekt. I den totala 
summan ingår inte de projekt eller investeringar som kommunstyrelsen tar 
särskilda beslut för, inte heller de projekt som är fleråriga. 
 
De årliga återkommande bygdemedelsansökningarna är följande: 
 
1) 5 000 000 kr för näringslivsverksamheten 
 
2) 5 000 000 kr reserveras för fastighetsinvesteringar 
 
3) 100 000 kr för turistnod i Porjus 
 
Summa: 10 100 000 kr 
 
Föreslagna bygdemedel för investeringsbudgeten är följande: 
 
4) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
 
5) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
6) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
7) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
8) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
9) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
10) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 


 
11) 750 000 kr för IT-material, switchar 
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§ 150- fortsättning 
 


12) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
13) 400 000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
14) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
15) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
16) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
17) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
Summa: 15 775 000 kr 
 
Föreslagna bygdemedel för olika projekt är följande: 
 
18) 2 421 000 kr för Utveckling av ideell kreativitet- framtidens friluftsliv i 
Jokkmokks kommun 2023  
 
19) 1 700 000 kr för Kultur- och upplevelseutveckling  i Jokkmokks 
kommun för 2023 
 
20) 2 250 000 kr för Ny kulturskola i Jokkmokks kommun för 2023 
 
Summa: 6 371 000 kr 
 
Total summa bygdemedel 2023: 32 246 000 kr 


 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel med 5 000 000 kronor till 
kommunens kostnader för näringslivsverksamhet, 
 
att kommunstyrelsen reserverar 5 000 000 kr i bygdemedel för 
fastighetsinvesteringar, 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel med 100 000 kronor för 
turistnod i Porjus 
 
att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel för investeringsbudgeten 
under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar att anta de 
investeringarna: 


 
1) 2 000 000 kr för anpassning Bokenskolan. 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


43  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 150- fortsättning 
 
2) 150 000 kr för Återbruksgalleria på ÅVC 
 
3) 450 000 kr för VA Kåbdalis, Råvattentäktens kapacitet 
 
4) 250 000 kr för ombyggnation infart till skidanläggningen i Kåbdalis 
 
5) 650 000 kr för Kvikkjokks Vattenverk, åtgärder reningsprocess 
 
6) 6 000 000 kr för byte av tak på Swebor-huset 
 
7) 2 500 000 kr för byte av belysning och ventilation i Swebor-huset 
 
8) 750 000 kr för IT-material, switchar 
 
9) 100 000 kr för inköp av terrängfordon 
 
10) 400 0000 kr för markberedning och asfaltering Arctic Camp 
 
11) 1 200 000 kr för poolvärme för bassängerna på Arctic Camp 
 
12) 500 000 kr för ombyggnation omklädningsrum för badet på Arctic 
Camp 
 
13) 425 000 kr för Cafe DHR på Arctic Camp 
 
14) 400 000 kr för låssystem på Hotell Jokkmokk 
 
att kommunstyrelsen bestämmer vilka projekt som ska 
bygdemedelsfinansieras. 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 178. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-11. 
 


 
Kopia till 


 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Fastighetschef Erik Fagerström 
 IT-chef Bertil Nordqvist 
 Gatuchef Conny Öhman 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 150- fortsättning 
 
 Kultursekreterare Anna-Karin Aira 
 Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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 § 151 Dnr 2022:501   


Bygdemedelsansökan- Porjus Golfklubb, renovering av 
gamla och trasiga plastgreener på golfbanan 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att be sökande mer utförligt redogöra för sin barn- och 
ungdomsverksamhet, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bereda kompletteringarna. 
____________ 


  
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. 


 
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? 
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§ 151- fortsättning 
 


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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 96, 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? 
 
En komplettering har inkommit från Porjus Golfklubb. 


 
 Ärendets beredning 


 
Komplettering från Porjus Golfklubb inkommen 2022-11-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 96. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 122. 
Tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Ann Enberg daterad 2022-06-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
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 § 152 Dnr 2022:793   


Bygdemedelsansökan- Polcirkelgymnasterna, nytt 
fristående golv i Polcirkelhallen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 


 att tillstyrka bygdemedel på 567 088 kr. 
___________ 


 
Ärendet 


 
En bygdemedelsansökan på 567 088 kr har inkommit från 
Polcirkelgymnasterna. Medlen ska gå till byte av golv till ett modernt 
fristående golv med fjädrar. 
 
Syftet med bytet är: 
 
Att minimera skaderiskerna för gymnasterna. 
 
Att gymnasterna får träna under liknande förutsättningar som på tävlingar 
där de har fjädrande golv. 
 
Att gymnasterna kan träna på mer avancerade övningar. 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist har berett ärendet. 
 
Under 2021 har föreningen tävlingsverksamheten i föreningslivet vuxit. En 
pojkgrupp i manlig arktisk gymnastik har kommit i gång. Från att ha haft 
två grupper i kvinnlig artistisk gymnastik, lilla TG (tävlingsgruppen) och 
stora TG, har även gruppen för mini TG startat upp under 2021. 
 
Periodvis har också föreningen också haft styrketräning för gymnaster en 
timme i veckan. 
 
Bland de äldre ungdomarna finns också flera engagerade ungdomsledare 
och domare. 
 
Föreningens verksamhet bedrivs av grupper utifrån ålder, nivå och 
intresse.  Under 2021 var det åtta aktiva grupper. När alla var i gång var 
det ca 23 timmar i veckan. 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindkvist föreslår kommunstyrelsen:  
 


 Att bevilja bygdemedel till föreningen för att byte av golv. 
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§ 152- fortsättning 
 
Motivering: För att föreningen ska kunna utvecklas och ha samma 
förutsättningar vid tävlingar som andra kommuner, samt för att minimera 
skaderisken bör en ny matta köpas in. Föreningen har många aktiva i olika 
åldrar och kön, vilket gynnar folkhälsan och fysisk aktivitet ger många 
goda hälsoeffekter.  Föreningen bidrar även till samhällsnytta för den 
psykiska ohälsan som ökar. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 179. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist daterad 
2022-10-26. 
Bygdemedelsansökan från Polcirkelgymnasterna inkommen 2022-09-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande  
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 153 Dnr 2022:927   


Förslag till reviderat aktieägaravtal Investeringar i 
Norrbotten AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB. 


 ___________ 
 


Ärendet 
 
Aktieägaravtalet som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget 
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Vid ägarsamrådet och 
bolagsstämman våren 2022 har frågan varit uppe och det beslutades att 
ett reviderat avtal skulle tas fram utan tidsbegränsning. 
 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då 
det tidigare löpt ut 30 december 2020. I det reviderade aktieägaravtalet 
har tidsbegränsningen tagits bort. Övriga gemensamt ägda bolag med 
kommunerna och Region Norrbotten har inte någon tidsbegränsning i sina 
aktieägaravtal. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen att anta 
reviderat aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB 
 


 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 182. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-11-07. 
Regionfullmäktiges beslut 2022-06-22, § 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 154 Dnr 2008:604 


                       Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 
  


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


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunfullmäktige har 2021-02-22, § 13, fattat beslut angående 
kommunens teckningsrätt. Enligt nuvarande beslut innehar 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchefen och tillväxtchefen, 
teckningsrätt. Undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara 
förtroendevald. 
 
I och med en ny mandatperiod påbörjas 2023-01-01 så bör 
kommunfullmäktige besluta om teckningsrätt för nyvalda 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
att bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Sven Holmqvist, 
kommunstyrelsens ordförande xx, kommunstyrelsens vice ordförande xx, 
kommunchef Monica Lundkvist, ekonomichef Axel Landström och 
tillväxtchef Stefan Andersson att teckna av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen beslutad borgen, skuldförbindelse på av 
kommunfullmäktige beslutad upplåning och upptagande av 
checkräkningskrediter, vederbörliga handlingar vid kommunala 
fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar vid kommunala 
fastighetsköp och försäljningar, rättshandlingar där kommunen är  
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§ 154- fortsättning 
 
part i tvist, process eller dylikt, samt handlingar angående dödning och 
pantskrivning av inteckning och övriga avtal och rättshandlingar som 
kräver att teckningsrättsinnehavarna skriver under,  
 
att undertecknandet ska ske av två i förening varav en ska vara 
förtroendevald. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 184. 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo 2022-11-08. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 13. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Kommunfullmäktige 
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 § 155 Dnr 2022:909 
 


Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för 2023 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar  
 


 - för egen del 
 


att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
 - föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  


 ___________ 
 
 Ärendet 
 


Förslag till sammanträdesplan för år 2023 har tagits fram enligt nedan. 
Förslaget grundar sig på kommunallagens föreskrifter och 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har anpassats till planeringen för 
bokslut, tertialrapportering, budgetarbete. 
 


Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
- 30 januari 20 februari 
13 mars 27 mars 24 april 
15 maj 
19 juni 


29 maj 
- 


12 juni 
- 


28 augusti 18 september - 
2 oktober 16 oktober 30 oktober 
13 november 27 november 11 december 


 
Kommunstyrelsens och nämndsordförandenas strategiska 
beredningsdagar: 20 mars och 23 oktober. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts träff med resp. nämnds 
ordf.+ vice ordf.: 19 juni och 31 okt 
 
Kommunstyrelsens bolagsredovisningar 23 januari. 
 
Budgetberedningsdagar (Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskott): 17 
april, 20 april, 25-26 april, reservdag 4 maj 
 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: 
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 § 155- fortsättning 
 


Kommunstyrelsen beslutar  
 
- för egen del 


 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
tillväxtutskottet och berednings- och budgetdagar i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
- föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i enlighet med 
upprättat förslag.  


 
 Ärendets beredning  
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 185. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2022-11-28  
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


54  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 156 Dnr 2021:86 
 


Motionssvar – Iordningställ odlingslotter i Vuollerim, 
utöka odlingslotter i Jokkmokk, samt upplåtelse av platser 
för bikupor i Jokkmokk 


 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till att upplåta mark till föreningar som vill anordna 
odlingslotter eller placera bikupor i Vuollerim, samt 
 
att avslå motionen när det gäller förslaget för kommunalt 
iordningsställande av odlingslotter och uppställningsplatser för bikupor 


 ____________ 
 
Reservationer 
 
Ann Enbergs (S) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Ärendet 


 
En motion har inkommit från Ann Enberg (S). 


 
Trädgård och odling av sina egna grönsaker är otroligt populärt, 
Instagram har oändligt många konton där man visar hur och vad man 
odlar. Att odla i Norrbotten och Lappland är inget hinder alla grönsaker 
går att odla här, vår fördel är att vi har ljusa nätter. 
 
2012 invigdes odlingslotterna på Nyborg, där finns idag 16 lotter storlekar 
mellan 50–150 kvm, priser mellan 200-400 kr/år. Odlingslotterna är alla 
bokad och det brukar också vara en kö om platserna. 
 
Det finns ett intresse för odling på andra ställen än i Jokkmokk, mitt 
förslag är att anlägga odlingslotter även i Vuollerim. 
 
I kommunen fanns det förr en biodlarförening, men många var äldre som 
inte orkade längre, tyvärr fanns det ingen som ville ta över, men nu hör 
jag om flera som är intresserad och vill starta, om då kommunen kan 
hjälpa till med att upplåta mark till bikupor, varje biodlare får ställa upp 1–
2 kupor, många är intresserade men har ingen tomt att ställa upp på. 
Samma system kunde gälla som odlingslotterna, men när det gäller 
biodling måste det spridas ut runt om i samhället. Även här ta ut en 
avgift/år. 
 
Undertecknad föreslår: 
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§ 156- fortsättning 
 
Att det iordningsställs odlingslotter i Vuollerim, och 
 
att antalet odlingslotter i Jokkmokk utökas, och  
 
att Jokkmokks kommun upplåter platser där bikupor får ställas upp i 
Jokkmokk och Vuollerim. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt Matilda Johansson har 
berett motionen. 
 
De nuvarande odlingslotterna som finns på Nyborg drivs av Jokkmokks 
kommun. Odlingslotter och biodlingar bidrar bland annat till ökad 
attraktivitet och främjande av ekosystemet, något som bör uppmuntras. På 
grund av kostnader och skötsel anser dock samhälls- och 
infrastrukturfunktionen att framtida odlingslotter eller uppställningsplatser 
för bikupor bör göras på initiativ av en intresseförening. Förslagsvis kan en 
förening ge förlag på lämplig mark att arrendera av kommunen som man 
sedan får iordningställa i egen regi för att sedan hyra ut till sina 
medlemmar. Kommunen kan vara behjälplig i denna process genom att till 
exempel hitta lämplig mark vid en förfrågan. Detta är ett system som 
används i ett flertal kommuner, exempelvis Göteborg och Uppsala. För att 
detta ska kunna genomföras behöver dock ett lämpligt arrendeavtal där 
villkor och regler fastställs utformas.  
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att avslå motionen för kommunalt iordningsställande av odlingslotter och 
uppställningsplatser för bikupor 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 186. 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Erik Fagerström och planarkitekt 
Matilda Johansson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 3. 
Motion från Ann Enberg (S) inkommen 2021-01-21. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Ann Enberg (S) yrkar, med instämmande av Henrik Blind (MP), på bifall 
till motionen. 
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§ 156- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Enbergs (S) yrkande mot arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbets- och tillväxtutskottets förlag till beslut. Varvid röstning begärs. 


 
Ordförande föreslår följande röstningsordning: Den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut röstar ja och de som vill att kommunstyrelsen ska besluta 
i enlighet med Enbergs (S) yrkande till beslut röstar nej.  


 
Vid röstningen avges 4 ja-röster och 4 nej-röster enligt särskilt 
röstningsprotokoll. 
 
Ordförandes utslagsröst avgör till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 157 Dnr 2022:406 


Redovisning av motioner och medborgarförslag under 
beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att remissinstanserna påskyndar handläggningen av medborgarförslagen, 
samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Av kommunallagens 5 kap. § 35 framgår att en motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid 
två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och 
med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en 
nämnd att besvara ett medborgarförslag.  
 
I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som 
initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt 
även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en 
nämnd. 
 
Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger 
synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. 
Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre 
motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och 
motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13, § 47, att remissinstanserna 
påskyndar handläggningen av medborgarförslagen. 
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§ 157- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-11-14, § 187. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, § 47. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30, § 82. 
Redovisning medborgarförslag och motioner under beredning. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-
05-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 158 


Information angående pågående projekt inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 


 
Kommunchef Monica Lundkvist informerar om kommunstyrelsens 
pågående projekt. 
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§ 159 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga ärendet till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


 
1.08 Beslut om yttrande av större betydelse till myndighet som inte skall beslutas av 
annan 


 
Beslut 2022-11-14, § 176, Beslut om yttrande över förslag till bildande av naturreservatet 
Lágmanvarré 


 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 


 
Beslut 2022-11-14, § 172, Beslut om löneöversyn för 2023 
 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget över 500 000 kr 
 
Beslut 2022-11-14, § 167, Beslut att upphandla vinterväghållning 


 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 


 
1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Medborgarförslag – Västra skolans grusplan (dnr 2022:568) 
Beslut: Ärendet bereds av fritidskonsulent Stefan Lindmark 
 
Medborgarförslag – Laddpunkter i Jokkmokks kommun (dnr 2022:642) 
Beslut: Ärendet bereds av fastighetschef Erik Fagerström 
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 § 160 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslutar  


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


 
1.      Från länsstyrelsen 


- Beslut om utvidgning av naturreservatet Sierre i Jokkmokks 
kommun 
 


2.  Från Inlandsbanan AB 
- Svar på kommunstyrelsens skrivelse angående renpåkörningar 


efter inlandsbanan 
 


3.  Från Lapplands Kommunalförbund, LKF 
- Direktionsprotokoll daterat 2022-06-15 


 
4.  Från Kollektivtrafik Myndigheten Norrbotten, RKM 


- Delårsrapport 2 för 2022 
- Missiv om finansieringen för 2023 


 
5.     Från kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 


-  Beslut 2022-11-14, § 164, att lägga ärendet 
Myndighetsuppdrag- Spara Energi till handlingarna 


 
6.     Från ekonomichef Axel Landström 


-  Information om utfallet av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
för 2022 
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 § 161 


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 AB Jokkmokkshus beslutat 
att inför 2023 höja hyran för kommersiella fastigheter enligt höjningen av 
KPI med 10,8 %. Detta påverkar Pionjären och Bjärkagården och 
socialnämnden kommer därför indexhöja boendena på dessa samt 
Kaitumgården. 
 


 







 
Omröstningsprotokoll 


 
 


 
 


Kommunstyrelsen 2022-11-28 
 


 
 
 


Tjänstgörande ledamöter i egenskap av § 156- Motionssvar- 
Iordningställ 
odlingslotter i 
Vuollerim, utöka 
odlingslotter i 
Jokkmokk, samt 
upplåtelse av platser 
för bikupor i 
Jokkmokk 


Parti Ordinarie Parti Ersättare Ja Nej Avstår 


S 
 
Sven Holmqvist S Ann Enberg  X  


S Marina Eriksson    X  


S Eva Näslund    X  


V Viktor Segerström V Jeremy L´helguen    


Fjk Roland Boman   X   


Fjk 
 
Tommy Isaksson 
Rensfeldt 


  X   


Mp Henrik Blind    X  


Sv Karin Vannar   X   


S Robert Bernhardsson   X   


  Summa 4    4  
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