
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2023-02-06 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–15.40 
 Ajourneringar: 12.00-13.00 och 14.30-14.45 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 

Roland Boman (FJK), 
ordförande 
Henrik Blind (MP, vice ordförande, 
deltar §§ 16-35 
Karin Vannar (SV) 
Viktor Segerström (V) 
Moa Blom (FJK) 

Catharina Thuresdotter 
(S) 
Jan Sjöberg (S) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 
 
 

  
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 

Monica Lundkvist, kommunchef 
Thor-Erling Andreassen (SD), ej 
tjänstgörande ersättare 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 3-8 
Erik Fagerström, chef för 
samhälls- och 
infrastrukturfunktionen, §§ 3-8 
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 3-4 
Bertil Nordqvist, IT-chef, §§ 3-4 
 

 

   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 8 februari 2023 
 
Paragrafer: 14-35 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Roland Boman (FJK)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                        Karin Vannar (SV)      Jan Sjöberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 
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Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   

§ 14 
Val av justerare 
 
§ 15 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 16  Dnr 2021:319 
Redovisning av verksamhetsberättelsen för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter  
 
§ 17  Dnr 2023:95 
Verksamhetsplan för 2023 för kommunstyrelsens verksamheter 

 
§ 18  Dnr 2022:914 
Omfördelning av investeringsbudgeten för slutförande av ombyggnation av 
Västra och Östra skolan 

 
§ 19  Dnr 2022:692 
Förslag att upprätta ny organisation för praktisk internservice, 
verksamhetsvaktmästeri 
 
§ 20  Dnr 2022:976 
Information om upphandlingen av El-energi 
 
§ 21  Dnr 2023:82 
Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
§ 22  Dnr 2023:83 
Förslag till projektet ”Unga på väg, del 2” 
 
§ 23  Dnr 2023:69 
Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Fiskevårdsföreningar, Fiskevårdande 
åtgärder 2023  
 
§ 24  Dnr 2022:926 
Förslag från Brottsofferjouren om ett Idébundet Offentligt Partnerskap, IOP 
 
§ 25  Dnr 2023:84 
Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool 
Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB 
 
§ 26  Dnr 2023:5 

  Analys av enkätresultatet ”Ledarskap och tillit” 
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§ 27  Dnr 2023:44 
Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande månadsarvodet 
till kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande samt tydliggörande 
av när arvode till valförrättarna ska utgå 

 
§ 28  Dnr 2023:96 
Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente gällande 
tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice ordförande m.m. 
 
§ 29  Dnr 2020:931 
Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 

 
§ 30 Dnr 2023:97 
Val av ledamot i Hälso- och brottsförebygganderådet 
 
§ 31 Dnr 2023:98 
Val av ledamöter i Minoritetsspråksgruppen 
 
§ 32 Dnr 2023:22 
Val av ledamot till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
§ 33   
Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 34   
Övriga anmälningsärenden 
 
§ 35   
*Kommunalråden och kommunchefen informerar* 
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  § 14 
 

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

  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt 
onsdagen den 8 februari 2023. 

. 
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§ 15 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  

att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 
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§ 16 Dnr 2021:319   

Redovisning av verksamhetsberättelsen för 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsberättelserna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet 
ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en 
punkt, samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  

 
Ärendets beredning 
 
Verksamhetsberättelser för tillväxtfunktionen, ekonomifunktionen, IT- och 
e-funktionen, samhälls- och infrastukturfunktionen, personal- och 
juridikfunktionen och kommunchefen 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras kl. 12.00-13.00 under ärendets beredning. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 17 Dnr 2023:95   

Verksamhetsplan för 2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsplanerna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet 
ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en 
punkt, samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  

 
Ärendets beredning 
 
Verksamhetsplaner för tillväxtfunktionen, ekonomifunktionen, IT- och e-
funktionen, samhälls- och infrastukturfunktionen, personal- och 
juridikfunktionen och kommunchefen 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 21. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 18 Dnr 2022:914  
       

Omfördelning av investeringsbudgeten för slutförande av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att omfördela investeringsmedel till en summa av 4 950 000 kr, varav 2 
275 000 kr i bygdemedel för att genomföra projektet entreprenaden 
ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad skolstruktur. 
Bygdemedel prioriteras för att kunna genomföra anpassningar för att 
tillgodose kulturskolans verksamhet i byggnaden samt utemiljön. Följande 
projekt föreslås att pausas för att frigöra eget kapital och bygdemedel för 
att finansiera projektet. 

 
1. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
3. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
4. ÅVC Jokkmokk hårdgörning ytor 150 tkr 
5. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
6. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  

      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 

att senarelägga ett genomförande av nedanstående investeringar till 
förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att avgöra om ett 
genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att investeringar följs 
upp vid kommande tertialbokslut: 

 
1. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
3. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
4. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
1. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
att ansöka om bygdemedel med 2 275 000 kr för anpassningar av 
utemiljön och lokaler för kulturskolans verksamhet. 

 __________ 
 

Ärendet 
 

Budgeten för projekten entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra 
skolan för förändrad skolstruktur var på totalt 12 000 000 kr, varav 
satsning på utemiljö utgör 3 000 000 kr. Inkommen anbudssumma var 13 
863 500 kr, exklusive utemiljö. Detta gör att den förväntade budgeten 
väntas uppgå till 16 863 500 kr inklusive utemiljö. Budgeten behöver därav 
revideras med 4 800 000 kr,  
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§ 18- fortsättning 
 
varav 3 000 000 kr utgör investering i utemiljö. Den totala 
investeringsbudgeten kan hållas genom omprioritering av andra 
investeringar till ett värde av 4 800 000 kr.  
 
Kostnaderna har påverkats av inflationen sedan budgeten sattes för 
projektet. 
 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström föreslår 
kommunstyrelsen: 

 
Att besluta att omfördela investeringsmedel till en summa av 4 950 000 kr, 
varav 2 275 000 kr i bygdemedel för att genomföra projektet 
entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad 
skolstruktur. Bygdemedel prioriteras för att kunna genomföra 
anpassningar för att tillgodose kulturskolans verksamhet i byggnaden samt 
utemiljön. Följande projekt föreslås att pausas för att frigöra eget kapital 
och bygdemedel för att finansiera projektet. 

 
7. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
8. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
9. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
10. ÅVC Jokkmokk hårdgörning ytor 150 tkr 
11. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
12. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  

      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 

Att besluta att senarelägga ett genomförande av nedanstående 
investeringar till förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att 
avgöra om ett genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att 
investeringar följs upp vid kommande tertialbokslut: 

 
5. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
6. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
8. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12, § 80, 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.  
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 § 18- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 8. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-12. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
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 § 19 Dnr 2022:692 
  

Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, samt 
 
att förändringen genomförs från 2023-07-01. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- 
och utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
samt kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet 
ansvarar oftast för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika 
sysslor så som montering och flytt av lösa inventarier, 
verksamhetsspecifika inventarier, att rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, 
byta ljuskällor med mera. Det kan också innebära utkörning av mat, pista 
skidspår, underhålla vandringsleder, köra ut ved med mera. Det är med 
andra ord skiftande uppgifter, men viktiga uppgifter för att verksamheten 
ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har 
föranlett planer av att centralisera en organisation för intern praktisk 
service. Förslaget innebär att all praktisk service som utförs och som inte 
är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och 
infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning 
av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen. 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att en ekonomisk analys också görs. samt 
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§ 19- fortsättning 
 
Att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har inkommit. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen förväntar att omorganisationen 
riskerar att medföra kortsiktiga negativa konsekvenser vad det gäller 
målen ekonomisk effektivitet och leveransförmåga inom de enheter som 
initialt berörs av omorganisationen.  
 
Arbetslösheten är låg i Jokkmokk och fortsätter att sjunka. En låg 
arbetslöshet i kombination med en restriktiv hållning gällande lönebidrag 
gör att möjligheten till lämpliga bidragstjänster är låg. En bidragstjänst är 
kopplad till en nedsatt arbetsförmåga och produktiviteten kan rimligen 
antas vara i paritet med bidragsnivån. Då flera av 
verksamhetsvaktmästarna av olika anledningar avslutat sin anställning 
kommer nyrekryteringar att krävas. Budget för verksamheten bör baseras 
på anställningar utan lönebidrag. 
 
I samband med omorganisationen föreslås också att ekonomiskt- och 
förvaltningsansvar för fordon förs över. Verksamhetsspecifika fordon som 
pistmaskin föreslås initialt bli kvar i respektive nämnd. 
 
Budget följas upp och knytas till verksamheternas förväntan. Detta kan ske 
via tidmätning och utföras för att kunna kommunicera beställarnas 
använda tid och resurser. En outnyttjad funktion för tidrapport finns bland 
annat i felanmälningssystemet DeDu. 
 
Lokalerna nere på ÅVC har idag inte utrymme för motsvarande 
personalökning i form av omklädningsutrymmen mm. Utrymme för 
förvaring av fordon och material kan ordnas genom utbyggnad av vidbyggt 
skärmtak.  
 
Ekonomin för den föreslagna enheten baseras på en genomsnittslön för 
respektive yrkeskategori. Ingen debitering av schemalagd tid kommer att 
ske mellan avdelningar och enheter. Beordrad på övertid kommer att 
debiteras. Material som beställs för reparation eller montage av en 
verksamhets inventarier faktureras direkt till berörd verksamhet. Budgeten 
bör också innehålla poster för verktyg, förbrukningsmaterial, bränsle samt 
leasing av bilar. En initial kostnad för iordningställande av lokaler kommer 
att krävas.  
 
Information och förhandling har skett med Kommunal. 
 
Riskanalys har skett med personal och skyddsombud samt Kommunal. 
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 § 19- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen samt att 
förändringen genomförs från 2023-07-01. 

 
 Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 9. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-12-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-12-19, § 122. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-15, § 73. 
Socialnämndens beslut 2022-11-01, § 96. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 117. 

 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spiik 
 Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
 Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
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 § 20 Dnr 2022:976   
 

Information om upphandlingen av El-energi 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ut informationen om kommunens elkostnader på hemsidan, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-28, § 137, att upphandla el-energi 
för Jokkmokks kommun. 
 
Jokkmokks kommun har historiskt sett haft Vattenfall som elleverantör 
med ett undantag fram till 2013. I samband med elavtalet som tecknades 
2013-04-16 så tecknades en överenskommelse med vattenfall om Vatten-
EL. Avtalet med Vattenfall gick ut 2019-01-31.  
 
Från och med 2019-02-01 har Jokkmokks kommun haft annan leverantör. 
Upphandlingen från och med 2019-02-01 har genomförts genom en 
upphandling via SKL kommentus (Adda-avtal).  
 
Adda erbjuder verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och 
tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för bland 
annat kommuner. I april 2021 bytte de namn från SKL Kommentus till 
Adda. Genom adda så överlåter kommunen upphandlingsprocessen 
inklusive tilldelningen till Adda. 
 
Energiförsäljning Sverige AB vann avtalet för perioden 2019-02-01 – 
2023-01-31. Vid den förnyade konkurrensutsättningen 2023-02-01 så 
redovisade åter Energiförsäljning Sverige AB det mest förmånliga priset. 
 
Utvärderingen har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktigt med 
grunden pris. För varje upphandlande myndighet har anbudsgivaren 
lämnat ett totalt arvode avseende förbrukning.  

 
 Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-23. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-11-28, § 137. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2022-11-24. 
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§ 20- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström informerar 
om upphandlingen av el-energi och hur kommunens elkostnader sett ut 
senaste åren. 
 
Ordförande föreslår att informationen om elkostnaderna läggs ut på 
kommunens hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 21 Dnr 2023:82 
 

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

 ____________  
 
 Ärendet 

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

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

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 11. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
 Skrivelse från Inlandsbanan AB daterad 2022-12-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 22 Dnr 2023:83 
 

Förslag till projektet ”Unga på väg, del 2” 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel om totalt 855 000 fördelat på 285 000 kr 
årligen för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 75% av den totala 
budgeten, samt 
 
att avsätta egna medel i budgeten för kommande år motsvarande 95 000 
kr/år – representerande 25% av den totala budgeten. 

 ____________  
 
 Ärendet 

  
Jokkmokks kommun har under åren 2021–2023 bedrivit ett projekt ”Unga 
på väg” som handlat om att erbjuda Jokkmokks unga befolkning att ta 
körkort till reducerat pris under den tid de är inskrivna på Lapplands 
Gymnasium och folkbokförda i kommunen, samt att kunna erbjuda kraftigt 
rabatterad kollektivtrafik för unga där det är möjligt. 
 
Utredare Marietta Norlén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att Jokkmokks Kommun ansöker om bygdemedel om totalt 855 000 
fördelat på 285 000 kr årligen för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 
75% av den totala budgeten. 
 
Att Jokkmokks Kommun beslutar att avsätta egna medel i budgeten för 
kommande år motsvarande 95 000 kr/år – representerande 25% av den 
totala budgeten. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 13. 
 Tjänsteskrivelse från utredare Marietta Norlén daterad 2023-01-18. 
 
 
  
 
 
 
 
 Kopia till 
 Länsstyrelsen 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Utredare Marietta Norlén 
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 § 23 Dnr 2023:69  

Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns 
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder för 2023 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att tillstyrka bygdemedelsansökan, samt 
 

att uppmana Jokkmokks Sockenallmänning att informera om att medel 
finns att söka för föreningar. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

En ansökan om bygdemedel på 200 000 kr har inkommit från Jokkmokks 
Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till 
kommunens olika fiskevårdsföreningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-29, § 166, att årligen avsätta 
200 000 kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att 
årliga redovisningar görs vad medlen används till, 

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 14. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen 
2023-01-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 24 Dnr 2022:926 
   

Förslag från Brottsofferjouren Norrbotten om Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka nej till det föreslagna förslagen om partnerskap, samt  
 
att uppdra till socialnämnden att bevaka det föreslagna förslaget om ny lag 
inom området samt konsekvenser av detta. 

 ___________ 
 

Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (M) och Tord Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Thunborgs (M) förslag. 
 
Ärendet 

 
Brottsofferjouren i Norrbotten har inkommit med ett förslag om ett Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. 

 
Uppdragsalternativ 1: 

• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter och hjälporganisationer. 
 

• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 

• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 

 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 

andra instanser vid behov. 
 

• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 

 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 
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 § 24- fortsättning 
 

• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 
tillhandahålls kommunen årligen. 

 
Uppdragsalternativ 2: 

• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter  
och hjälporganisationer. 
 

• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 

• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 

 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 

andra instanser vid behov. 
 

• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 

 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 

 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 

tillhandahålls kommunen årligen. 
 

• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 

• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 

 
Uppdragsalternativ 3: 

• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter och hjälporganisationer. 
 

• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
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 § 24 -fortsättning 
 

• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 
 

• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 
andra instanser vid behov. 

 
• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 

vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 

 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 

 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 

tillhandahålls kommunen årligen. 
 

• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 

• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 

 
• Brottsofferjouren erbjuder medling mellan brottsutsatta och 

misstänkta/ dömda gärningspersoner i samarbete med 
Polismyndigheten och Socialtjänst. 
 

• Riktade insatser mot kommunens riskområden och riskkvällar i 
samråd med socialtjänst och polis.  

 
Ekonomiska villkor: 
 
Uppdrag 1: 10kr/invånare 
Uppdrag 2: 12 kr/invånare 
Uppdrag 3: 15 kr/invånare 
 
Ersättningen är en totalersättning för valt uppdrag och avser täcka 
Brottsofferjourens samtliga kostnader för uppdraget i Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14 § 181 
att uppdra till IFO-chefen att utreda ärendet. 
 
IFO-chef Maria Eriksson och utredare Thomas Bäckman har berett 
ärendet. 
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§ 24- fortsättning 
 
IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den 
offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när 
varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP 
bör främst användas om det finns ett intresse av samarbete, där 
slutsatsen att ingen av dem självständigt löser den utmaning det handlar 
om. Det krävs konkret samhandling. Det vill säga – att vi gör det 
tillsammans. 
 
Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
organisation med medlemsföreningar, lokala brottsofferjourer, över hela 
Sverige. 
 
Sveriges 290 kommuner bidrar i genomsnitt med 2,57 kr per invånare till 
de lokala brottsofferjourerna. Det genomsnittliga bidraget för de kommuner 
(232 st.) som givit bidrag är 2,94 kr per invånare.  
 
Högst bidrag per invånare ger Luleå (13,37 kr), Helsingborg (11,39 kr), 
Kristinehamn (11,00 kr) och Storfors (11,00 kr).  
 
En ny lag, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, 
ska införas. Lagen innebär att kommunerna ska bidra i samhällets 
brottsförebyggande arbete genom att utföra vissa närmare beskrivna 
uppgifter. Lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna utifrån ett 
kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande 
åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande 
arbetet inom kommunen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 
2023. 

 
Utredarna föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till det föreslagna 
förslagen om partnerskap, samt att uppdrar till socialnämnden att bevaka 
det föreslagna förslaget om ny lag samt konsekvenser av detta. 

 
 Ärendets beredning 
 

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 15. 
Tjänsteskrivelse från IFO-chef Maria Eriksson och verksamhetsutvecklare 
Thomas Bäckman daterad 2023-01-10. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14 § 181 
Skrivelse från Brottsofferjouren Norrbotten inkommen 2022-09-13. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Asbjörn Thunborg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med uppdragsalternativ 1. 
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§ 24- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot 
Thunborgs (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Brottsofferjouren Norrbotten 
Socialnämnden 
IFO-chef Maria Eriksson 
Verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 
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26  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 25 Dnr 2023:84 

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

 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 

att anta de nya ägardirektiven för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, 
Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 18. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
Förslag till ägardirektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 26 Dnr 2023:5 

 Analys av enkätresultatet ”Ledarskap och tillit” 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att öka tillit, förståelse 
och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i kommunstyrelsen, samt 
 
att uppmana samtliga nämnder att i dialog med avdelningschefer utarbeta 
aktiviteter för att öka tillit, förståelse och kunskap mellan politiker och 
tjänstepersoner i respektive nämnd. 

 ____________ 
  

Ärendet 
 

Jokkmokks kommun har tillsammans med ett 15-tal andra kommuner 
deltagit i ett utvecklingsprojekt som bedrivs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Rådet för kommunala analyser (RKA). Syftet med 
projektet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system 
och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan 
leda till effektivitetsökning. Inom ramen för projektet har det genomförts en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen har riktats till förtroendevalda 
och tjänstepersoner inom respektive kommun. 
 
En analys av enkätresultatet har presenterats för kommunstyrelsen i maj 
2022. Av enkätresultatet framgår dels att Jokkmokks organisation i låg 
utsträckning kännetecknas av tillit dels att resultatet inom området 
“ledarskap och tillit” avviker väsentligt från andra medverkande kommuner 
i undersökningen. Med anledning av enkätresultatet har styrelsen fattat 
beslut att genomföra en fördjupad analys inom området. 
 
PWC har analyserat resultatet av en enkät gällande Ledaskap och tillit, 
enkäten visade på bristande tillit mellan politik och tjänsteorganisation i 
Jokkmokks kommun. PWC har ett antal rekommendationer för att öka tillit 
och samverkan. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att 
öka tillit och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i 
kommunstyrelsen. 

 
Att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att i dialog med 
avdelningschefer utarbeta aktiviteter för att öka tillit och kunskap mellan 
politiker och tjänstepersoner i respektive nämnd. 
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28  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 19. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spiik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
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29  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 27 Dnr 2023:44   
      

Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsen ordförande och vice 
ordförande samt tydliggörande av när arvode till 
valförrättarna ska utgå 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra arvodesreglementet enligt upprättat förslag. 

 __________ 
 

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 22. 
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30  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27- fortsättning 
 

Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 28 Dnr 2023:96   
      

Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente 
gällande tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice 
ordförande m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra kommunstyrelsens reglemente enligt upprättat förslag. 

 __________ 
 

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

 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 22. 
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32  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

  

Protokoll KS 20230206
(Signerat, SHA-256 26DFA6DA6E4D694A12C4FEB81B3EC78D333DFCA5674B46F7338736628F7E08C8)

Sida 32 av 43



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2023-02-06  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

33  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 29 Dnr 2020:931 

Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

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

 ____________ 
 

Reservationer 
 

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

 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 

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

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

Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket 
skapar klyftor mellan generationer. 
 
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur 
vardagen ser ut. 
 
För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres 
ensamhet. 
 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek 
med att lyssna och förstå. 
 
Socialnämnden har berett motionen. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-02-15, § 4, att utreda om ett alternativ 
som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med x antal platser, samt  
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34  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 29- fortsättning 
 
att i övriga delar i motionen överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 
utan något eget förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 20, att återremittera ärendet 
tills att socialnämnden har utrett alternativ 4 i äldreomsorgsutredningen i 
enlighet  
 
med socialnämndens beslut 2022-02-15, § 3, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att vidare utreda matdistributionen i Porjus. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-09-13, § 88, att dra tillbaka 
utredningsuppdraget om ombyggnation av boendet pionjären i Porjus, 
samt att vård och omsorgsboendet ska bibehållas och drivas vidare i 
nuvarande form med 7 boendeplatser. 

 
Ärendets beredning 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 23. 
Socialnämndens beslut 2022-09-13, § 88. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar, med instämmande av Tord Eklund (SD), på 
bifall till motionen. 
 
Ordförande föreslår på bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut med tillägg att de framtida utmaningarna inom äldreomsorgen även 
tas i beaktande. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar framlagda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut med tillägg att de framtida utmaningarna inom 
äldreomsorgen även tas i beaktande. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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35  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 30 Dnr 2023:97    
     

Val av ledamöter i hälso- och brottsförebygganderådet 
 

 Kommunstyrelsen beslutar   
 

att utse Tord Larsson (S), 
 
att uppmana socialnämnden att utse en ledamot till rådet, samt 
 
att en gång per år begära en redovisningen på arbetet i hälso- och 
brottsförebygganderådet. 
____________ 
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsen har tidigare utsett en ledamot till hälso- och 
brottsförebyggande rådet. En ledamot har utsetts av socialnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopia till 
Socialnämnden 
Den valda 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
Förtroendemannamatrikeln 
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36  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 31   Dnr 2023:98 
 
Val av ledamöter i Minoritetsspråksgruppen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamöter i minoritetsspråksgruppen utse: 
 
Henrik Blind (MP), Per-Stefan Labba (SV) och Catharina Thuresdotter (S). 

 ___________ 
 

Ärendet 
 

 Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter till minoritetsspråksgruppen, 
av de övriga två ledamöterna utses en av samebyarna i Jokkmokk och en 
av sameföreningarna i Jokkmokk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Minoritetsspråkshandläggare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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37  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 32   Dnr 2023:22 

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbets- och 
tillväxtutskott för 2023-2026 

 Kommunstyrelsen beslutar   

att till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
utse Birgit Meier Thunborg (M), samt 

att bordlägga valet av ny ersättare efter Birgit Meier Thunborg (M). 
__________ 
 
Ärendet 
 
Thor-Erling Andreassen (SD) har avsagt sig sin plats som ledamot i 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. De som är valbara är de 
ordinarie ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen   
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-09, § 3. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Den valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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38  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  § 33 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 

 
Beslut 2022-12-20, § 193, Beslut om omställningsstöd enligt tillämpningsanvisningarna i 
OPF-KL för Robert Bernhardsson 
 
Beslut 2023-01-30, § 12, Beslut att revidera riktlinjerna för feriearbeten 
 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget över 500 000 kr 
 
Beslut 2022-12-20, § 194, Beslut att upphandla byte av självfallsledning inklusive 
pumpstation för VA Kåbdalis etapp 4 
 
Beslut 2022-12-20, § 195, Beslut att upphandla resebyråtjänster 
 
Beslut 2022-12-20, § 196, Beslut att upphandla byte av tak, belysning och ventilation i 
lokalen för Swebor Stål 
 
Beslut 2022-12-20, § 197, Beslut att tilldela och teckna avtal för upphandling av 
snöröjning och halkbekämpning 
 
Beslut 2023-01-30, § 7, Beslut att tilldela och teckna avtal för upphandling av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 

 
1.10 Yttrande och förslag till länsstyrelsen avseende borgerlig vigselförrättare och 
begravningsombud 
 
Förslag att Anna Hövenmark ånyo utses till borgerlig vigselförrättare (dnr 2022:798) 
 
Kommunchef Monica Lundkvist 
 
3.17 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget mellan 200 000 kr upp 
till 500 000 kr. 

 
Beslut om upphandling av ny hemsida. Bedömd kostnad 300 000 – 400 000 kr. 
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39  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 

1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Gör gamla Engelmarks till ett Ungdomens hus (dnr 2022:972) 
Beslut: Ärendet bereds av tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik 
Fagerström 

  

Protokoll KS 20230206
(Signerat, SHA-256 26DFA6DA6E4D694A12C4FEB81B3EC78D333DFCA5674B46F7338736628F7E08C8)

Sida 39 av 43



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen   2023-02-06  
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

40  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 34 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från regeringen 

- Förordnande av Claus Thingvall som revisor och ersättare för 
revisor för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 

 
2.      Från länsstyrelsen 

- Beslut om bygdemedel med 567 088 kr för Polcirkelgymnasterna, 
nytt golv i Polcirkelhallen 
- Beslut om bygdemedel med 2 250 000 kr för ombyggnation av 
Östra skolans samlingslokal 
- Saldo bygdemedel för 2022 
- Förordnande av Annalisa Nyberg som begravningsombud för 
Jokkmokks församling 2023-2026 
- Förordnande av Anna Hövenmark som borgerlig vigselförrättare i 
Jokkmokks kommun 2023-2026 
- Inspektionsprotokoll för Överförmyndaren i Jokkmokks kommun 
 

3.  Från PRO Norrbotten 
- Skrivelse angående vikten av hjärtstartare i lokaler där äldre vistas 

 
4.  Från Gällivare kommun 

- Beslut kommunfullmäktige 2022-12-19, § 167, att ingå i 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Jokkmokk och 
Pajala kommuner 

- Beslut kommunfullmäktige 202-12-19, § 168, att utse Sven 
Holmqvist (S) från Jokkmokk till vice ordförande i den 
gemensamma överförmyndarnämnden 

 
5.  Från Pajala kommun 

- Beslut kommunfullmäktige 2022-12-19, § 112, att ingå i 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Jokkmokk och 
Gällivare kommuner 
 

6.     Från kommunfullmäktige 
-  Beslut 2022-12-12, § 79, budgetramar och budget 2023 för 
kommunstyrelsen och nämnderna 
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-  Beslut 2022-12-12, § 80, investeringsbudgeten för 2023 
 

7.     Från revisorerna 
-  Revisionsrapport- Uppföljning av placerade barn- och unga 
 

8.     Från barn- och utbildningsnämnden 
-  Beslut 2022-12-15, § 67, ansvarsutövande 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden 
-  Beslut 2022-12-12, § 80, investeringsbudgeten för 2023 

 
9.     Från kommunchef Monica Lundkvist 

-  Skrivelse till Folkets Hus Vuollerim angående driftbidrag för 
2023 
- Skrivelse till SSF Stöldskyddsföreningen gällande finansiering av 
grannsamverkansskyltar 
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 § 35 
 

Kommunalråden och kommunchefen informerar 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 

____________  
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman (FJK), kommunstyrelsens 
vice ordförande Henrik Blind (MP) och kommunchef Monica Lundkvist 
informerar om senaste tidens arbete.  
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00–15.40 
 Ajourneringar: 12.00-13.00 och 14.30-14.45 
  
  
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 


Roland Boman (FJK), 
ordförande 
Henrik Blind (MP, vice ordförande, 
deltar §§ 16-35 
Karin Vannar (SV) 
Viktor Segerström (V) 
Moa Blom (FJK) 


Catharina Thuresdotter 
(S) 
Jan Sjöberg (S) 
Asbjörn Thunborg (M) 
Tord Eklund (SD) 
 
 


  
Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare 


Monica Lundkvist, kommunchef 
Thor-Erling Andreassen (SD), ej 
tjänstgörande ersättare 
Axel Landström, ekonomichef, 
§§ 3-8 
Erik Fagerström, chef för 
samhälls- och 
infrastrukturfunktionen, §§ 3-8 
Stefan Andersson, tillväxtchef, 
§§ 3-4 
Bertil Nordqvist, IT-chef, §§ 3-4 
 


 


   
Tid och plats för  
justering: Protokollet justeras digitalt onsdagen 8 februari 2023 
 
Paragrafer: 14-35 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 Ordförande............................................................................................ 
                      Roland Boman (FJK)     
 
 Justerande............................................................................................ 
                        Karin Vannar (SV)      Jan Sjöberg (S) 
 
____________________________________________________________________________ 


 ANSLAG / BEVIS,  
 


Organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2023-02-06 
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-02-09  nedtagande:  2023-03-03 
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Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk, och digitalt hos kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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Innehållsförteckning.  
 Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 
   


§ 14 
Val av justerare 
 
§ 15 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 16  Dnr 2021:319 
Redovisning av verksamhetsberättelsen för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter  
 
§ 17  Dnr 2023:95 
Verksamhetsplan för 2023 för kommunstyrelsens verksamheter 


 
§ 18  Dnr 2022:914 
Omfördelning av investeringsbudgeten för slutförande av ombyggnation av 
Västra och Östra skolan 


 
§ 19  Dnr 2022:692 
Förslag att upprätta ny organisation för praktisk internservice, 
verksamhetsvaktmästeri 
 
§ 20  Dnr 2022:976 
Information om upphandlingen av El-energi 
 
§ 21  Dnr 2023:82 
Förslag till förändrad borgen för Inlandsbanan AB 
 
§ 22  Dnr 2023:83 
Förslag till projektet ”Unga på väg, del 2” 
 
§ 23  Dnr 2023:69 
Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Fiskevårdsföreningar, Fiskevårdande 
åtgärder 2023  
 
§ 24  Dnr 2022:926 
Förslag från Brottsofferjouren om ett Idébundet Offentligt Partnerskap, IOP 
 
§ 25  Dnr 2023:84 
Förslag till nya ägardirektiv för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool 
Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB 
 
§ 26  Dnr 2023:5 


  Analys av enkätresultatet ”Ledarskap och tillit” 
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§ 27  Dnr 2023:44 
Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande månadsarvodet 
till kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande samt tydliggörande 
av när arvode till valförrättarna ska utgå 


 
§ 28  Dnr 2023:96 
Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente gällande 
tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice ordförande m.m. 
 
§ 29  Dnr 2020:931 
Motionssvar- Utbyggnad av Porjus äldreboende 


 
§ 30 Dnr 2023:97 
Val av ledamot i Hälso- och brottsförebygganderådet 
 
§ 31 Dnr 2023:98 
Val av ledamöter i Minoritetsspråksgruppen 
 
§ 32 Dnr 2023:22 
Val av ledamot till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
§ 33   
Anmälan av delegationsbeslut 
 
§ 34   
Övriga anmälningsärenden 
 
§ 35   
*Kommunalråden och kommunchefen informerar* 
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  § 14 
 


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


  ____________  
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum digitalt 
onsdagen den 8 februari 2023. 


. 
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§ 15 
 
Godkännande av föredragningslistan 


 
                          Kommunstyrelsen beslutar 
  


att godkänna utsänd föredragningslista. 
 ____________ 
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§ 16 Dnr 2021:319   


Redovisning av verksamhetsberättelsen för 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsberättelserna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet 
ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en 
punkt, samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  


 
Ärendets beredning 
 
Verksamhetsberättelser för tillväxtfunktionen, ekonomifunktionen, IT- och 
e-funktionen, samhälls- och infrastukturfunktionen, personal- och 
juridikfunktionen och kommunchefen 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras kl. 12.00-13.00 under ärendets beredning. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 17 Dnr 2023:95   


Verksamhetsplan för 2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsplanerna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-13 om verksamhetsmål för 
Kommunstyrelsen 2022 – 2023. Utifrån Vision 2030 samt beslutade 
verksamhetsmål har kommunchefen och funktionerna i Näringslivs- och 
samhällsavdelningen utarbetat verksamhetsplaner 2022 – 2023. 
 
I verksamhetsplanerna som ska följas upp årligen finns utpekade 
aktiviteter som ska leda till uppfyllande av verksamhetsmål samt 
långsiktiga nyckeltal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14, § 21, att under andra kvartalet 
ha en dialogdag gällande verksamhetsplanerna, att i kommunchefens 
verksamhetsplan lägga till samverkan med Gällivare kommun som en 
punkt, samt att i övrigt anta verksamhetsplanerna.  


 
Ärendets beredning 
 
Verksamhetsplaner för tillväxtfunktionen, ekonomifunktionen, IT- och e-
funktionen, samhälls- och infrastukturfunktionen, personal- och 
juridikfunktionen och kommunchefen 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 21. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 21. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-01-31, § 27. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13, § 115. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
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 § 18 Dnr 2022:914  
       


Omfördelning av investeringsbudgeten för slutförande av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att omfördela investeringsmedel till en summa av 4 950 000 kr, varav 2 
275 000 kr i bygdemedel för att genomföra projektet entreprenaden 
ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad skolstruktur. 
Bygdemedel prioriteras för att kunna genomföra anpassningar för att 
tillgodose kulturskolans verksamhet i byggnaden samt utemiljön. Följande 
projekt föreslås att pausas för att frigöra eget kapital och bygdemedel för 
att finansiera projektet. 


 
1. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
3. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
4. ÅVC Jokkmokk hårdgörning ytor 150 tkr 
5. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
6. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  


      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 


att senarelägga ett genomförande av nedanstående investeringar till 
förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att avgöra om ett 
genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att investeringar följs 
upp vid kommande tertialbokslut: 


 
1. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
3. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
4. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
1. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
att ansöka om bygdemedel med 2 275 000 kr för anpassningar av 
utemiljön och lokaler för kulturskolans verksamhet. 


 __________ 
 


Ärendet 
 


Budgeten för projekten entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra 
skolan för förändrad skolstruktur var på totalt 12 000 000 kr, varav 
satsning på utemiljö utgör 3 000 000 kr. Inkommen anbudssumma var 13 
863 500 kr, exklusive utemiljö. Detta gör att den förväntade budgeten 
väntas uppgå till 16 863 500 kr inklusive utemiljö. Budgeten behöver därav 
revideras med 4 800 000 kr,  
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§ 18- fortsättning 
 
varav 3 000 000 kr utgör investering i utemiljö. Den totala 
investeringsbudgeten kan hållas genom omprioritering av andra 
investeringar till ett värde av 4 800 000 kr.  
 
Kostnaderna har påverkats av inflationen sedan budgeten sattes för 
projektet. 
 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström föreslår 
kommunstyrelsen: 


 
Att besluta att omfördela investeringsmedel till en summa av 4 950 000 kr, 
varav 2 275 000 kr i bygdemedel för att genomföra projektet 
entreprenaden ombyggnad av Västra och Östra skolan för förändrad 
skolstruktur. Bygdemedel prioriteras för att kunna genomföra 
anpassningar för att tillgodose kulturskolans verksamhet i byggnaden samt 
utemiljön. Följande projekt föreslås att pausas för att frigöra eget kapital 
och bygdemedel för att finansiera projektet. 


 
7. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
8. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
9. Investering Café DHR    850 tkr, 50 % bygdemedel. 
10. ÅVC Jokkmokk hårdgörning ytor 150 tkr 
11. Utbyte tak kallförråd ÅVC   150 tkr 
12. Reningsverket JMK förtjockningsprocess  


      optimering slamavvattning   100 tkr 
  7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel 
 


Att besluta att senarelägga ett genomförande av nedanstående 
investeringar till förmån för förändrad skolstruktur, samt att besluta att 
avgöra om ett genomförande är ekonomiskt möjligt i samband med att 
investeringar följs upp vid kommande tertialbokslut: 


 
5. Investering Café DHR   850 tkr, 50 % bygdemedel. 
6. ÅVC Jokkmokk hårdgöring ytor 150 tkr 
7. Återbruksgalleria ÅVC Jmk   300 tkr, 50% bygdemedel. 
8. Poolvärme    2400 tkr, 50 % bygdemedel. 
2. Arctic Camp Reinvestering omkl bad  1000 tkr, 50 % bygdemedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12, § 80, 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.  
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 § 18- fortsättning 
 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 8. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-12. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Ekonomichef Axel Landström 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
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 § 19 Dnr 2022:692 
  


Förslag att upprätta ny organisation för praktisk intern 
service, verksamhetsvaktmästeri 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, samt 
 
att förändringen genomförs från 2023-07-01. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Idag finns verksamhetsvaktmästeri och praktisk internservice inom barn- 
och utbildningsnämndens, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
samt kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhetsvaktmästeriet 
ansvarar oftast för uppgifter för att hantera praktiska verksamhetsspecifika 
sysslor så som montering och flytt av lösa inventarier, 
verksamhetsspecifika inventarier, att rulla ut soptunnor, rengöra vattenlås, 
byta ljuskällor med mera. Det kan också innebära utkörning av mat, pista 
skidspår, underhålla vandringsleder, köra ut ved med mera. Det är med 
andra ord skiftande uppgifter, men viktiga uppgifter för att verksamheten 
ska fungera. 
 
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har 
föranlett planer av att centralisera en organisation för intern praktisk 
service. Förslaget innebär att all praktisk service som utförs och som inte 
är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och 
infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning 
av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92: 
 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera verksamhetsvaktmästeri i 
en intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen. 
 
Att efter riskanalys och fackliga förhandlingar återkomma med ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Att en ekonomisk analys också görs. samt 
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§ 19- fortsättning 
 
Att remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har inkommit. 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen förväntar att omorganisationen 
riskerar att medföra kortsiktiga negativa konsekvenser vad det gäller 
målen ekonomisk effektivitet och leveransförmåga inom de enheter som 
initialt berörs av omorganisationen.  
 
Arbetslösheten är låg i Jokkmokk och fortsätter att sjunka. En låg 
arbetslöshet i kombination med en restriktiv hållning gällande lönebidrag 
gör att möjligheten till lämpliga bidragstjänster är låg. En bidragstjänst är 
kopplad till en nedsatt arbetsförmåga och produktiviteten kan rimligen 
antas vara i paritet med bidragsnivån. Då flera av 
verksamhetsvaktmästarna av olika anledningar avslutat sin anställning 
kommer nyrekryteringar att krävas. Budget för verksamheten bör baseras 
på anställningar utan lönebidrag. 
 
I samband med omorganisationen föreslås också att ekonomiskt- och 
förvaltningsansvar för fordon förs över. Verksamhetsspecifika fordon som 
pistmaskin föreslås initialt bli kvar i respektive nämnd. 
 
Budget följas upp och knytas till verksamheternas förväntan. Detta kan ske 
via tidmätning och utföras för att kunna kommunicera beställarnas 
använda tid och resurser. En outnyttjad funktion för tidrapport finns bland 
annat i felanmälningssystemet DeDu. 
 
Lokalerna nere på ÅVC har idag inte utrymme för motsvarande 
personalökning i form av omklädningsutrymmen mm. Utrymme för 
förvaring av fordon och material kan ordnas genom utbyggnad av vidbyggt 
skärmtak.  
 
Ekonomin för den föreslagna enheten baseras på en genomsnittslön för 
respektive yrkeskategori. Ingen debitering av schemalagd tid kommer att 
ske mellan avdelningar och enheter. Beordrad på övertid kommer att 
debiteras. Material som beställs för reparation eller montage av en 
verksamhets inventarier faktureras direkt till berörd verksamhet. Budgeten 
bör också innehålla poster för verktyg, förbrukningsmaterial, bränsle samt 
leasing av bilar. En initial kostnad för iordningställande av lokaler kommer 
att krävas.  
 
Information och förhandling har skett med Kommunal. 
 
Riskanalys har skett med personal och skyddsombud samt Kommunal. 
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 § 19- fortsättning 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att organisera verksamhetsvaktmästeri för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i en 
intern serviceenhet under samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
näringslivs- och samhällsavdelningen under kommunstyrelsen samt att 
förändringen genomförs från 2023-07-01. 


 
 Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 9. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-12-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-12-19, § 122. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-15, § 73. 
Socialnämndens beslut 2022-11-01, § 96. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 92. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2022-08-29, § 117. 


 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2022-08-11. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Kommunchef Monica Lundkvist 
 Socialchef Maria Larsson 
 Skolchef Helen Isaksson Spiik 
 Kultur- och fritidschef Isabel Bävermalm Sandling 
 Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
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 § 20 Dnr 2022:976   
 


Information om upphandlingen av El-energi 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ut informationen om kommunens elkostnader på hemsidan, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-28, § 137, att upphandla el-energi 
för Jokkmokks kommun. 
 
Jokkmokks kommun har historiskt sett haft Vattenfall som elleverantör 
med ett undantag fram till 2013. I samband med elavtalet som tecknades 
2013-04-16 så tecknades en överenskommelse med vattenfall om Vatten-
EL. Avtalet med Vattenfall gick ut 2019-01-31.  
 
Från och med 2019-02-01 har Jokkmokks kommun haft annan leverantör. 
Upphandlingen från och med 2019-02-01 har genomförts genom en 
upphandling via SKL kommentus (Adda-avtal).  
 
Adda erbjuder verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och 
tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för bland 
annat kommuner. I april 2021 bytte de namn från SKL Kommentus till 
Adda. Genom adda så överlåter kommunen upphandlingsprocessen 
inklusive tilldelningen till Adda. 
 
Energiförsäljning Sverige AB vann avtalet för perioden 2019-02-01 – 
2023-01-31. Vid den förnyade konkurrensutsättningen 2023-02-01 så 
redovisade åter Energiförsäljning Sverige AB det mest förmånliga priset. 
 
Utvärderingen har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktigt med 
grunden pris. För varje upphandlande myndighet har anbudsgivaren 
lämnat ett totalt arvode avseende förbrukning.  


 
 Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2023-01-23. 
Kommunstyrelsen beslut 2022-11-28, § 137. 
Tjänsteskrivelse från chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik 
Fagerström daterad 2022-11-24. 
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§ 20- fortsättning 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström informerar 
om upphandlingen av el-energi och hur kommunens elkostnader sett ut 
senaste åren. 
 
Ordförande föreslår att informationen om elkostnaderna läggs ut på 
kommunens hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen Erik Fagerström 
Kommunikatör Marc Sommarstråle 
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 § 21 Dnr 2023:82 
 


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


 ____________  
 
 Ärendet 


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


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


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 11. 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
 Skrivelse från Inlandsbanan AB daterad 2022-12-02. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 22 Dnr 2023:83 
 


Förslag till projektet ”Unga på väg, del 2” 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om bygdemedel om totalt 855 000 fördelat på 285 000 kr 
årligen för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 75% av den totala 
budgeten, samt 
 
att avsätta egna medel i budgeten för kommande år motsvarande 95 000 
kr/år – representerande 25% av den totala budgeten. 


 ____________  
 
 Ärendet 


  
Jokkmokks kommun har under åren 2021–2023 bedrivit ett projekt ”Unga 
på väg” som handlat om att erbjuda Jokkmokks unga befolkning att ta 
körkort till reducerat pris under den tid de är inskrivna på Lapplands 
Gymnasium och folkbokförda i kommunen, samt att kunna erbjuda kraftigt 
rabatterad kollektivtrafik för unga där det är möjligt. 
 
Utredare Marietta Norlén föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att Jokkmokks Kommun ansöker om bygdemedel om totalt 855 000 
fördelat på 285 000 kr årligen för år 2024, 2025 och 2026, motsvarande 
75% av den totala budgeten. 
 
Att Jokkmokks Kommun beslutar att avsätta egna medel i budgeten för 
kommande år motsvarande 95 000 kr/år – representerande 25% av den 
totala budgeten. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 13. 
 Tjänsteskrivelse från utredare Marietta Norlén daterad 2023-01-18. 
 
 
  
 
 
 
 
 Kopia till 
 Länsstyrelsen 
 Tillväxtchef Stefan Andersson 
 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 Utredare Marietta Norlén 
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 § 23 Dnr 2023:69  


Bygdemedelsansökan- Jokkmokks kommuns 
fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder för 2023 


 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att tillstyrka bygdemedelsansökan, samt 
 


att uppmana Jokkmokks Sockenallmänning att informera om att medel 
finns att söka för föreningar. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


En ansökan om bygdemedel på 200 000 kr har inkommit från Jokkmokks 
Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till 
kommunens olika fiskevårdsföreningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-29, § 166, att årligen avsätta 
200 000 kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att 
årliga redovisningar görs vad medlen används till, 


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 14. 
Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen 
2023-01-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-29, § 166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Sökande 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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 § 24 Dnr 2022:926 
   


Förslag från Brottsofferjouren Norrbotten om Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka nej till det föreslagna förslagen om partnerskap, samt  
 
att uppdra till socialnämnden att bevaka det föreslagna förslaget om ny lag 
inom området samt konsekvenser av detta. 


 ___________ 
 


Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (M) och Tord Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Thunborgs (M) förslag. 
 
Ärendet 


 
Brottsofferjouren i Norrbotten har inkommit med ett förslag om ett Idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. 


 
Uppdragsalternativ 1: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 


 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 


andra instanser vid behov. 
 


• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 
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 § 24- fortsättning 
 


• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 
tillhandahålls kommunen årligen. 


 
Uppdragsalternativ 2: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter  
och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 


 
• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 


andra instanser vid behov. 
 


• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 
vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 


 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 


tillhandahålls kommunen årligen. 
 


• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 


• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 


 
Uppdragsalternativ 3: 


• Invånarna i Jokkmokks kommun erbjuds behovsanpassat 
samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och 
vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med 
vård, myndigheter och hjälporganisationer. 
 


• Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
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 § 24 -fortsättning 
 


• Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad 
brottsutsatthet. 
 


• Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till 
andra instanser vid behov. 


 
• Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje 


vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd 
varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av 
Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av 
tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk). 


 
• Informationsmaterial delas ut till offentliga arenor i kommunen. 


 
• Statistik från Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva 


tillhandahålls kommunen årligen. 
 


• Kunskapsspridning och information till skolelever. 
 


• Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och 
omsorg. 


 
• Brottsofferjouren erbjuder medling mellan brottsutsatta och 


misstänkta/ dömda gärningspersoner i samarbete med 
Polismyndigheten och Socialtjänst. 
 


• Riktade insatser mot kommunens riskområden och riskkvällar i 
samråd med socialtjänst och polis.  


 
Ekonomiska villkor: 
 
Uppdrag 1: 10kr/invånare 
Uppdrag 2: 12 kr/invånare 
Uppdrag 3: 15 kr/invånare 
 
Ersättningen är en totalersättning för valt uppdrag och avser täcka 
Brottsofferjourens samtliga kostnader för uppdraget i Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade 2022-11-14 § 181 
att uppdra till IFO-chefen att utreda ärendet. 
 
IFO-chef Maria Eriksson och utredare Thomas Bäckman har berett 
ärendet. 
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§ 24- fortsättning 
 
IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den 
offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när 
varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP 
bör främst användas om det finns ett intresse av samarbete, där 
slutsatsen att ingen av dem självständigt löser den utmaning det handlar 
om. Det krävs konkret samhandling. Det vill säga – att vi gör det 
tillsammans. 
 
Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
organisation med medlemsföreningar, lokala brottsofferjourer, över hela 
Sverige. 
 
Sveriges 290 kommuner bidrar i genomsnitt med 2,57 kr per invånare till 
de lokala brottsofferjourerna. Det genomsnittliga bidraget för de kommuner 
(232 st.) som givit bidrag är 2,94 kr per invånare.  
 
Högst bidrag per invånare ger Luleå (13,37 kr), Helsingborg (11,39 kr), 
Kristinehamn (11,00 kr) och Storfors (11,00 kr).  
 
En ny lag, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, 
ska införas. Lagen innebär att kommunerna ska bidra i samhällets 
brottsförebyggande arbete genom att utföra vissa närmare beskrivna 
uppgifter. Lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna utifrån ett 
kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande 
åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande 
arbetet inom kommunen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 
2023. 


 
Utredarna föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till det föreslagna 
förslagen om partnerskap, samt att uppdrar till socialnämnden att bevaka 
det föreslagna förslaget om ny lag samt konsekvenser av detta. 


 
 Ärendets beredning 
 


Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 15. 
Tjänsteskrivelse från IFO-chef Maria Eriksson och verksamhetsutvecklare 
Thomas Bäckman daterad 2023-01-10. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslut 2022-11-14 § 181 
Skrivelse från Brottsofferjouren Norrbotten inkommen 2022-09-13. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Asbjörn Thunborg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med uppdragsalternativ 1. 
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§ 24- fortsättning 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut mot 
Thunborgs (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbets- och tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Brottsofferjouren Norrbotten 
Socialnämnden 
IFO-chef Maria Eriksson 
Verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 
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 § 25 Dnr 2023:84 


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


 
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 kommunfullmäktige besluta 
 


att anta de nya ägardirektiven för BD Pop AB, Energikontor Norr AB, 
Filmpool Nord AB och Investeringar i Norrbotten AB. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 18. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-04. 
Förslag till ägardirektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 26 Dnr 2023:5 


 Analys av enkätresultatet ”Ledarskap och tillit” 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 


 att i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att öka tillit, förståelse 
och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i kommunstyrelsen, samt 
 
att uppmana samtliga nämnder att i dialog med avdelningschefer utarbeta 
aktiviteter för att öka tillit, förståelse och kunskap mellan politiker och 
tjänstepersoner i respektive nämnd. 


 ____________ 
  


Ärendet 
 


Jokkmokks kommun har tillsammans med ett 15-tal andra kommuner 
deltagit i ett utvecklingsprojekt som bedrivs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Rådet för kommunala analyser (RKA). Syftet med 
projektet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system 
och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan 
leda till effektivitetsökning. Inom ramen för projektet har det genomförts en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen har riktats till förtroendevalda 
och tjänstepersoner inom respektive kommun. 
 
En analys av enkätresultatet har presenterats för kommunstyrelsen i maj 
2022. Av enkätresultatet framgår dels att Jokkmokks organisation i låg 
utsträckning kännetecknas av tillit dels att resultatet inom området 
“ledarskap och tillit” avviker väsentligt från andra medverkande kommuner 
i undersökningen. Med anledning av enkätresultatet har styrelsen fattat 
beslut att genomföra en fördjupad analys inom området. 
 
PWC har analyserat resultatet av en enkät gällande Ledaskap och tillit, 
enkäten visade på bristande tillit mellan politik och tjänsteorganisation i 
Jokkmokks kommun. PWC har ett antal rekommendationer för att öka tillit 
och samverkan. 
 
Kommunchef Monica Lundkvist föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen i dialog med kommunchef utarbetar aktiviteter för att 
öka tillit och kunskap mellan politiker och tjänstepersoner i 
kommunstyrelsen. 


 
Att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att i dialog med 
avdelningschefer utarbeta aktiviteter för att öka tillit och kunskap mellan 
politiker och tjänstepersoner i respektive nämnd. 
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§ 26- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 19. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2023-01-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Kopia till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggarnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Socialchef Maria Larsson 
Skolchef Helen Isaksson Spiik 
Samhällsbyggarchef Patrik Sundberg 
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 § 27 Dnr 2023:44   
      


Förslag till förändringar av arvodesreglementet gällande 
månadsarvodet till kommunstyrelsen ordförande och vice 
ordförande samt tydliggörande av när arvode till 
valförrättarna ska utgå 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra arvodesreglementet enligt upprättat förslag. 


 __________ 
 


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 22. 
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§ 27- fortsättning 
 


Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 28 Dnr 2023:96   
      


Förslag till förändringar av kommunstyrelsens reglemente 
gällande tjänstgöringen för kommunstyrelsens vice 
ordförande m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra kommunstyrelsens reglemente enligt upprättat förslag. 


 __________ 
 


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


 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 22. 
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§ 28- fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-27. 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2023-01-09, § 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 29 Dnr 2020:931 


Motionssvar – Utbyggnad av Porjus äldreboende 
 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


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


 ____________ 
 


Reservationer 
 


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


 
En motion har inkommit från Karin Vannar (SV). 


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


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


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


 
Ärendets beredning 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2023-01-30, § 23. 
Socialnämndens beslut 2022-09-13, § 88. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-04, § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 4. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-02, § 81. 
Motion från Karin Vannar (SV) inkommen 2020-11-02. 
 
Överläggningar i kommunstyrelsen 
 
Asbjörn Thunborg (M) yrkar, med instämmande av Tord Eklund (SD), på 
bifall till motionen. 
 
Ordförande föreslår på bifall till arbets- och tillväxtutskottets förslag till 
beslut med tillägg att de framtida utmaningarna inom äldreomsorgen även 
tas i beaktande. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar framlagda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbets- och tillväxtutskottets 
förslag till beslut med tillägg att de framtida utmaningarna inom 
äldreomsorgen även tas i beaktande. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2023:97    
     


Val av ledamöter i hälso- och brottsförebygganderådet 
 


 Kommunstyrelsen beslutar   
 


att utse Tord Larsson (S), 
 
att uppmana socialnämnden att utse en ledamot till rådet, samt 
 
att en gång per år begära en redovisningen på arbetet i hälso- och 
brottsförebygganderådet. 
____________ 
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsen har tidigare utsett en ledamot till hälso- och 
brottsförebyggande rådet. En ledamot har utsetts av socialnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Kopia till 
Socialnämnden 
Den valda 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
Förtroendemannamatrikeln 
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  § 31   Dnr 2023:98 
 
Val av ledamöter i Minoritetsspråksgruppen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamöter i minoritetsspråksgruppen utse: 
 
Henrik Blind (MP), Per-Stefan Labba (SV) och Catharina Thuresdotter (S). 


 ___________ 
 


Ärendet 
 


 Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter till minoritetsspråksgruppen, 
av de övriga två ledamöterna utses en av samebyarna i Jokkmokk och en 
av sameföreningarna i Jokkmokk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Minoritetsspråkshandläggare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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§ 32   Dnr 2023:22 


Val av ledamot till kommunstyrelsens arbets- och 
tillväxtutskott för 2023-2026 


 Kommunstyrelsen beslutar   


att till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
utse Birgit Meier Thunborg (M), samt 


att bordlägga valet av ny ersättare efter Birgit Meier Thunborg (M). 
__________ 
 
Ärendet 
 
Thor-Erling Andreassen (SD) har avsagt sig sin plats som ledamot i 
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. De som är valbara är de 
ordinarie ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen   
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-01-09, § 3. 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2023-
01-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Den valda 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Förtroendemannamatrikeln 
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  § 33 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  


 
att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 
____________  
 
Ärendet 


 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 
 
2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och 
andra förmåner 


 
Beslut 2022-12-20, § 193, Beslut om omställningsstöd enligt tillämpningsanvisningarna i 
OPF-KL för Robert Bernhardsson 
 
Beslut 2023-01-30, § 12, Beslut att revidera riktlinjerna för feriearbeten 
 
3.18 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget över 500 000 kr 
 
Beslut 2022-12-20, § 194, Beslut att upphandla byte av självfallsledning inklusive 
pumpstation för VA Kåbdalis etapp 4 
 
Beslut 2022-12-20, § 195, Beslut att upphandla resebyråtjänster 
 
Beslut 2022-12-20, § 196, Beslut att upphandla byte av tak, belysning och ventilation i 
lokalen för Swebor Stål 
 
Beslut 2022-12-20, § 197, Beslut att tilldela och teckna avtal för upphandling av 
snöröjning och halkbekämpning 
 
Beslut 2023-01-30, § 7, Beslut att tilldela och teckna avtal för upphandling av 
ombyggnation av Västra och Östra skolan 


 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman 


 
1.10 Yttrande och förslag till länsstyrelsen avseende borgerlig vigselförrättare och 
begravningsombud 
 
Förslag att Anna Hövenmark ånyo utses till borgerlig vigselförrättare (dnr 2022:798) 
 
Kommunchef Monica Lundkvist 
 
3.17 Beslut om upphandling och tecknande av avtal av varor och tjänster över 
direktupphandlingsgränsen samt fatta tilldelningsbeslut enligt budget eller av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget mellan 200 000 kr upp 
till 500 000 kr. 


 
Beslut om upphandling av ny hemsida. Bedömd kostnad 300 000 – 400 000 kr. 
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Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
 


1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, 
nämnd eller kommunalt bolag 
 
Motion – Gör gamla Engelmarks till ett Ungdomens hus (dnr 2022:972) 
Beslut: Ärendet bereds av tillväxtchef Stefan Andersson och fastighetschef Erik 
Fagerström 
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 § 34 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  
 
1.      Från regeringen 


- Förordnande av Claus Thingvall som revisor och ersättare för 
revisor för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 


 
2.      Från länsstyrelsen 


- Beslut om bygdemedel med 567 088 kr för Polcirkelgymnasterna, 
nytt golv i Polcirkelhallen 
- Beslut om bygdemedel med 2 250 000 kr för ombyggnation av 
Östra skolans samlingslokal 
- Saldo bygdemedel för 2022 
- Förordnande av Annalisa Nyberg som begravningsombud för 
Jokkmokks församling 2023-2026 
- Förordnande av Anna Hövenmark som borgerlig vigselförrättare i 
Jokkmokks kommun 2023-2026 
- Inspektionsprotokoll för Överförmyndaren i Jokkmokks kommun 
 


3.  Från PRO Norrbotten 
- Skrivelse angående vikten av hjärtstartare i lokaler där äldre vistas 


 
4.  Från Gällivare kommun 


- Beslut kommunfullmäktige 2022-12-19, § 167, att ingå i 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Jokkmokk och 
Pajala kommuner 


- Beslut kommunfullmäktige 202-12-19, § 168, att utse Sven 
Holmqvist (S) från Jokkmokk till vice ordförande i den 
gemensamma överförmyndarnämnden 


 
5.  Från Pajala kommun 


- Beslut kommunfullmäktige 2022-12-19, § 112, att ingå i 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Jokkmokk och 
Gällivare kommuner 
 


6.     Från kommunfullmäktige 
-  Beslut 2022-12-12, § 79, budgetramar och budget 2023 för 
kommunstyrelsen och nämnderna 
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-  Beslut 2022-12-12, § 80, investeringsbudgeten för 2023 
 


7.     Från revisorerna 
-  Revisionsrapport- Uppföljning av placerade barn- och unga 
 


8.     Från barn- och utbildningsnämnden 
-  Beslut 2022-12-15, § 67, ansvarsutövande 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden 
-  Beslut 2022-12-12, § 80, investeringsbudgeten för 2023 


 
9.     Från kommunchef Monica Lundkvist 


-  Skrivelse till Folkets Hus Vuollerim angående driftbidrag för 
2023 
- Skrivelse till SSF Stöldskyddsföreningen gällande finansiering av 
grannsamverkansskyltar 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


42  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 § 35 
 


Kommunalråden och kommunchefen informerar 
 


  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att lägga informationen till handlingarna. 


____________  
 
Överläggningar i arbets- och tillväxtutskottet 


 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman (FJK), kommunstyrelsens 
vice ordförande Henrik Blind (MP) och kommunchef Monica Lundkvist 
informerar om senaste tidens arbete.  
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