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F

 

Gatubild från Jokkmokk sommaren 2004.

ÅRSREDOVISNING 2004
ör att skapa ett helhetsperspektiv över hela det kommunala verk-
samhetsområdet har årsredovisningen sedan några år tillbaka fått 
en gemensam förvaltningsberättelse för hela kommunkoncernen.

Notapparaten är sedan några år tillbaka omarbetad i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Specifika-
tionen över delar av anläggningstillgångarna har i not 10 och 11 omar-
betats helt och hållet enligt rekommendationer från revisorerna. Från 
och med år 2004 kan nu läsaren följa anskaffningsvärden, avskrivningar 
och nedskrivningar för olika typer av anläggningstillgångar. 

Sedan några år tillbaka finns inte någon finansieringsanalys med i 
Jokkmokks kommuns årsredovisning. Den har ersatts av en betalnings-
flödesrapport i enlighet med en rekommendation från Rådet för kom-
munal redovisning.

Årsredovisningen är i övrigt uppbyggd på samma sätt som förra året.
Årsredovisningen är en kommunstyrelseprodukt som godkänns av 

Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och sam-
ordning av all kommunal verksamhet, oavsett om den bedrivs i bolags-
form eller i förvaltningsform.

Vår förhoppning är att du som läsare ska kunna ta till dig informa-
tionen om Jokkmokks kommun på ett lätt sätt, oavsett om du är kom-
munmedborgare, kreditgivare eller annan intressent.
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Kommunstyrelsens 
ordförande

 Med hjälp av mikroskåpet kan vi studera de små de-
taljerna i såväl den kommunala organisationen som för-
utsättningarna för att våra företag ska kunna verka och 
blomstra för att bli större och starkare. Teleskåpet plock-
ar vi fram för att kunna se helheten och för att kunna se 
långt fram i tiden så att vi fattar rätt beslut även på lång 
sikt. Teleskåpet ska vi också använda så att vi faktiskt ser 
över hela vår stora yta. 
 Vi lever och verkar på en yta som är större än land-
skapen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. På 
denna enorma yta är vi endast 5.600 invånare. Då kan det 
vara svårt att skapa exakt likadana förutsättningar för den 
kommunala servicen i varje hörn av vår kommun. Med 
dagens IT-teknik är dock de tekniska förutsättningarna 
goda för att företag ska kunna verka var än man befinner 
sig. 
 Vår roll som kommun är lite att jämföra med träd-
gårdsmästarens roll. Vi ska skapa rätt jordmån för att vår 
egen organisation ska må bra och för att våra medbor-
gare och företag ska trivas och kunna växa. Vi vet att i en 
trädgård överlever inte alla plantor. Vissa försvinner för 
att andra ska kunna växa. Med rätt blandning av näring 
och bra tillväxtmiljö finns förutsättningarna för att hela 
Jokkmokks kommun ska kunna växa och må bra.
 

Sixten Eriksson (s)
Kommunstyrelsens ordförande 

Då var det dags att summera år 2004. Ett händelserikt 
och spännande år. För min egen del innebar år 2004 ett 
år där jag under sommaren klev in på denna post då soci-
aldemokraterna återtog kommunalrådsposten. Nu gäller 
det att ena och samla styrkorna för att tillsammans jobba 
för att få en så bra kommun som möjligt att bo, jobba 
och verka i.
 Glädjande nog kan konstateras att balanskravet i den 
kommunala ekonomin återigen uppfylls. Resultatet upp-
går till +0,5 mkr vilket gör att vi håller oss på rätt sida 
om balanskravet. En god ekonomi är en förutsättning för 
att kunna bedriva en god verksamhet. En ekonomi under 
kontroll är en förutsättning för att kunna styra och pla-
nera verksamheten på ett bra sätt.
 Inom skolan har man sedan år 2002 arbetat med Ge-
nus-projektet. Ett projekt som från början skulle handla 
om jämställdheten i skolorna men som slutade med att 
hela samhället blev engagerat. Projektet har fått stort ge-
nomslag i landet. Jokkmokks kommun används som fö-
rebild för hur man kan arbeta för att bryta traditionella 
mönster i samhället och säkerställa en glesbygdskom-
muns överlevnad.
 Det är viktigt att ta hänsyn till historien. I Jokkmokks 
kommun har vi precis firat 400-årsjubileumet av vår 
världsberömda vintermarknad. Tänk att det i Jokkmokk 
har hållits en marknad i början av februari under de se-
naste 400 åren utan ett enda års avbrott! Det är något vi 
jokkmokkare är väldigt stolta över och det är en tradition 
vi måste förvalta på bästa möjliga sätt.
 Historien är som sagt viktig. Vi använder ofta back-
spegeln för att kunna se vad som hänt och utifrån det för-
söker vi dra slutsatser om vad som ska göras i framtiden. 
Jag tror att vi nu måste börja ta fram andra instrument för 
att kunna styra vår framtid bättre. I stället för backspegeln 
är det nog snarare mikroskåpet och teleskåpet som måste 
plockas fram. 
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Fakta om Jokkmokks kommun  
Jokkmokks kommun ligger som en av Sveriges nordligaste kommuner mitt i Norrbottens län och i Lapp-
lands landskap. Jokkmokk ligger mitt på Polcirkeln och gränsar till Norge i väster, Gällivare kommun i norr, 
Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner i söder samt Bodens och Älvsbyns kommuner i öst. 

Jokkmokks kommuns areal uppgår till 19.477 km2 (cirka 10 x 20 mil) vilket motsvaras av en yta större än 
landskapen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I en internationell jämförelse är Jokkmokks kommun 
lika stort som halva Schweiz eller lika stort som två tredjedelar av Belgiens yta.

På denna stora yta finns cirka 5.600 invånare vilket innebär cirka 0,3 inv/km2. Ungefär halva ytan 
består av skyddade områden. Nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus finns 
inom Jokkmokks kommuns gränser.  

Antal invånare 31/12

       
            Förändring

Församling 2004 2003 2002 2001 2000 mot år 2003
      
Jokkmokk 4 008 4 026 4 110 4 221 4 264 -18
Porjus 412 420 427 450 459 -8
Vuollerim 1 179 1 187 1 245 1 264  1 296 -8
      
Totalt 5 599 5 633 5 782 5 935 6 019 -34
      
varav män 2 835 2 847 2 850 2 999 3 046 -12
          kvinnor 2 764 2 786 2 932 2 936 2 973 -22
      
      
Under året födda 56 41 45 37 44 
Under året döda 54 90 86 78 102 
      
Summa födelseöverskott 2 -49 -41 -41 -58 
      
Under året inflyttade 170 172 178 195 226 
Under året utflyttade 206 272 290 238 295 
      
Summa flyttningsöverskott -36 -100 -112 -43 -69 
      
Summa invånarantalsförändring -34 -149 -153 -84 -127 

Befolkningsstruktur 2004-12-31      
      
Ålder Antal % Län % Riket %  
      
  0– 6 307 5,5 6,7 7,4  
  7–17 818 14,6 14,0 14,1  
18–24 399 7,1 8,1 8,2  
25–44 1 153 20,6 24,3 26,9  
45–64 1 694 30,3 28,0 26,1  
65–79 876 15,6 14,0 11,9  
80– 352 6,3 4,9 5,4  
      
Totalt 5 599 100,0 100,0 100,0
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1985–2002  
      
Partier  Antal mandat vid valet    
      
 2002 1998 1994 1991 1988 1985 
    
Moderata Samlingspartiet (m) 1 1 1 4 3 4
Centern (c) 1 0 1 2 2 2
Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 1 1 4 3 3
Kristdemokraterna (kd) 1 1 0 1 0 0
Miljöpartiet de gröna (mp) 3 0 2 1 2 1
Socialdemokraterna (s) 16 16 20 17 19 20
Vänsterpartiet (v) 5 5 3 3 4 3
Samernas Väl (sv) 2 2 1 3 2 2
Samerna (sam) 0 0 1 0 0 0
Alternativet (alt) 5 9 5 0 0 0
      
Samtliga partier 35 35 35 35 35 35

  

Kommunal- och landstingsskatt 2004 (kr)    
 
   
Utdebitering Kommun Län Riket   

Kommunalskatt 21,88 22,30 20,79
Landstingsskatt 9,42 9,42 10,72
   
Total skattesats exkl församlings-   
och stiftsskatt 31,30 31,72 31,51

Kyrko- och begravningsavgift 1,70  
-varav begravningsavgift 0,45   
   
Skatteunderlag, kr/inv 121 841 131 771 138 239
Skatteunderlag, index (riket=100) 88 95 100
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Resultaträkningen visar årets intäkter och kostnader, 
det vill säga årets resultat, samt hur det uppkommit. Den 
visar även förändringen av det egna kapitalet, något som 
också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för 
de två senaste åren.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kom-
munen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den 
visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har 
skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital). Ba-
lansräkningen visar även förändringen av det egna kapi-
talet.

Betalningsflödesrapporten visar hur kommunen fått in 
pengar och hur de har använts under året. Här behandlas 
in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen 
som innehåller intäkter och kostnader. 

Betalningsflödesrapporten är i princip samma sak som 
en finansieringsanalys men betalningsflödesrapporten är 
uppställd på ett litet annorlunda sätt. Det är Rådet för 
kommunal redovisning som gett ut en rekommendation 
som säger att betalningsströmmarna ska redovisas på 
detta sätt.

Tanken är att läsaren ska kunna följa betalningsflödena 
på ett mer pedagogiskt sätt jämfört med den traditionella 
finansieringsanalysen. 

Anläggningstillgångar är tillgångar med längre var-
aktighet, till exempel byggnader, fordon, maskiner och 
dylikt.

Avskrivningar är en planmässig värdenedsättning av an-
läggningstillgångarna. Investeringsutgiften periodiseras 
och kostnadsförs genom avskrivningen.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel 
på avsättningar är kommunens pensionsförpliktelser till 
de anställda.

Balansomslutning är summan av passivsidan eller aktiv-
sidan på balansräkningen. Det vill säga summan av samt-
liga tillgångar eller summan av samtliga skulder, avsätt-
ningar och eget kapital.

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för 
den löpande verksamheten under året.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar å ena 
sidan samt skulder och avsättningar å andra sidan. Det 
egna kapitalet består av två delar:
-  Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan 
 omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
-  Anläggningskapitalet som är skillnaden mellan 
 anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Investeringsredovisningen omfattar kommunens inves-
teringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner 
och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas 
under en längre tidsperiod.

Korfristiga fordringar är fordringar som i princip har 
en förfallotid på ett år eller mindre från balansdagen räk-
nat. Ett exempel på kortfristiga fordringar är kundford-
ringar.

Kortfristiga skulder avser i princip skulder med en för-
fallotid på ett år eller mindre.

Likvida medel anger vilken betalningsberedskap som 
finns. Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vanden, statsskuldsväxlar och dylikt.

Långfristiga skulder avser skulder som förfaller till be-
talning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Omsättningstillgångar är tillgångar som snabbt kan 
förvandlas till eller redan är kontanta medel av typen 
bank- och postgirotillgodohavanden, kundfordringar och 
dylikt.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) och 
dels långfristiga (ska betalas senare än ett år).

Soliditet är eget kapital i förhållande till totalt kapital. 
Soliditeten visar hur stor del av de totala tillgångarna som 
finansieras med egna medel.

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel 
kontanter, pengar, statsbidragsfordringar och förråd) och 
dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, in-
ventarier, aktier och långfristiga fordringar).
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Jokkmokks kommun följer den kommunala redovis-
ningslagen på alla punkter. Kommunen har dock svårt att 
leva upp till 2 kapitlet 8§ som föreskriver en dokumenta-
tion av redovisningssystemet. 
 Jokkmokks kommun följer de rekommendationer som 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess fö-
reträdare. Nedan beskrivs Jokkmokks kommuns tillväga-
gångssätt i speciellt omtalade redovisningssituationer. Vi 
bedömer att de bör lyftas fram extra trots att vi ovan säger 
att vi följer rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning.

Periodisering av skatteintäkter. I enlighet med rekom-
mendation nummer fyra från Rådet för kommunal redo-
visning har kommunalskatten periodiserats. Detta inne-
bär att kommunen i bokslutet för år 2004 har bokfört den 
definitiva slutavräkningen för år 2003 och en preliminär 
slutavräkning för år 2004. 

Avsättningar för löneskatt har i enlighet med Rådet för 
kommunal redovisning nummer fem från år 1999 perio-
diserats och redovisas enligt den blandade modellen.

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den 
samlade pensionsskulden återfinns under raderna avsätt-
ningar för pensioner, kortfristiga skulder och under ra-
den ”pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar”. Denna rad ligger utanför ba-
lansräkningen under rubriken borgens- och ansvarsför-
bindelser.
 Jokkmokks kommuns samlade pensionsskuld uppgår 
till 143,5 mkr inklusive löneskatt på balansdagen. Under 
avsättningar finns 1,2 mkr redovisat och under kortfris-
tiga skulder finns de pensioner som har tjänats in av de 
anställda under år 2004, den så kallade individuella delen, 
totalt 5,5 mkr vilka betalats ut i mars månad 2005. 
 Under borgens- och ansvarsförbindelser finns de pen-
sionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och 
pensionstagare innan år 1998. Dessa räknas upp enligt 
fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. Detta åtagande uppgår i bokslutet till 
108,9 mkr.
 Den totala löneskatten för pensionsåtagandena i Jokk-
mokks kommun uppgår till 27,8 mkr.

Semesterlöneskulden, det vill säga de anställdas fordran 
på kommunen i form av ej uttagen semester och övertid, 
har bokförts som en kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningskostnaden minus investeringsbidrag och 
avskrivningar. Avskrivningskostnaden belastar resultatet 
från och med månaden efter det att investeringen avslu-
tats.
 De planenliga avskrivningstiderna följer Svenska 
Kommunförbundets rekommendationer.
 I not 10 och 11 specificeras delar av anläggningstill-
gångarna på ett helt nytt sätt från och med år 2004. Helt 
i enlighet med rekommendationer från revisorerna. Från 
och med år 2004 kan nu läsaren följa anskaffningsvärden, 
avskrivningar och nedskrivningar för olika typer av an-
läggningstillgångar. 
 De planenliga avskrivningstiderna följer Svenska 
Kommunförbundets rekommendationer.

Anslutningsavgifter. I enlighet med information från 
Rådet för kommunal redovisning bokförs va-anslutnings-
avgifter som en intäkt.
 Jokkmokks kommun har under de senaste åren inte 
haft någon stor volym avseende va-anslutningsavgifter. 

I årets årsredovisning har koncernkontot för första gång-
en bruttoredovisats. Det innebär att kommunens samlade 
likvida tillgångar finns redovisade på tillgångssidan och 
den del av koncernkontot som hör till andra organisatio-
ner än Jokkmokks kommun redovisas på skuldsidan i den 
kommunala balansräkningen.
 
Rådet för kommunal redovisning utfärdade i september 
2002 en rekommendation angående redovisning av lea-
singavtal. I rekommendationen skiljs på operationella 
och finansiella leasingavtal.
 Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från lease-
givaren till leasetagaren. Äganderätten kan, men behöver 
inte, övergå till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte är 
finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal.
 I de fall avtalets värde är obetydligt ska leasingavtalet 
inte klassificeras som finansiellt utan operationellt.
 Vid finansiellt leasingavtal ska objekten för dessa avtal 
redovisas som tillgångar och framtida leasingavgifter som 
skulder i balansräkningen. Operationella avtal ska endast 
redovisas som kostnader i resultaträkningen.
 Jokkmokks kommun har klassificerat sina leasingavtal 
som operationella. Framtida leasingavgifter är redovisade 
under ansvarsförbindelser.
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Jokkmokks kommuns koncernorganisation 2004-12-31

Koncernräkenskaperna
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, förutom av 
Jokkmokks kommun, av fem juridiska personer. 

I den sammanställda redovisningen är kommunkoncer-
nens samlade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
upptagna. I räkenskaperna har medtagits de företag och 
stiftelser där kommunen är huvudägare, eller i övrigt har 
ett avgörande inflytande, enligt koncernorganisations-
schemat nedan. 

Fakta om de helägda bolagen ingående i Jokkmokks 
kommuns sammanställda redovisning presenteras längre 
fram under respektive verksamhetsområde med start på 
sidan 47.

Vad gäller Industristiftelsen har ingen verksamhet be-
drivits under år 2004. Industristiftelsen är under avveck-
lande. I den sammanställda redovisningen har Industri-
stiftelsens siffror ändock medtagits. 

I början av år 2004 förvärvades 40% av Porjus Fiskod-
ling AB varför även deras räkenskaper finns med i den 
sammanställda redovisningen.

Vad gäller utvecklingsbolaget Strukturum noteras att 
Jokkmokks kommun, Vattenfall, Företagarna i Jokkmokk 
och Sparbanken Nords näringslivsstiftelse under år 2002 
beslutade att med vardera en fjärdedel gemensamt äga och 
driva utvecklingsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB. 

Jokkmokks kommun har uppdragit till Strukturum att 
driva och utveckla näringslivsarbetet som tidigare drivits 
i kommunal regi. Kommunen har antagit en näringslivs-
plan i vilken målsättningar och strategier för kommunens 
näringslivsutveckling anges. Denna plan utgör grunden 
för det uppdrag som specificeras i ett separat avtal.

Förvaltningsberättelse

Vilka organisationer finns inte med?

Stiftelser och bolag där kommunen inte har ett avgörande 
inflytande är inte medtagna i den sammanställda redovis-
ningen. Det är Stiftelsen Samernas Utbildningscentrum, 
Stiftelsen Svenskt fjäll- och samemuseum, Stiftelsen 
Vuollerim 6000 år, Luleälvdalsstiftelsen, Råneälvdalsstif-
telsen, Inlandsbanan AB, Länstrafiken i Norrbotten AB 
med flera. 

Jokkmokks kommun är, som en kommun bland fyra, 
part i Lapplands Kommunalförbund. Vi anser oss inte ha 
ett avgörande inflytande där varför vi ej medtagit orga-
nisationen Lapplands Kommunalförbund i den samman-
ställda redovisningen.

Hur har konsolideringen gjorts?

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen har 
upprättats enligt den proportionella konsolideringsme-
toden, det vill säga tillgångs- och skuldposter har uppta-
gits med den del som motsvarar kommunens ägda andel 
i respektive företag.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden 
mellan kommunen och respektive företag samt mellan de 
olika företagen. Sålunda har kommunens andelsinnehav 
i företagen samt interna skuld- och fordringsposter jus-
terats bort.

Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus

100%

Jokkmokks
Värmeverk AB

100%

Industri-
stiftelsen

100%

Porjus 
Fiskodling AB

40%

Strukturum i
Jokkmokk AB

25%
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Politisk organisation  

Historik

Vid valet år 1998 tappade Socialdemokraterna den egna 
majoriteten. Tillsammans i olika valtekniska samarbets-
konstellationer hade Socialdemokraterna, trots avsaknad 
av egen majoritet, kommunalrådsposten och samtliga 
ordförandeposter i styrelser och nämnder under den 
förra mandatperioden.

Valutgång år 2002…

Efter valet den 15:e september 2002 kvarstod faktum att 
inget parti hade egen majoritet. 

…ledde till att alliansen bildades

Utgången av valet blev en historisk händelse. Inte mindre 
än åtta partier gick samman i en valteknisk samverkan. 
Aldrig någonsin hade något liknande inträffat i Sverige. 
Att åtta partier samverkade över blockgränserna var nytt 
svenskt rekord.

Åtta partier samverkade…

Dessa åtta partier, som tillsammans kallade sig för Al-
liansen, bestod till en början av 18 ledamöter av Kom-
munfullmäktiges 35 platser. Alltså en liten, men ändock, 
majoritet. Dessa ledamöter kom från det lokala partiet 
Alternativet, som innehade fem av de 18 mandaten i Al-
liansen. Vänsterpartiet bidrog också med fem mandat. 
Miljöpartiets tre mandat samt ett av Samernas Väls två 
mandat ingick också i Alliansen. Dessutom bidrog Folk-
partiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Modera-
terna med var sitt mandat. 

…med en kristdemokrat som kommunalråd

Kristdemokraterna med sitt enda mandat fick ordföran-
deposten i Kommunstyrelsen. 

Utanför Alliansen stod till en början Socialdemokra-
ternas 16 ledamöter och en ledamot som lämnat Samer-
nas Väl och därmed blev partilös. Kommunfullmäktige i 
Jokkmokks kommun har alltså 35 ledamöter.

Samarbetet sprack…

Samarbetet inom Alliansen varade fram till och med 
hösten 2003. Under budgetarbetet inför budgetår 2004 
valde en person i Alliansen att avbryta samarbetet med 
den ursprungliga Alliansen och i stället rösta med Soci-
aldemokraternas budgetförslag. Den som gjorde så var 
dåvarande ordförande i Kommunstyrelsen, tillika kom-
munalråd. 

Trots detta avhopp röstades Alliansens budgetförslag 
för år 2004 igenom. Detta skedde tack vare det faktum 
att den partilöse ledamoten röstade på Alliansens bud-
getförslag.

I och med avhoppet från Alliansen uppstod en situation 
där Socialdemokraterna och Kristdemokraterna tillsam-

mans representerade 17 mandat i Kommunfullmäktige. 
Återstoden av Alliansen representerades också av 17 
mandat i Kommunfullmäktige. Dessutom fanns den par-
tilöse ledamoten med ett mandat som i början av år 2004 
inte uttalat stödde någon sida.

…och ingen sida hade egen majoritet

Det rådde därmed alltså en situation där ingen sida hade 
någon majoritet i Kommunfullmäktige. I Kommunsty-
relsen hade Kristdemokraterna tillsammans med Social-
demokraterna majoriteten samtidigt som Alliansen hade 
majoritet i alla andra styrelser och nämnder. En tämligen 
oklar parlamentarisk situation med andra ord.

Omval till styrelser och nämnder görs…

Det hela resulterade i att Socialdemokraterna motione-
rade om att omval skulle hållas i styrelser och nämnder. 
Så blev också fallet och i februari 2004 skedde ett om-
val till samtliga styrelser och nämnder. Vid detta omval 
röstades Anna Hövenmark, Vänsterpartiet, fram som 
Kommunstyrelsens nya ordförande. Det blev Jokkmokks 
kommuns första kvinnliga kommunalråd. Anna Höven-
mark tillträdde på posten 23:e februari 2004. 11 dagar 
senare, den 9:e mars, visade det sig att hon inte längre 
var Jokkmokks kommuns kommunalråd och inte heller 
Kommunstyrelsens ordförande. 

…men valet överklagas till länsrätten

Den partilöse ledamoten Max Svensson hade nämligen 
till länsrätten överklagat att ärendet om omval till styrel-
ser och nämnder inte hade gått rätt till. Det ledde till att 
Länsrätten beslutade om inhibation av Kommunfullmäk-
tiges beslut från den 16:e februari 2004. Därmed återgick 
Kristdemokraten Sune Berg till kommunalrådsposten 
och som ordförande i Kommunstyrelsen.

Ny valteknisk samverkan inleds…

Under våren 2004 inleddes en ny valteknisk samverkan. 
Socialdemokraterna med 16 mandat och Kristdemokra-
terna med sitt enda mandat ingick en valteknisk samver-
kan tillsammans med partilöse Max Svensson. Därmed 
fanns en ny politisk majoritet i Jokkmokks kommun. 

…och nya omval till styrelser och nämnder görs

Under april månad 2004 skedde nya omval till styrelser 
och nämnder. Resultatet blev att Socialdemokraterna fick 
ordförandeposterna i samtliga styrelser och nämnder.

Det innebar också att Socialdemokraterna återigen 
fick ordförandeposten i Kommunstyrelsen och under 
sommaren 2004 tillträdde Sixten Eriksson som Jokk-
mokks kommuns tredje kommunalråd under år 2004.
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Styrelser och nämnder ...

Efter Kristdemokraternas avhopp från Alliansen blev det 
alltså som så att Socialdemokraterna tillsammans med 
Kristdemokraterna hade majoritet i Kommunstyrelsen 
samtidigt som alla andra styrelser och nämnder bestod av 
en majoritet av den nya Alliansen. 

Det innebar därmed också att nya Alliansen innehade 
samtliga ordförande- och vice ordförandeposter utom i 
Kommunstyrelsen där Kristdemokraten Sune Berg var 
ordförande och Vänsterpartisten Mikael Segerström, 
som tillhör Alliansen, var vice ordförande.

…styrs nu återigen av socialdemokrater

I och med omvalet i april 2004 återfick Socialdemokra-
terna samtliga ordförande- och vice ordförandeposter i 
Jokkmokks kommuns styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden 
samt Omsorgsnämnden består av elva ledamöter. Sam-
hällsbyggarnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har 
vardera sju ledamöter. Valnämnden har slutligen fem le-
damöter.

Under sommaren 2004 beslutades om att genomföra 
en omorganisation i tjänstemannaorganisationen (se 
nästa sida). En konsekvens av den omorganisationen är 
att Individ- och familjeomsorgen (IFO) flyttas från Kom-
munstyrelsen till Omsorgsnämnden. Diskussioner har i 
det sammanhanget förts om huruvida Omsorgsnämnden 
därmed ska återta det gamla namnet Socialnämnd. 

Beslut har tagits om att ett namnbyte kommer att verk-
ställas från och med år 2006.

Kommun-
fullmäktige

Valberedning

Valnämnd

Revision

Barn- och
utbildningsnämnd

Omsorgsnämnd Samhällsbyggar-
nämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Kommunstyrelse
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Organisation
Beslut om omorganisation tas

Under sommaren 2004 fattas ett beslut om att genomföra 
en omorganisation inom tjänstemannaorganisationen. 
Beslutet berör i första hand Kommunstyrelsens ansvars-
område men i vissa avseenden berörs även facknämnder-
na.

IFO flyttas…

Det som berör facknämnderna till största delen har att 
göra med beslutet om att flytta tillbaka IFO från Utveck-
lingsavdelningen, vilken lyder under Kommunstyrelsens 
ansvarsområde, till Omsorgsnämnden. 

Sedan år 1998 har IFO tillhört Kommunstyrelsens an-
svarsområde budgetmässigt och verksamhetsmässigt men 
myndighetsutövningen har legat inom Omsorgsnämn-
dens område. 

Syftet med förändringen år 1998 var att Jokkmokks 
kommun mer aktivt skulle arbeta med att få bort det pas-
siva försörjningsstödsberoendet (tidigare socialbidrag) 
som vid den tidpunkten hade växt till en väldigt hög nivå. 
Kostnaderna för försörjningsstödet har också sedan dess 
minskat år från år. 

Motivet till att nu åter flytta tillbaka budget- och verk-
samhetsansvaret till Omsorgsnämnden är att det nu är en så 
pass effektiv organisation inom IFO och att man nu bättre 
passar in i den struktur som finns i Omsorgsnämnden.

Jokkmokks kommuns tjänstemannaorganisation 
2004-12-31

Kommunstyrelse

Kommunchef Kommunledningskontor

Utvecklings-
avdelning

Fastighets-
förvaltning

Städpoolen

Gatukontor

Matpolen

Servicekontor

IT-enheten

Barn- och
utbildnings-
avdelningen

Äldre- och
handikapp-

omsorgsavd.

Samhällsbyggar-
avdelningen

Kultur- och
fritids-

avdelningen

…och Utvecklingsavdelningen byter namn

I och med detta beslut innebär det att den tidigare Ut-
vecklingsavdelningen som IFO tillhört sedan 1998 nu by-
ter namn till Utvecklingsenheten.

Denna förändring skedde budgetmässigt vid årsskiftet 
2004/2005 men ur ett verksamhetsmässigt perspektiv 
skedde förändringen omedelbart vid beslutet under som-
maren 2004.

En anledning till detta var att Jokkmokks kommuns 
utvecklingschef, tillika avdelningschef för Utvecklings-
avdelningen, slutade inför sommaren 2004. Den nyrek-
ryterade utvecklingschefen har inte haft något ansvar för 
IFO:s verksamhet.

I Utvecklingsenheten inryms därmed alla arbetsmark-
nadspolitiska frågor tillsammans med högskole- och vux-
enutbildningsfrågorna. Där finns även alla turism- och 
marknadsföringsfrågor inom Jokkmokks kommun samt 
även alla utvecklingsfrågor.

Servicekontoret splittras…

Ytterligare en förändring som påverkat facknämnderna 
är att Servicekontoret som inrättades från och med år 
1996 nu delas upp. I Servicekontoret har så gott som all 
administrativ personal funnits organiserad. 
 I och med omorganisationen flyttas skolassistenterna 
åter tillbaka till Barn- och utbildningsnämnden och as-
sistenten inom högskole- och vuxenutbildningsfrågorna 
flyttas till Utvecklingsenheten.
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Antal anställda per organisation
Jokkmokks kommun år 2004
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grund- och gymnasieskola), som bedriver verksamhet 
under Barn- och utbildningsnämnden. Äldre- och han-
dikappomsorgsavdelningen (där nu även IFO ingår) gör 
detsamma under Omsorgsnämnden, Samhällsbyggarav-
delningen under Samhällsbyggarnämnden och slutligen 
Kultur- och fritidsavdelningen under Kultur- och fritids-
nämnden.

Personal
Under år 2004 hade Jokkmokks kommun i genomsnitt 
510 personer tillsvidareanställda (507 år 2003). I de kom-
munala bolagen var motsvarande siffra 14 (17). Följaktli-
gen uppgick det totala antalet personer med tillsvidare-
anställning i kommunkoncernen under år 2004 till 524 
(524). 

Räknas de 510 tillsvidareanställda i kommunen om till 
antal årsarbetare blir siffran 466 (468). Lägger man även 
till de i kommunen som under 2004 innehaft en visstids-
anställning uppgår antalet anställda till 583 personer och 
då är alltså de kommunala bolagen inte inräknade.

En marginell ökning av personalstyrkan noteras där-
med från år 2003 till år 2004 i kommunen medan motsva-
rande sänkning i bolagen gör att det totala antalet tillsvi-
dareanställda i kommunkoncernen är konstant. 

Omsorgsnämnden har flest anställda…

Av de 524 tillsvidareanställda i Jokkmokks kommunkon-
cern är det inom Omsorgsnämndens område som de 
flesta anställda finns. Där arbetar 212 personer (216). 

…sen kommer Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har 175 (170) tillsvidare-
anställda och Kommunstyrelsen har 110 (105). De kom-
munala bolagen har tillsammans 14 (17) tillsvidareanställ-
da, Kultur- och fritidsnämnden har 9 (12) och slutligen 
har Samhällsbyggarnämnden 4 (4) tillsvidareanställda.

 Övrig administrativ personal organiseras nu i tre olika 
enheter. Det är den administrativa enheten, där persona-
len i telefonväxel, vaktmästeri och registratur samt alla 
nämndssekreterare finns organiserade. Dessutom flyttas 
ekonomipersonalen till ekonomienheten och slutligen flyt-
tas löneassistenterna och personalhandläggaren till perso-
nal- och löneenheten.

…och en personalchefstjänst inrättas

Ett beslut tas samtidigt om att en personalchefstjänst ska 
inrättas. Rekryteringen är genomförd och Jokkmokks 
kommuns nye personalchef börjar i maj 2005.

Teknik- och Serviceenheten bildas…

Den enskilt största förändringen i det fattade beslutet 
om omorganisationen handlar om att slå ihop fyra olika 
enheter inom Kommunstyrelsens område. Det handlar 
om att Fastighetsförvaltningen, Gatukontoret, Städpoo-
len och Matpolen nu går samman och tillsamman bildar 
Teknik- och Serviceenheten.
 Redan i den gamla organisationen har det funnits 
många samarbetsformer mellan dessa enheter, kanske 
framförallt mellan Städpoolen och Matpolen.
 I och med omorganisationen och inrättandet av Tek-
nik- och Serviceenheten förändras samarbetet mellan 
AB Jokkmokkshus och Jokkmokks kommun. I den gamla 
organisationen fanns ett förvaltningsavtal mellan Jokk-
mokks kommun och AB Jokkmokkshus som innebar att 
AB Jokkmokkshus administrerar och förvaltar Jokkmokks 
kommuns samtliga fastigheter. 
 I den nya organisationen ska en fastighetschef rekry-
teras i Jokkmokks kommun. Fastighetschefen ska som 
ansvarig tjänsteman ansvara för förvaltningen och admi-
nistrationen av kommunens fastigheter. Ett förvaltnings-
avtal i en annan form jämfört med tidigare kommer att 
arbetas fram.
 Ett samarbete kommer alltså fortfarande att ske mel-
lan Jokkmokks kommuns fastighetsförvaltning och AB 
Jokkmokkshus.
 Teknik- och Serviceenheten blir i den nya organisa-
tionen den enskilt största enheten inom Kommunstyrel-
sen.

…och IT-enheten består

I IT-enheten har all hantering av Jokkmokks kommuns 
IT-frågor organiserats. Det gäller såväl operativa som 
strategiska frågor.

Det finns fyra avdelningar under fyra olika fack-
nämnder

Jokkmokks kommuns kärnverksamhet finns fortfarande 
organiserad i fyra avdelningar vilka bedriver verksamhet 
under fyra olika facknämnder.

Det är Barn- och utbildningsavdelningen (förskola, 
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Med projektanställda, vikarier, personliga assistenter, 
deltidsbrandmän och annan ej tillsvidareanställd personal 
har 1.243 (1.068) personer någon gång under året erhållit 
lön från Jokkmokks kommun. 

Kommunen är en kvinnodominerande arbets-
plats…

Av de 510 (507) kommunalt tillsvidareanställda är 419 
(418) kvinnor och 91 (89) män.

Lägger man till de kommunala bolagen utjämnas siff-
rorna något. 

Vi konstaterar att andelen män år 2004 har ökat något 
jämfört med år 2003 men fortfarande är Jokkmokks kom-
mun en mycket kvinnodominerande arbetsplats. 

…med en hög medelålder

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda upp-
går till 46,3 år vilket är något högre än år 2003. Median-
åldern för både kvinnor och män är 48 år (47).

Medelålder 2004  2003 

Män 46,4 år  45,2 år
Kvinnor 46,6 år  45,6 år

Totalt 46,3 år  45,5 år

En stor andel av personalen ligger i åldersintervallet 
55-59 år (19%) vilket innebär att väldigt många kom-
mer att gå i pension om 5-10 år. Hela 43% av Jokkmokks 
kommuns tillsvidareanställda är 50 år eller äldre.

Hos dotterbolagen är de anställda i genomsnitt något 
äldre än hos Jokkmokks kommun. Medelåldern bland 
dotterbolagens anställda uppgår till 48,0 år (46,1).

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun har minskat det se-
naste året till att med sina 32,6 dagar per anställd och år 
nu ligga på samma nivå som för 3-4 år sedan. 
 Tittar vi bakåt i tiden kan vi konstatera att mellan 

år 1998 och 2001 ökade sjukfrånvaron mycket kraftigt. 
Sjukfrånvaron ökade från 17,8 dagar per anställd och år 
1998 till 35,9 dagar år 2001. Därefter sjönk sjukfrånvaron 
till 35,7 dagar år 2002 för att via 2003 års ökning till 36,9 
dagar åter alltså sjunka till år 2004. 

Ändrad definition  
i sjukfrånvaroredovisningen…
Från och med år 2004 har en ny definition på sjukfrånva-
roredovisningen införts i den kommunala redovisnings-
världen. När siffrorna enligt den nya definitionen tas 
fram för år 2004 noteras en sjukfrånvarosiffra uppgående 
till 44,6 dagar per anställd.

…har på papperet lett till ökade sjukfrånvaro-
siffror 
Det kan tyckas vara en mycket stor ökning av sjukfrån-
varon, men ökningen förklaras av att siffran för år 2004 
även inkluderar visstidsanställda samt att man numer med 
sjukfrånvaro, i motsats till tidigare år, även avser frånvaro 
under den tid den anställde har rätt till såväl rehabilite-

Könsfördelning av kommunens
tillsvidareanställda personal 2004
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ringsersättning som tidsbegränsad sjukersättning (tidi-
gare benämnd sjukbidrag) från Försäkringskassan. 

Det handlar alltså om en ny definition av sjukfrånva-
roredovisningen från och med år 2004 och den siffran är 
därför inte jämförbar med tidigare års statistiska under-
lag.

Det totala antalet sjukfrånvarodagar, i enlighet med den 
gamla definitionen, uppgår för år 2004 till 16.612 dagar 
(18.688) vilket alltså innebär en sjukfrånvaro per anställd 
uppgående till 32,6 dagar år 2004 (36,9).

När antalet sjukfrånvarodagar däremot mäts enligt den 
nya definitionen (inklusive visstidsanställda och tidsbe-
gränsad sjuk-, respektive rehabiliteringsersättning) note-
ras 26.013 dagar för år 2004 med hänsyn tagen till om-
fattning och sysselsättningsgrad. 

Siffran 26.013 dagar innebär alltså en sjukfrånvaro per 
anställd uppgående till 44,6 dagar år 2004. Därmed no-
teras en skillnad på 12 dagar per anställd år 2004 bero-
ende på vilken definition av sjukfrånvarobegreppet som 
tillämpas.

Ökade friskvårdsinsatser

Det är mycket glädjande, och till viss del väntat, att sjuk-
frånvaron sjunker i Jokkmokks kommun då väldigt stora 
insatser har gjorts i syfte att minska den.

Kommunen har ökat friskvårdsinsatserna inom alla 
områden och mer resurser har satsats även på företags-
hälsovården. En heltidsresurs anställdes under hösten 
2003 på central nivå i kommunen med uppgift att jobba 
med friskvårdsprofiler och sjukfrånvaron. Dessutom job-
bar kommunen mycket mera med dessa frågor direkt i 
verksamheterna.

Sjukfrånvarostatistiken visar dessvärre att sjukfrånvaron 
bland dotterbolagsanställda har ökat kraftigt. Siffrorna 
visar att sjukfrånvaron år 2004 uppgår till 210 dagar (68) 
vilket innebär en mycket stor ökning av sjukfrånvaron per 
anställd. Sjukfrånvarodagarna per anställd hos dotterbo-
lagen uppgår därmed till 15,0 dagar år 2004 (4,0).

Långtidssjukskrivningarna ökar

Enligt gällande definition på långtidssjukskrivningar, 
sjukfrånvaro över 60 dagar, uppgår långtidssjukfrånvaron 
till 85,0% för år 2004. Korttidssjukfrånvaron uppgår där-
med till 15,0%.

Lång- respektive korttidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro 85,0%
Korttidssjukfrånvaro 15,0%

Även inom detta område handlar det om en ny definition 
av siffermaterialet från år 2003 till år 2004. Enligt den 
gamla definitionen uppgår långtidssjukfrånvaron för år 
2004 till 77,1% vilket ska jämföras med år 2003 då siffran 
uppgick till 76,3%. Långtidssjukfrånvaron ökar alltså nå-
got från år 2003 till år 2004.

Av Jokkmokks kommuns totala sjukfrånvaro år 2004, 
vilken alltså enligt nya definitionen uppgår till 26.013 da-
gar, är 22.113 dagar sjukfrånvaro 60 dagar eller längre. 
Det är alltså 85,0% av de totala sjukfrånvarodagarna som 
är sjukfrånvaro längre än 60 dagar.

Långtidssjukfrånvaro i relation till total tid

När man mäter sjukfrånvarostatistik i relation till total 
tillgänglig tid konstateras att andelen sjukfrånvaro över-
stigande 60 dagar uppgår till 10,4%. Det innebär alltså 
att av all tillgänglig tid som finns bland Jokkmokks kom-
muns anställda används 10,4% av den tiden till långtids-
sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro i ett ålders- och könsperspektiv

Studerar man sjukfrånvarostatistiken utifrån ett ålders- 
och könsperspektiv konstateras att det är klart störst sjuk-
frånvaro bland den äldre personalen och bland kvinnor.
 När sjukfrånvarostatistiken delas upp mellan kvinnor 
och män utan åldersuppdelning, och då den nya definitio-
nen på sjukfrånvaroredovisningen används, vilket innebär 
att den totala sjukfrånvaron alltså uppgår till 44,6 dagar, 
konstateras att sjukfrånvaron hos kvinnorna uppgår till 
47,2 dagar och hos männen till 33,9 dagar. Procentuellt 
sett står de 82,2% anställda kvinnorna för 85,1% av sjuk-
frånvaron.

Andel sjukdagar per kön

Män 33,9 dagar 14,9%
Kvinnor 47,2 dagar 85,1%

Av Jokkmokks kommuns samtliga 583 anställda, det vill 
säga såväl tillsvidare- som visstidsanställda, är den ge-
nomsnittliga sjukfrånvaron i gruppen 50 år och äldre 
hela 57,5 dagar per anställd och år vilket ska jämföras 
med 44,6 dagar som genomsnitt för alla åldersgrupper i 
kommunen. När man därefter lyfter ut kvinnorna i denna 
grupp över 50 år noteras sjukfrånvaron till 56,3 dagar per 
anställd och år. 
 I den yngsta åldersgruppen, det vill säga anställda som 
ej fyllt 30 år, är den genomsnittliga sjukfrånvaron per 
anställd 30,4 dagar för år 2004. När man endast tittar 
på kvinnor i den åldersgruppen noteras att sjukfrånvaron 
stiger till 39,5 dagar. 
 I den mellersta åldersgruppen, det vill säga anställda 
mellan 30 och 49 år, uppgår sjukfrånvaron till 36,9 dagar 
per år. Kvinnorna i denna åldersgrupp svarar för en sjuk-
frånvaro uppgående till 41,4 dagar.
 Procentuellt sett svarar den yngsta gruppen av anställ-
da i Jokkmokks kommun, det vill säga anställda upp till 
och med 29 års ålder, för 4,8% av Jokkmokks kommuns 
totala sjukfrånvaro. Anställda i åldersgruppen 30-49 år 
står för 43,0% av all sjukfrånvaro och följaktligen står de 
anställda som är 50 år och äldre för 52,2% av all sjukfrån-
varo i Jokkmokks kommun. 
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Andel sjukdagar per åldersgrupp
Ålder Dagar Andel
  0-29 30,4   4,8%
30-49 36,9 43,0%
50- 57,5 52,2%

Totalt 44,6 100%

Ett friskhetstal har börjat mätas

Jokkmokks kommun har sedan något år tillbaka i stället 
för att enbart följa statistik avseende sjukfrånvaro även 
infört mätning av ett friskhetstal.

4 av 10 har varit friska under hela året

Av Jokkmokks kommuns 510 (507) tillsvidareanställda är 
det hela 183 (182) stycken eller 35,9% (35,9) som inte re-
dovisar en enda sjukfrånvarodag under året. Det är alltså 
exakt samma procenttal som under år 2003. 
 Av kommunens två stora enheter är det inom Barn- 
och utbildningsnämnden man är friskast. 36,6% (41,2) 
eller 64 (70) stycken av Barn- och utbildningsnämndens 
175 (170) tillsvidareanställda saknar sjukfrånvaro under 
året. 
 Inom den andra stora enheten, Omsorgsnämnden, är 
det 64 (70) av 212 (216) eller 30,2% (32,4) som kommit 
till jobbet varje dag under år 2004. Inom Kommunstyrel-
sens verksamhetsområden, som består av en mängd olika 
enheter, är det hela 49 (33) av 110 (105) anställda eller 
44,5% (31,4) som inte redovisat en enda sjukdag under 
året. 
 Inom Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgs-
nämnden försämras siffran något jämfört med förra året 
medan det inom Kommunstyrelsens olika enheter totalt 
sett redovisas en markant förbättring av friskhetstalet.

Inom de två minsta facknämndernas verksamhetsom-
råden redovisas höga friskhetstal. Inom Samhällsbyggar-
nämnden har hälften, det vill säga två av fyra, ingen re-
dovisad sjukdag under år 2004. Inom Kultur- och fritids-
nämnden är det fyra av nio, eller 44,4%, som varit friska 
under hela året.

Friskhetstal per styrelse och nämnd

Organisation Andel av personalen som 
 saknar sjukfrånvaro under året

Samhällsbyggarnämnden 50,0%
Kommunstyrelsen 44,5%
Kultur- och fritidsnämnden 44,4%
BUN 36,6%
Omsorgsnämnden 30,2%
Summa Jokkmokks kommun  35,9%

Sjukfrånvaron kostar

För att få en samlad och enhetlig bild över vad sjukfrån-
varon verkligen kostar har Jokkmokks kommun tillsam-

mans med den största fackliga organisationen i Jokk-
mokks kommun bestämt sig för att arbeta med en specifik 
modell i detta sammanhang. 

Jokkmokks kommun använder sig av en modell som 
arbetats fram av Paula Liukkonen, ekonomie doktor och 
docent i företagsekonomi, tillika forskare och universti-
tetslektor vid Stockholms universitet. Bland annat För-
säkringskassan arbetar med samma modell så modellen är 
använd och känd.

Modellen innebär att vissa antaganden görs gällande 
overheadkostnader och liknande. Med denna modell som 
bakgrund och arbetsmetod konstateras att Jokkmokks 
kommuns totala sjukfrånvarokostnader uppgår till 9,4 
mkr för år 2004.

Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns många as-
pekter som gör att det är värt att satsa resurser på att få 
ner sjukfrånvaron.

Sett i ett produktionsbortfallsperspektiv och om man 
lägger in det mänskliga lidandet i dessa siffror stiger kost-
naderna ytterligare. 

Hög andel frånvaro

Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånvaron för 
13,2% (14,4), semesterfrånvaro förklarar 6,7% (6,7), 
barnledighet uppgår till 4,1% (4,3) och övrig frånvaro 

står för sammanlagt 6,2% (6,5) av den totala tillgängliga 
tiden. Övrig frånvaro är bland annat ledighet för studier, 
ledighet på grund av fackliga och militära uppdrag samt 
allmän tjänstledighet.
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Arbetad tid uppgår i genomsnitt till 69,8% av 
total arbetstid…

När all frånvaro är borträknad kvarstår den arbetade 
tiden och av 100% tillgänglig tid uppgår den arbetade 
tiden därmed till 69,8% (68,1). 

…eller omräknat till en arbetsvecka 27,9  
timmar

Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars arbetsvecka 
betyder det att av dessa 40 timmar är den genomsnittsan-
ställda kvinnliga 46-åringen i Jokkmokks kommun på sin 
arbetsplats under 27,9 timmar.

Hon är sjuk 5,3 timmar per vecka, barnledighet tar hon 
ut 1,6 timme under genomsnittsveckan. Hon har vidare 
semester under 2,7 timmar och hon är ledig med övrig 
frånvaro under 2,5 timmar per vecka.

Det handlar om en stor andel personal- 
kostnader 

Personalkostnaden är den klart största kostnadsposten 
bland Jokkmokks kommuns externa kostnader. År 2004 
uppgår personalkostnaderna till knappt 58% (50) eller 
199,7 mkr (195,5). 

Personalkostnaderna som absolut siffra har ökat med 
drygt 2 mkr från år 2003 medan personalkostnaderna 
som andel av totala kostnader har ökat med hela åtta 
procentenheter. Det förklaras med att den extraordinära 
kostnad gentemot Statens Bostadsnämnd uppgående till 
cirka 58 mkr som bokfördes under år 2003 nu får motsatt 
verkan vilket gör att andelen personalkostnader i förhål-
lande till de totala kostnaderna återgår till samma läge 
som år 2002.

Ekonomi
Positivt resultat i Jokkmokks kommun…

Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat upp-
gående till +0,5 mkr för år 2004. Balanskravet är därmed 
uppfyllt.

Ett positivt resultat uppgående till +0,5 mkr är inget 
högt resultat men det är ändock inom regelverket för 
balanskravet. Noteras ska också att i detta resultat ligger 
en nedskrivning av bokfört värde på 2,0 mkr av en indu-
strifastighet där verksamheten kraftigt förändrats under 
året. Dessutom har en osäker fordran på 1,9 mkr gente-
mot landstinget kostnadsförts i bokslutet för år 2004.

När hänsyn tas till den informationen bedöms resulta-
tet för år 2004 vara på en tillfredsställande nivå.

…men inte i koncernen

På sista raden i kommunkoncernens sammanställda re-
sultaträkning för år 2004 noteras ett dock ett negativt 
resultat. Resultatet uppgår till -1,7 mkr. Kommunens del 
av detta resultat uppgår alltså till +0,5 mkr.

 Förklaringen till det stora negativa resultatet på kon-
cernnivå har framförallt att göra med kommunens bo-
stadsbolag. AB Jokkmokkshus redovisar en förlust uppgå-
ende till -2,2 mkr för år 2004. Kommunens andra helägda 
bolag, Jokkmokks Värmeverk AB, redovisar ett positivt 
resultat uppgående till knappt 0,1 mkr.

Lägenheter rivs…

Trots upprättat avtal med Statens Bostadsnämnd – som 
bland annat innebär att 230 lägenheter inom Jokkmokks 
kommun ska bort från bostadsmarknaden under en fem-
årsperiod – redovisar alltså AB Jokkmokkshus ett negativt 
resultat. Bolaget är dock på rätt väg och bedömningen är 
att resultatutvecklingen kommer att vändas.

Det är inte någon positiv samhällsutveckling att 230 lä-
genheter ska rivas eller på annat sätt försvinna från kom-
munen. Men utifrån befolkningsprognoser och boen-
destatistik görs bedömningen att detta är en förutsättning 
för att AB Jokkmokkshus ska kunna fortsätta att verka på 
en i övrigt mycket vikande bostadsmarknad.

…och barn föds

Befolkningsutvecklingen i Jokkmokks kommun har varit 
vikande under många år. Under de två senast föregående 
åren (2002 och 2003) har Jokkmokks kommun minskat 
invånarantalet med cirka 150 invånare per år och under 
den senaste 10-årsperioden har invånarantalet sjunkit 
med 974 stycken eller 15%. 
 Under denna period har antalet barn som fötts i kom-
munen minskat från en nivå på mellan 80 och 100 barn i 
början av 1990-talet till runt 40 födda barn per år. Under 
år 2003 föddes 41 barn i Jokkmokks kommun.
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Jubileumsbabyn

Som en åtgärd att påverka invånarantalet och framfö-
rallt födelsetalen i kommunen infördes ett regelverk som 
kopplades till jubileumsmarknadsåret. I enlighet med re-
gelverket innebar det att varje barn som föddes i Jokk-
mokks kommun under jubileumsmarknadsåret skulle er-
hålla en ekonomisk ersättning.
 Huruvida detta regelverk är förklaringen eller inte går 
nog aldrig att säkert fastställa, men i Jokkmokks kommun 
konstateras att antalet födda barn under år 2004 ökat med 
15 stycken eller 37%. Det är en markant ökning då ök-
ningstalet på antal födda barn i Sverige som helhet uppgår 
till två procent och ökningstalet i Norrbottens län upp-
går till fem procent. Jokkmokks kommuns ökningstakt på 
37% sticker verkligen ut i landets statistik.

Födelseöverskott noteras…

Dessa höga födelsetal i kombination med ett lägre antal 
döda jämfört med tidigare år innebär att Jokkmokks kom-
mun redovisar ett födelseöverskott för första gången se-
dan år 1991. Under år 2004 föddes alltså 56 barn vilket 
ska jämföras med 54 döda. Därmed redovisas ett födel-
seöverskott på två invånare för år 2004.

…för första gången sedan år 1991

Senaste gången det hände i Jokkmokks kommun var år 
1991 då 96 barn föddes och 86 stycken dog. Året därefter 
föddes 83 barn och 92 stycken dog. Vid varje enskilt år ef-
ter det fram till år 2004 har fler jokkmokkare dött jämfört 
med det antal som fötts.

Antalet utflyttade år 2004 är dock något högre än an-
talet inflyttade varför Jokkmokks kommun – trots ett fö-
delseöverskott – noterar en befolkningsminskning för år 
2004 uppgående till 34 invånare. 

Därmed uppgår Jokkmokks kommuns invånarantal till 
5.599 invånare per den sista december 2004.

Minskningen på 34 invånare är en mycket glädjande 
siffra sett i ett perspektiv då kommunen minskat med 
cirka 150 invånare per år under de senaste åren. Jämfört 
med budgeterad nivå uppgår invånarantalet år 2004 till 
+39 stycken. Budgeten för år 2004 är alltså baserad på 
5.560 invånare

Resultatutveckling

För femte året i följd redovisar alltså Jokkmokks kom-
mun ett positivt balanskravsresultat. Efter många år av 
negativa resultat på 1990-talet har Jokkmokks kommun 
haft en ekonomi i balans under alla år som balanskravsre-
gelverket funnits.

En grundförklaring till denna resultatutveckling och sa-
neringen av ekonomin är avtalet mellan Jokkmokks kom-
mun och Kommundelegationen som upprättades år 2000. 
Det har lett till en ökad medvetenhet om den ekonomiska 
situation som Jokkmokks kommun befunnit sig i.

Långsiktiga ekonomiska mål har fastställts

Med bakgrund av detta avtal och med en ökad ekono-
misk medvetenhet, vilket leder till en fokusering på en 
ekonomi i balans, konstateras också att i budgetärendet 
inför år 2005 har Kommunfullmäktige fastställt ett antal 
långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska mål.

Generationsprincipen ska råda…

Det absolut viktigaste målet är att generationsprincipen 
ska råda i Jokkmokks kommun. Det innebär att inte leva 
över de ekonomiska resurser som finns, det vill säga att 
inte spendera nästa generations resurser. 

I förlängningen innebär detta att intäkterna vid varje 
enskilt år ska överstiga kostnaderna för samma tidsperi-
od. Det innebär att kommunallagen och regelverket om 
en kommunal ekonomi i balans följs. Det innebär också 
att ekonomin alltid är överställd verksamheten. 

…och lån ska amorteras

Ett annat långsiktigt ekonomiskt mål som fastställts är 
att Jokkmokks kommuns låneskuld sakta med säkert ska 
amorteras i sin helhet. Fastställd målsättning innebär att 
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Jokkmokks kommun kommer att vara skuldfri år 2020. 
Det är en lång väg att vandra dit men en stor del av denna 
långa väg har redan avverkats. 
 Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld till 
165 mkr. Det var under år 2000 precis innan den stora 
amorteringsplanen i enlighet med avtalet med Kommun-
delegationen påbörjades. På drygt två år hade skulden 
minskat till cirka 115 mkr och på bokslutsdagen år 2004 
uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld till 98,7 mkr. 
 När skulden var som störst var den drygt 26.000 kro-
nor per invånare. Efter alla genomförda amorteringar se-
dan dess uppgår nu låneskulden till knappt 16.500 kronor 
per invånare. Riksgenomsnittet uppgår till cirka 16.000 
kronor per invånare vilket innebär att Jokkmokks kom-
mun närmat sig riksgenomsnittet kraftigt under denna 
tidsperiod.

Förbättrat eget kapital…

Med ett positivt resultat för år 2004 innebär det också att 
det egna kapitalet förbättras. Under år 2003 försämrades 
det egna kapitalet trots att balanskravsresultatet var po-
sitivt. Det förklaras med att Jokkmokks kommuns insats 
på 18,5 mkr i samband med avtalet med Statens Bostads-
nämnd försämrade det egna kapitalet.

Det egna kapitalet urholkades kraftigt under andra 
halvan av 1990-talet. I början av 2000-talets första decen-
nium förbättrades det egna kapitalet. Det har skett tack 
vare att Jokkmokks kommun redovisat positiva resultat 
under de senaste åren. 

…och även soliditeten…

Den långfristiga skulden har enligt resonemanget ovan 
sjunkit. Den kortfristiga skulden har dock ökat något 
jämfört med år 2003. Den totala balansomslutningen har 
minskat från 351 mkr till 346 mkr. 

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Soliditeten uttrycks som 
andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

…förbättras i kommunen…

Balansomslutningen minskar alltså med cirka fem miljo-
ner kronor från år 2003 till år 2004. Detta i kombination 
med att det egna kapitalet ökar innebär att soliditeten år 
2004 förbättras. Soliditeten ökar från 46,0% år 2003 till 
46,9% år 2004.

…såväl som i koncernen

Trots AB Jokkmokkshus negativa resultat förbättras soli-
diteten i kommunkoncernen något jämfört med år 2003. 
Det har att göra med att balansomslutningen sjunker även 
i kommunkoncernens samlade räkenskaper. Soliditeten i 
kommunkoncernen stiger från 31,2% år 2003 till 32,8% 
år 2004.

Inom kommunvärlden bedöms balansräkningens pri-
mära syfte till att vara en resultatutredningsbalansräkning 
och inte en förmögenhetsbalansräkning. Det innebär att 
man vid en finansiell analys bör fokusera mer på solidi-
tetsutvecklingen än på den faktiska soliditetsnivån. 

Det märks även på de ekonomiska målen som Kom-
munfullmäktige fastställt. Där säger man att soliditeten 
ska uppgå till mellan 40 och 50% med en över tiden sti-
gande trend. Att såväl Jokkmokks kommun som kom-
munkoncernen redovisar förbättrad soliditet från år 2003 
till år 2004 är en väldigt positiv signal.

Andelen nettokostnader av skatteintäkter…

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i förhål-
lande till skatteintäkter visar hur stor del av skatter och 
statsbidrag som går till driften. 

Inom Jokkmokks kommun har siffran 92% varit ett 
riktvärde sedan många år tillbaka. Nu är denna siffra även 
fastställd av Kommunfullmäktige som ett långsiktigt eko-
nomiskt mål. Målsättningen som Kommunfullmäktige 
fastställt är alltså att andelen nettokostnader exklusive av-
skrivningar i förhållande till skatteintäkter ska understiga 
92%.
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bättre ju lägre siff-
ran är eftersom en större andel av skatteintäkterna då kan 
användas till amorteringar eller till att finansiera investe-
ringar. 

…är bättre än målsättningen

Under år 1999 redovisade Jokkmokks kommun en siffra 
strax över målet 92% men för åren därefter uppgår denna 
siffra till en nivå under målsättningen vilket är mycket 
bra. I bokslutet för år 2004 redovisas en siffra uppgående 
till 90,4%.

Under år 2004 har samtliga verksamheter följt upprät-
tad driftsbudget på en aggregerad nämndsnivå. Det är en 
stor förklaring till att målet uppfyllts under år 2004.

Detta nyckeltal visar att Jokkmokks kommun har en 
ekonomi som kan kännetecknas som tämligen god och att 
det finns en viss marginal. Det finns fortfarande utrymme 
för att fortsätta att amortera låneskulden utan att ta medel 
från planerade driftkostnader. Dessutom behöver Jokk-
mokks kommun inte låna medel för att genomföra beslu-
tade investeringar.

Likviditetsutveckling

Likviditetsutvecklingen har under de första åren på 2000-
talet varit mycket god. Det har att göra med att resul-
tatbudgetarna hållits och därmed har balanskravet följts. 
Detta i kombination med låg investeringsnivå förklarar 
en god likviditetsutveckling.

Under slutet av år 2004 var likviditeten mycket an-
strängd. Investeringsnivån blev tack vare ett antal till-
läggsbudgeteringar högre än ursprunglig plan samtidigt 
som lånestocken har amorterats kraftigt. På bokslutsda-
gen nyttjade därför Jokkmokks kommun checkkrediten.

En förklaring till den dåliga likviditeten är också att 
saneringsarbetet gentemot AB Jokkmokkshus har tärt på 
Jokkmokks kommuns likvida medel under år 2004.

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet uppgående 
till 10,1 mkr (10,0) på bokslutsdagen. Dock redovisas en 

skuld till koncernkontot på bokslutsdagen uppgående till 
10,5 mkr.

Bankgiro införs

Under sommaren 2004 togs ett strategiskt beslut att hela 
kommunkoncernen skulle byta gireringssystem från post-
giro till bankgiro. 

I slutet av september påbörjades förändringsarbetet och 
från och med årsskiftet 2004/2005 kör Jokkmokks kom-
mun, AB Jokkmokkshus och Jokkmokks Värmeverk AB 
skarpt med bankgiro i stället för postgiro.

Nytt pensionsavtal sedan 1998

Jokkmokks kommuns långsiktiga likviditetsplan har se-
dan några år tillbaka sagt att likviditetsöverskottet ska an-
vändas till att höja upp den så kallade individuella delen i 
det sedan 1998 nya pensionsavtalet PFA98.

Detta nya pensionsavtal innebar bland annat att kom-
munerna skulle avsätta medel för den individuella delen. 
Arbetsgivarna hade enligt avtalet, inom givna ramar, be-
stämmanderätt avseende storleken på den individuella 
delen.

Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun beslutade 
under år 2000 att den individuella delen, utifrån Jokk-
mokks kommuns långsiktiga likviditetsstrategi, skulle 
uppgå till en miniminivå. Det fanns helt enkelt inga likvi-
da medel i kommunens kassa under år 2000 för att avsätta 
maximal nivå av den individuella delen.

Enligt den långsiktiga likviditetsstrategin skulle en re-
troaktiv avsättning för att höja upp den individuella delen 
göras under år 2003. Enligt pensionsavtalet PFA98 kunde 
nämligen kommunerna fram till och med år 2003 göra 
en retroaktiv avsättning fem år bakåt i tiden. Jokkmokks 
kommun följde den långsiktiga likviditetsstrategin även 
under år 2003 och en retroaktiv avsättning för tidsperio-
den från år 1998 och framåt gjordes under år 2003. 19,8 
mkr betalades in under mars månad 2003.
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Jokkmokks kommuns anställda är vinnare

Detta innebar att nivån på de placeringar som Jokkmokks 
kommuns anställda gör, höjdes upp år 2003 jämfört med 
tidigare år. För tidsperioden från och med år 1998 till och 
med år 2002 har de anställda blivit garanterad en avkast-
ning motsvarande statslåneräntan (drygt fem procent) för 
den del som man ej fått möjlighet att placera själva. Med 
tanke på den utveckling som varit på börsen under tidspe-
rioden 2000 – 2002 är en årlig avkastning på omkring fem 
procent av placerade medel en mycket bra avkastning.
 Börsutvecklingen har därefter åter blivit positiv och 
när Jokkmokks kommuns anställda från och med år 2003 
åter har haft möjlighet att placera en större andel av pen-
sionspengarna för egen del, konstateras att den genom-
snittliga avkastningen blivit högre än statslåneräntan.

Pensionsplaceringar

Samtidigt som diskussionen om individuell del i pen-
sionsavtalet och avtalsfrågan med Kommundelegationen 
diskuterades, upprättade Jokkmokks kommun under slu-
tet av år 1999 för första gången ett policydokument avse-
ende pensionsplaceringar. 
 Strategin var att genom att placera och binda upp ka-
pital som öronmärkts för att kunna användas till att betala 
ut framtida pensionsutbetalningar säkerställer Jokkmokks 
kommun att likvida medel finns i framtiden för just detta 
ändamål.
 Jokkmokks kommun gjorde de första pensionsplace-
ringarna på kapitalmarknaden enligt ovan nämnda poli-
cydokument under år 2000. Då placerades två miljoner 
kronor och därefter har Jokkmokks kommun placerat 
cirka fem miljoner kronor per år fram till år 2004 då brist 
på likvida medel ledde till att endast en miljon kronor 
kunde placeras i syfte att säkerställa framtida pensionsut-
betalningar. Det fastställda målet är dock att placera mel-
lan två och fem miljoner kronor per år.

Långsiktig placeringsstrategi

Börsutvecklingen var under de första åren då Jokkmokks 
kommun placerade pensionsmedel inte den bästa. Syftet 
med placeringarna var och är dock väldigt långsiktiga. 
Den värdenedgång som skett från och med år 2000 och 
fram till och med bokslutet år 2002 uppgick till cirka 1,0 
mkr. 0,3 mkr av dessa hänförs till år 2000, 0,1 mkr till år 
2001 och 0,6 mkr till år 2002. 

Under år 2003, när börsutvecklingen så åter vände upp-
åt, noteras en återhämtning på cirka 0,5 mkr och under år 
2004 noteras en återhämtning på 0,3 mkr. Det innebär att 
fram till bokslutsdagen 2004 har sammanlagt 18,2 mkr 
placerats. Detta belopp hade då ett värde uppgående till 
18,0 mkr.

Etiska placeringar

Placeringspolicyn ändrades något under år 2003. En 
skrivelse om etiska placeringar lades till. För Jokkmokks 
kommuns redan gjorda placeringar var detta inget pro-
blem då de redan genomförda placeringarna hade skett 
utifrån ett etiskt tänkande trots att detta inte reglerades 
i placeringspolicyn. 
 Med stöd av aktuell placeringspolicy är bedömningen 
att placeringarna ska fortsätta och ytterligare medel ska 
placeras i enlighet med fastställd placeringspolicy. För-
hoppningsvis kommer den likvida situationen att förbätt-
ras vilket innebär att målsättningen om årliga placeringar 
uppgående till mellan två och fem miljoner kronor åter 
kan uppfyllas.

Sammanställning av pensionsåtaganden

År 1998 ändrades regelverket över hur pensionsskulden 
skulle redovisas. Enligt det nya regelverket lyftes alla 
gamla pensionsskulder bort från balansräkningen. 

Den nya benämningen på de gamla pensionsskulderna 
blev ansvarsförbindelser. 

En ny pensionsskuld började upparbetas i balansräk-
ningen. Den nya pensionsskulden fick enligt det nya re-
gelverket benämningen pensionsavsättning.

I och med det faktum att Jokkmokks kommun i bör-
jan av avtalsperioden placerat den individuella delen av 
pensionsmedlen utifrån lägsta nivå så har avsättningarna 
i balansräkningen fram till och med år 2001 upparbetats 
till en nivå uppgående till 14,4 mkr.

En retroaktiv avsättning har gjorts

Enligt Jokkmokks kommuns långsiktiga likviditetsstra-
tegi har alltså nivån på den individuella delen höjts upp. 
En retroaktiv avsättning gjordes i bokslutet för år 2002 
vilket innebar att den avsättning som i bokslutet för år 
2001 uppgick till 14,4 mkr sjönk till 2,3 mkr i bokslutet 
för år 2002.
 Under sommaren 2003 gjordes ytterligare en föränd-
ring. Jokkmokks kommun valde då att försäkra bort vissa 
delar av den återstående pensionsskulden vilket innebar 
att pensionsskulden i bokslutet för år 2003 uppgick till 
1,4 mkr. I bokslutet för år 2004 uppgår pensionsskulden 
för Jokkmokks kommun till 1,2 mkr.
 Som sagts ovan började Jokkmokks kommun under år 
2000 att placera medel via externa kapitalförvaltare i syfte 
att klara framtida utbetalningar av pensioner.
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För att tydliggöra Jokkmokks kommuns samlade pen-
sionsåtaganden och jämföra dessa med Jokkmokks kom-
muns pensionsmedelsförvaltning redovisas nedan en för-
hoppningsvis tydlig sammanställning.

Pensionsavsättningar 
enligt PFA98: 1.249 tkr
Pensionsskuld 2004,
individuell del: 5.543 tkr
Löneskatt individuell del: 1.345 tkr
Pensionsförpliktelser 
utanför balansräkningen: 108.931 tkr
Löneskatt pensionsförplik-
telser utanför balansräkningen: 26.427 tkr
Summa pensionsförpliktelser: 143.495 tkr

Finansiella placeringar av medel
reserverade för framtida pensions-
utbetalningar: 18.200 tkr
Värdeminskning: -230 tkr
Summa bokfört värde: 17.970 tkr

Sammanställningen visar att den klart större delen av 
Jokkmokks kommuns pensionsförpliktelser inklusive lö-
neskatt saknar motsvarande likvida medel på tillgångssi-
dan i balansräkningen.

Utav de pensionsförpliktelser som Jokkmokks kommun 
har uppgående till 143,5 mkr inklusive löneskatt är det 
endast 18,0 mkr som finns öronmärkta som likvida medel 
i balansräkningen. Det innebär att mellanskillnaden på 
125,5 mkr finns redovisade i våra kommunala anläggning-
ar som anläggningstillgångar.

Den placeringspolicy som upprättats har dock för avsikt 
att gjorda placeringar på en väldigt lång sikt ska kunna 
täcka även de belopp som ligger utanför Jokkmokks kom-
muns balansräkning men som trots detta är ett pensionså-
tagande för Jokkmokks kommun. 

Beloppen kommer oavsett om medel öronmärkts eller 
ej att betalas ut till berättigade pensionstagare den dag de 
har rätt till pension från Jokkmokks kommun.

Åter till den kommunala ekonomin

Redovisat resultat för koncernen Jokkmokks kommun 
uppgår alltså till -1,7 mkr för år 2004. Kommunens del 
av detta utgör +0,5 mkr. Den budgeterade nivån på kom-
munens resultat för år 2004 uppgick till +3,5 mkr.

Siffror om koncernbolagen

De kommunala bolagens externa del av koncernens to-
tala omsättning uppgår till cirka 36,5 mkr (37,8) och kon-
cernens samlade balansomslutning uppgår till 511 mkr 
(542). 

AB Jokkmokkshus redovisar en förlust för året uppgå-
ende till 2,2 mkr, Värmeverkskoncernen redovisar ett po-
sitivt resultat uppgående till 42 tkr, Strukturum redovisar 

en vinst uppgående till 28 tkr och Industristiftelsen redo-
visar en förlust uppgående till 43 tkr. Porjus Fiskodling 
AB redovisar för året en förlust uppgående till 30 tkr.

Sämre resultat än budgeterat

Redovisat resultat för Jokkmokks kommun uppgår alltså 
till 3,0 mkr sämre än vad som budgeterats. Detta budget-
underskott kan delas upp i två olika delar. Dels handlar 
det om verksamheternas driftskostnader och dels om fi-
nansieringens nettoposter. 
 Verksamheternas driftskostnader redovisar positiva 
budgetavvikelser uppgående till sammanlagt 0,8 mkr 
medan finansieringens poster uppgår till sammanlagt 3,8 
mkr i negativa budgetavvikelser.

Verksamheternas driftskostnader är dock 
bättre än budget

Jokkmokks kommuns redovisade verksamhetskostnader 
uppgår alltså totalt sett till 0,8 mkr under budgeterad 
nivå. Se tabellen på sidan 23.

Omsorgsnämnden redovisar budgetöverskott

Det är väldigt positivt att Jokkmokks kommuns verksam-
hetskostnader för första gången på många år inte översti-
ger vad som budgeterats. Som framgår av tabellen redovi-
sar samtliga facknämnder att budgeterade nettokostnader 
följs. Omsorgsnämnden redovisar för första gången på tio 
år dessutom ett budgetöverskott. Överskottet i Omsorgs-
nämnden uppgår till 0,1 mkr för år 2004.

Totalt sett har därmed en god budgetdisciplin rått i 
Jokkmokks kommun under år 2004. Inom Kommunsty-
relsen finns dock ett antal enheter som redovisar kraftiga 
budgetunderskott samtidigt som flera andra enheter re-
dovisar överskott.

Negativ helårsprognos

Efter första kvartalsrapporten med upprättad helårsprog-
nos för år 2004 var bedömningen att resultatet för Jokk-
mokks kommun skulle bli +-0 kronor för helåret 2004. 

I april månad 2004 kom sedan information som inne-
bar att retroaktiva pålagor skulle drabba den kommunala 
ekonomin under år 2004. När hänsyn togs till den infor-
mationen gjordes bedömningarna i halvårsbokslutet att 
helårsresultatet skulle bli -7,0 mkr för Jokkmokks kom-
mun som helhet.

Krafttag vidtogs

Krafttag vidtogs och signaler om att finansieringen skulle 
bli bättre än tidigare kom med förbättrade invånarantals-
siffror och med förbättrade uppgifter från statsmakternas 
sida. Det innebar att när prognosen upprättades vid tred-
je kvartalsrapporten bedömdes återigen att resultatet för 
helåret 2004 skulle bli +-0 kronor.

Finansieringen har inte blivit så bra som bedömdes vid 
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senast upprättad prognos men tack vara det faktum att 
summan av verksamheterna blivit bättre är budgeterat 
så kan Jokkmokks kommun redovisa ett positivt helårs-
resultat för år 2004.

Stora inbördes avvikelser inom Kommun-
styrelsen

Kommunstyrelsen redovisar nettokostnader som totalt 
sett uppgår till budgeterade värden. Inom Kommunsty-
relsens olika verksamheter noteras dock stora inbördes 
budgetavvikelser av såväl positiv som negativ karaktär. 

Fastighetsförvaltningen går back…

Den största negativa budgetavvikelsen står Fastighets-
förvaltningen för. Budgetunderskottet inom Fastig-
hetsförvaltningen uppgår till 2,5 mkr. 

Den största förklaringen till detta är att de budgete-
rade energibesparingarna inte uppfyllts. Dessutom har 
verksamheten i en av Jokkmokks kommuns före detta 
största arbetsgivare försvunnit. Det handlar om företa-
get Wibe som avvecklade sin verksamhet med cirka 50 
anställda under hösten 2003. Den lokal som Wibe hyr-
de har stått tom under hela 2004 vilket redovisnings-
mässigt innebär ett stort budgetunderskott.

…vilket även Matpolen gör…

Även Matpolen redovisar ett mycket stort budgetun-
derskott. På en nettobudgetram uppgående till 1,8 mkr 
redovisas ett budgetunderskott på 0,7 mkr. Den största 
förklaringen till detta budgetunderskott är att livsmed-
elskostnaderna skjutit i höjden. Det handlar om såväl 
en prisökning som en volymökning. Dessutom redo-
visas högre personalkostnader jämfört med budgeterat 
på grund av att vikariekostnaderna ökat. Slutligen har 
en stor negativ budgetavvikelse gällande en utebliven 
ersättning i form av mjölkbidrag från jordbruksverket 
uppstått.

…precis som Gatukontoret

Även Gatukontoret redovisar en negativ budgetavvi-
kelse. Den förklaras främst med ökade kostnader i sam-
band med förberedelserna inför jubileumsmarknaden 
samt ökade kostnader inom återvinningscentralen.

Utvecklingsenheten redovisar budget-
överskott

Den enhet inom Kommunstyrelsens område som redo-
visar största positiva budgetavvikelse är Utvecklingsen-
heten. Där noterar en positiv budgetavvikelse uppgå-
ende till 1,8 mkr. Den största förklaringen till denna 
positiva budgetavvikelse är att en mycket större summa 
bygdemedel samt EU-bidrag har utbetalats till Jokk-
mokks kommun jämfört med vad som budgeterats.
 Även Städpoolen redovisar en stor positiv budgetav-

vikelse. Positiva budgetavvikelser noteras även hos IT-
enheten, Servicekontoret och IFO-enheten.

Budgetöverskott noteras i verksamheterna…

Som nämnts ovan redovisar Omsorgsnämndens verk-
samhetsområde ett positivt budgetöverskott för första 
gången på tio år. Även Barn- och utbildningsnämnden 
redovisar en positiv budgetavvikelse vilket även Sam-
hällsbyggarnämnden gör. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar nettokostnader som uppgår till samma nivå 
som de budgeterade nettokostnaderna. 

Totalt sett redovisar verksamheterna positiva budget-
avvikelser uppgående till 0,8 mkr vilket är mycket gläd-
jande.

Kommunstyrelsen 0,0 mkr
 - varav Fastighetsförvaltning -2,5 mkr
 - Matpolen    -0,7 mkr
 - Gatukontoret -0,5 mkr
 - Servicekontoret +0,1 mkr
 - IT-enheten +0,1 mkr
 - Städpoolen +0,5 mkr
 - IFO-enheten +0,5 mkr
 - Utvecklingsenheten +1,8 mkr
 - Övrigt Kommunstyrelsen +0,7 mkr
 
Barn- & utbildningsnämnden +0,4 mkr
 
Omsorgsnämnden +0,1 mkr
 
Samhällsbyggarnämnden +0,3 mkr
 
Kultur- & fritidsnämnden +-0 mkr
 
Summa: +0,8 mkr

…medan finansieringen redovisar negativa 
budgetavvikelser

Summan av finansieringens olika delar uppgår till en 
negativ budgetavvikelse uppgående till 3,8 mkr.

Finansiella intäkter - 0,6 mkr
Finansiella kostnader +0,2 mkr
Avskrivningar - 1,8 mkr
Statsbidrag och skatteint. - 1,2 mkr
Pensionskostnader - 0,4 mkr 

Summa: - 3,8 mkr
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Skatteintäkterna och statsbidragen har 
minskat…

Vad gäller skatteintäkterna och statsbidragen noteras en 
negativ budgetavvikelse uppgående till 1,2 mkr. Det har 
att göra med att den definitiva avräkningen mot föregå-
ende år blivit sämre än beräknat.
 Invånarantalet har dock blivit klart bättre än vad som 
budgeterats, kanske tack vare regelverket om jubileums-
babyn (se sidan 18). Kostnaderna i enlighet med regel-
verket för jubileumsbabyn har bokförts på statsbidrags-
kontot vilket bidrar till det negativa budgetunderskottet 
inom statsbidragssidan. 

…och de finansiella intäkterna och  
kostnaderna har också minskat
Jokkmokks kommun har fortsatt att amortera på låne-
skulden under år 2004. Det har lett till att likviditeten 
varit låg och mycket ansträngd. 

Tack vare att låneskulden minskat mer än planerat har 
också räntekostnaderna blivit lägre än vad som budgete-
rats. Det förklarar en positiv budgetavvikelse inom finan-
sieringens område uppgående till 0,2 mkr. 

Med samma bakgrund förklaras även sämre finansiella 
intäkter än vad som budgeterats. Då låneskulden amor-
terats kraftigt har likviditeten varit sämre än vad som 
planerats. Därmed har ränteintäkterna blivit lägre än 
budgeterat vilket förklarar cirka 0,2 mkr av den negativa 
budgetavvikelsen inom finansieringens område. 

Dessutom beslutade Kommunfullmäktige i budgetä-
rendet inför år 2004 att Jokkmokks Värmeverk AB skulle 
åsättas ett avkastningskrav uppgående till 15% på bola-
gets aktiekapital. Det motsvarades av 375 tkr vilket bud-
geterades som en finansiell intäkt i budgeten för år 2004. 
Dock har ingen avkastning från Jokkmokks Värmeverk 
AB till Jokkmokks kommun skett under året.

Avskrivningskostnaderna är större än 
budgeterat…

Som beskrivits ovan har en stor industri och arbetsplats 
försvunnit från Jokkmokks kommun i och med att Wibe 
avvecklade sin verksamhet under hösten 2003. Under år 
2004 har stora kraftansträngningar gjorts för att få ett an-
nat företag att bedriva verksamhet i dessa kommunägda 
lokaler. Ännu finns ingen lösning vad gäller denna fråga. 
Därför har värdet på denna industrifastighet skrivits ned 
i bokslutet för år 2004. 
 Nedskrivningen uppgår till 2,0 mkr. Totalt uppgår 
den negativa budgetavvikelsen inom området avskriv-
nings- och nedskrivningskostnader 1,8 mkr.

…vilket även pensionskostnaderna är

Slutligen har pensionskostnaderna i Jokkmokks kommun 
blivit 0,4 mkr högre än budgeterat.

Långsiktiga mål har fastställts…

Många orosmoln finns på vår kommunala himmel, främst 
avseende ekonomin. Efter en lång diskussion i budgetbe-
redningen under hösten 2004 har nya ekonomiska mål 
arbetats fram. 
 Det handlar om långsiktiga ekonomiska målsättningar 
vilka Jokkmokks kommun arbetat efter under ett antal år 
men som inte direkt funnits fastställda i något dokument. 
I budgetdokumentet för år 2005 har nu dessa mål fast-
ställts av Kommunfullmäktige vilket även beskrivits ovan. 
De viktigaste målen är alltså att generationsprincipen ska 
råda samt att Jokkmokks kommuns låneskuld ska amor-
teras i sin helhet.

…och även kortsiktiga mål

Förutom dessa långsiktiga mål har även kortsiktiga eko-
nomiska mål fastställts. Det handlar om resultatnivå, net-
tokostnadsandel, soliditetsmått och dylikt.

Överskott i budget år 2005

Den budget som Kommunfullmäktige fastställt avseende 
år 2005 visar på ett litet men ändock positivt resultat. La-
gen om kommuners ekonomi i balans tillåter inte något 
annat än ett positivt budgeterat resultat. 
 Från och med år 2005 träder vissa förändringar vad 
gäller kommunallagens ekonomidel in. Tidsperioden för 
att återställa det egna kapitalet vid en eventuell förlust 
förlängs från två till tre år. Dessutom försvinner möjlig-
heten att lyfta fram förklaringar av karaktären synnerliga 
skäl. 
 Bedömningen är att utfallet för år 2005 kommer att 
följa budget. Det krävs dock en fortsatt god budgetdisci-
plin för att budgeten och därmed balanskravet ska följas. 
Det budgeterade resultatet för Jokkmokks kommun år 
2005 uppgår till 2,3 mkr. 

Tidigarelagd budgetprocess

Arbetet med budgetprocessen för budgetår 2005 tidiga-
relades jämfört med tidigare år. Nu har budgetproces-
sen inför budgetår 2006 tidigarelagts ytterligare. Redan i 
februari 2005 har Kommunfullmäktig fastställt ramarna 
för år 2006 och en första budgetberedning inför år 2006 
hölls i februari 2005.
 Att så har skett görs för att man från de olika styrel-
serna och nämnderna ska kunna hantera verksamhetsför-
ändringar i så pass god tid innan verksamhetsåret börjar 
så att fattade besparingsbeslut kan få helårseffekt.
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Lägre ramar i framtiden

När ramarna för år 2006 fastställts av Kommunfullmäktige 
konstateras att den ekonomiska kaka som är möjlig att för-
dela mellan styrelser och nämnder är mindre än tidigare år 
sett med reala värden. I nominella belopp ökar dock sum-
man av verksamheternas ramar från år 2005 till år 2006. 

Utifrån de konstaterade behov som finns inför år 2006 
är de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verk-
samhet i Jokkmokks kommun att nettokostnaderna måste 
sänkas med 5,4 mkr vilket motsvaras av ett sparbeting på 
2,2%.

Detta belopp är avsevärt lägre jämfört med besparing-
arna inför år 2005 då motsvarande siffror uppgick till ett 
sparbeting på 19,3 mkr eller 7,9% vid motsvarande tid-
punkt knappt ett år tidigare.

Investeringsnivån hålls nere…

En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska kunna 
uppfylla de långsiktiga ekonomiska målsättningarna är att 
investeringsnivån fortsätter att hållas på en låg nivå. 

I bokslutet för år 2004 konstateras att investeringarna 
uppgår till en något högre nivå är under år 2003. Inves-
teringarna är dock något lägre än vad som budgeterats. 
Jokkmokks kommun har investerat för netto cirka 19,0 
mkr under år 2004 (15,2) vilket ska jämföras med en bud-
geterad nivå på 20,8 mkr (20,8). Det budgeterade inves-
teringsbeloppet inklusive tilläggsbudgetar uppgick alltså 
till exakt samma nivå under såväl år 2003 som år 2004. 

I budgeten för år 2005 är investeringsnivån på en fort-
satt låg nivå. Budgeterat investeringsbelopp för år 2005 
uppgår till netto cirka 12,7 mkr plus det belopp som via 
tilläggsbudgetar överförs från år 2004 till år 2005 vilket 
för närvarande uppgår till 4,8 mkr. 

…men överstiger uppsatta mål

I det långsiktiga måldokumentet slås fast att det årliga 
nettoinvesteringsbeloppet bör uppgå till cirka 10 mkr vil-
ket för år 2005 därmed inte riktigt följs.

Kommunstyrelsen är den politiska styrelsen eller 
nämnden som står för den klart största delen av investe-
ringsprojekten. Hela 17,9 mkr (13,6) av de totalt 19,0 mkr 
(15,2) som investerats under år 2004 finns redovisade hos 
Kommunstyrelsen. Budgeterade investeringar uppgår för 
Kommunstyrelsen till 16,8 mkr (18,6).

Fastighetsförvaltningen och Gatukontoret står 
för de flesta investeringarna

Inom Kommunstyrelsen är det Fastighetsförvaltningen 
och Gatukontoret som står för de flesta och största in-
vesteringsprojekten. Totalt 10,4 mkr (5,2) har investerats 
inom Fastighetsförvaltningens ansvar. Dess budget upp-
gick till 8,4 mkr (10,7). Gatukontoret redovisar investe-
ringar uppgående till 6,4 mkr (6,5) vilket ska jämföras 
med 6,1 mkr (6,3) i budgeten. 

Resterande delar av Kommunstyrelsen redovisar inves-
teringar uppgående till cirka 1,1 mkr (1,9). 

Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbud-
get år 2004 uppgående till 1,8 mkr (0,2). Utfallet uppgår 
till 1,4 mkr (0,1). Det har att göra med en investerings-
satsning inom läromedelssidan.

Inom Omsorgsnämndens område finns en budgeterad 
investeringspost uppgående till 0,7 mkr (0,0). Redovisade 
investeringsutgifter uppgår till 0,5 mkr (0,0).

Inom Samhällsbyggarnämnden – och där enbart inom 
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Regeringen överlämnade i juni 1999 propositionen Na-
tionella Minoriteter i Sverige till riksdagen. Förslagen 
innebar att Sveriges nationella minoriteter skulle erkän-
nas och att minoriteternas språk skulle ges det stöd som 
behövdes för att de skulle hållas levande. 

De nationella minoriteterna, som regeringen föreslog 
skulle erkännas, var samer, sverigefinnar, tornedalingar, 
romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, 
meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. 

I Norrbottens län utgör förvaltningsområdet för samis-
ka språket Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna 
kommuner. För finska och meänkieli är förvaltningsom-
rådet Kiruna, Pajala, Haparanda och Övertorneå kom-
muner. 

I budgetpropositionen 1999/2000:1 anslog regeringen 
totalt åtta miljoner kronor för kostnader till följd av för-
slagen om en samlad minoritetspolitik. Huvuddelen av 
propositionens förslag avsåg åtgärder och insatser i kom-
munerna och landstinget inom de områden i Norrbottens 
län som utpekats som förvaltningsområden för samiska, 
finska och meänkieli. 

Kommunerna och landstinget tillförs sex miljoner 
kronor som statsbidrag per år från och med år 2000 för 
åtgärder för nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Norr-
bottens län fördelar detta anslag med hänsyn taget till den 
verksamhet som kommunerna och landstinget idag be-
driver till stöd för dessa grupper. 

Inom den kommunala förvaltningsmyndigheten hante-
ras idag myndighetsfrågor inom till exempel Omsorgs-
nämndens och Samhällsbyggarnämndens områden. Inom 
kommunadministrationen finns tillgång till samisktalan-
de personal som kan informera vid behov.

Samiska verksamheter i Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun är den kommun som näst efter 
Stockholm har flest invånare som är samer. Jokkmokks 
kommun ingår alltså i den grupp av kommuner som en-
ligt minoritetsspråkskommittén ska erbjuda invånarna 
möjligheter att kommunicera på samiska hos domstolar 
och förvaltningsmyndigheter i ärenden som rör myndig-
hetsutövning. 

I Jokkmokks kommun finns samisk barnomsorg, sam-
eskola årskurs 1-6, Samernas Utbildningscentrum, sam-
eslöjdsstiftelsen och samisk äldreomsorg. Dessutom finns 
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, placerat i Jokk-
mokk.

För Jokkmokks kommun är det främst språkvarianter-
na lule- och nordsamiska som är aktuella. Redan innan 
regelverket om minoritetsspråken trädde ikraft erbjöd 
Jokkmokks kommun såväl förskole- och fritidsverksam-
het som äldreomsorg där personalen behärskar de båda 
samiska språkvarianterna. 

Jokkmokks kommun får knappt 0,6 mkr per år

Av det särskilda anslaget som regeringen avsatt för mino-
ritetsspråk erhåller Jokkmokks kommun årligen knappt 
0,6 mkr för genomförande av åtgärder enligt lagen om 
minoritetsspråk.

Det är Länsstyrelsen som årligen beslutar om fördel-
ningen av statsbidraget. I Länsstyrelsens fördelningsbe-
slut anges vilka kostnader som är stödberättigade för er-
hållande av statsbidraget. 

Stödberättigade kostnader är dels insatser som rör 
översättning, tolkning och dylikt, som krävs för kommu-
nikation mellan myndigheter och enskilda. Dels är det 
kostnader som följer av lagstiftningen rörande insatser 
inom kommunernas förskoleverksamhet och äldreom-
sorg. Det innebär att endast nytillkommande kostnader, 
som uppträder som ett resultat av lagstiftningen, är stöd-
berättigade.

Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun tillsatte under 
våren 2003 en arbetsgrupp med tre politiker och en tjäns-
teman för det fortsatta arbetet med minoritetsspråksfrå-
gorna inom Jokkmokks kommun. Gruppen har under år 
2004 hållit fyra möten.

Vad säger skollagen…

Inom skolvärlden är det fastslaget i skollagen att samers 
barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan i stället för i 
den kommunala grundskolan. Sameskolan, som omfattas 
av årskurs 1-6, är en skolform likvärdig med grundskolan 
men utformad och profilerad efter samernas behov av en 

räddningstjänstens område – uppgår investeringsbudge-
ten till 1,5 mkr (1,6). På grund av ett under året infört 
investeringsstopp uppgår utfallet endast till knappt 0,1 
mkr (0,3). 

Inom Kultur- och fritidsnämnden slutligen finns ing-
en upprättad investeringsbudget för år 2004 (0,5 mkr år 
2003). Då viss del av ersättningen från biblioteksbranden 
år 2003 utbetalats och bokförts på redovisningsår 2004 

redovisas en investeringsinkomst på 0,9 mkr för helår 
2004. Investeringsutgiften för år 2003 uppgick till netto 
1,2 mkr.

Periodiseringen av effekterna av biblioteksbranden år 
2003 har därmed blivit som så att en stor investeringsut-
gift redovisats under år 2003 och motsvarande investe-
ringsinkomst har redovisats under år 2004.

Nationella minoriteter i Sverige
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utbildning som tillvaratar och utvecklar det samiska språ-
ket och kulturarvet.

En kommun får efter avtal med Sameskolstyrelsen an-
ordna samisk integrerad undervisning för barn i grund-
skola. Undervisningen ska vara en fördjupning för de 
samiska eleverna och integreras med motsvarande utbild-
ning för andra elever i grundskolan. Den integrerade un-
dervisningen omfattar alla grundskolans årskurser.

I Jokkmokks kommun är 44 elever inskrivna i samesko-
lan under läsåret 2004/2005. På samefritids finns samti-
digt 14 barn. Vid grundskolan i Porjus och på högstadiet i 
Jokkmokk bedrivs samisk integrerad undervisning.

…och vad gäller inom förskolan?

Sameskolförordningen föreskriver att Sameskolstyrelsen 
efter avtal med en kommun kan fullgöra kommunens upp-
gifter inom förskoleklass, förskole- och fritidsverksamhet 
för samiska barn. Samisk förskole- och fritidsverksamhet i 
Jokkmokk finansieras av Jokkmokks kommun. 
 Verksamheten ska bland annat bedrivas enligt kommu-
nens mål och riktlinjer för barnomsorg. Därutöver gäl-
ler att verksamheten ska ha en samisk profil där målsätt-
ningen ska vara att bevara och stärka det samiska språket, 
kulturen, identiteten, traditionerna och värderingarna.
 På den samiska förskolan Giella i Jokkmokks central-
ort fanns 36 barn under år 2004. 
 Giella, som bedriver samisk förskole- och fritids-
verksamhet, fanns redan innan minoritetsspråklagens 
tillkomst. Tillsammans med verksamhetsansvariga har 
personalen erbjudits möjlighet att själva planera och ge-
nomföra fortbildning för att utveckla den samiska verk-

samheten avseende till exempel samiska språket, samisk 
berättarkonst, jojk och drama. 
 För minoritetsmedlen har personalen på Giella bland 
annat deltagit vid personalfortbildningar och även på an-
dra verksamhetsaktiviteter.
 Vidare har minoritetsspråkmedlen nyttjats huvudsak-
ligen för översättning av sånger, ramsor, lekar och språk-
lekar i det pedagogiska arbetet på både Giella, samefritids 
och i skolan. 
 Personalfortbildning har genomförts med sammanlagt 
fem av personalen som gjort studiebesök på Samiska hög-
skolan i Kautokeino. Även material såsom böcker, CD-
skivor och dylikt har köpts in.
 Giella, sameskolan och samefritids har tilldelats 0,1 
mkr ur minoritetsspråkmedlen för år 2004.

Hur är det med gymnasiala studier?

Jokkmokks kommuns gymnasieskola Bokenskolan erbju-
der ett samiskt specialutformat program inom ramen för 
det samhällsvetenskapliga programmet. Denna utbild-
ning omfattas av ett riksintag. Under läsåret 2004/2005 
går där 27 elever.

Anslag har beviljats för en förstudie för produktion av 
samiskt särskolematerial. Minoritetsanslagen har även 
använts för att säkra tillgången till kompetenta lärare i 
lulesamiska på Bokenskolan.

Samisk äldreomsorg

Jokkmokks kommun erbjuder sedan några år tillbaka 
samisk äldreomsorg. På äldreboendet Katiumgården er-
bjuds samisktalande äldre plats på avdelningen Luoiddu. 
Verksamheten är profilerad för samisktalande och omfat-
tar för närvarande totalt sex platser. Samisktalande perso-
nal finns på avdelningen. 

Personalen har getts möjlighet till fortbildning i samis-
ka språket via minoritetsmedlen. Efterfrågan på samiskt 
boende är liten varför även svensktalande boende finns 
på avdelningen. Verksamheten vid Luoiddu är utformad i 
enlighet med minoritetsspråkslagens intentioner. 

Äldreomsorgen i Jokkmokks kommun har beviljats mi-
noritetsspråksmedel för behovsinventering av samisk äld-
reomsorg, samt för aktiviteter för de äldre.

En genomförd studie visar att det finns ett uttalat be-
hov av en samisk äldreomsorg som på ett helt annat sätt 
än idag tar hänsyn till samernas språk, värderingar, bo-
ende, kosthållning, aktiviteter och andra villkor som är 
djupt förknippade med samisk kultur och tradition.
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Nedan redovisas ett axplock hur anslaget för 
minoritetsmedlen använts

• Fortbildning av personal på Giella.

• Fortbildning av personal vid Luoiddu, främst avseende 
det samiska språket. Dessutom har medel  beviljats för 
behovsinventering av samisk äldreomsorg samt för ak-
tiviteter för de boende på Luoiddu och för genomför-
ande av dagverksamhet för äldre samer.

• Medel har beviljats för att personalen på den samiska 
avdelningen skulle kunna göra ett studiebesök på ett 
judiskt äldreboende – La Dalia – i Göteborg.

• Marknadsprogrammet för jubileumsvintermarknaden 
år 2005 har översatts till både lule- och nordsamiska.

• Minoritetsanslaget har även använts för revidering av 
lulesamisk ordbok (Olavi Korhonens). 

• Anslag ur minoritetsmedlen har avsatts för planering 
av samisk skulpturpark. 

• Medel har tillsammans med Gällivare och Tysfjords 
kommuner beviljats till medfinansiering av lulesamisk  
 bokbuss under år 2004/2005.

• Till kommunbiblioteket har medgetts anslag för inköp 
av litteratur och dylikt på lule- och nordsamiska samt 
även till litteratur om samer.

• Under år 2004 har samebyarna informerats om mino-
ritetsspråklagen. Samebyarna har föreslagit vissa ange-
lägna åtgärder, bland annat att få igång språkmentorer 
för yngre renskötare, video- och talböcker kring ren-
skötsel och renskötseltermer på samiska. På uppdrag 
av minoritetsspråkgruppen planerar Samernas utbild-
ningscenter ytterligare efterfrågade dokumentationer.

• Justitiedepartementet anordnade konferensen ”Alla 
har rätt” i Luleå i november 2004. Konferensen hand-
lade om nationella minoriteter i kommunal verksam-
het.

• Länsstyrelsen anordnade ett seminarium i Jokkmokk i 
december 2004 om goda exempel och metoder för ut-
formning av minoritetsspråkpolitiskt handlings-pro-
gram.

• Jokkmokks kommuns barn- och utbildningsplan för 
åren 2004 till 2007 har översatts till lule- och nordsa-
miska. Den finns även på Barn- och utbildningsnämn-
dens hemsida. 

• Till skolbiblioteken på högstadieskolan Östra skolan 
och på gymnasieskolan Bokenskolan har medgetts 
anslag ur minoritetsmedlen för inköp av litteratur på 
samiska och för inköp av undervisningsmaterial i fram-
förallt lulesamiska språket, bland annat utbildningsra-
dions Samasta. 

• På kommunens hemsida har en minoritetsspråksikon  
utformats. Ikonen lades ut i slutet av januari 2005. 

• Upphandling av skyltning på lule- och nordsamiska i 
förvaltningsbyggnaden, kommunbiblioteket samt IT-
kontoret och turistbyrån har genomförts. Till halvårs-
skiftet 2005 ska omskyltningen till lule- och nordsa-
miska samt svenska vara genomförd.

• Jokkmokks kommuns revisorer har uppdragit till Öhr-
lings revisionsbyrå att granska Jokkmokks kommuns 
genomförande av minoritetsspråklagens intentioner. 
Revisorerna ger Jokkmokks kommun godkänt men 
pekar på behovet av utformning av ett minoritetspo-
litiskt handlingsprogram. Kommunstyrelsen beslutade 
att uppdra till minoritetsspråk gruppen att beakta revi-
sorernas påpekande. 

• Lars Elenius, Luleå Tekniska Universitet, har på upp-
drag av riksdagens konstitutionsutskott granskat Jokk-
mokks och Haparanda kommuner i Norrbottens län 
när det gäller genomförande av minoritetsspråklagen. 
Enkäter har skickats både till enskilda personer och till 
myndigheter inom de fastställda förvaltningsområde-
na för minoritetsspråk.

Budget och planering för år 2005

Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har som nämnts 
ovan tillsatt en arbetsgrupp med tre politiker och en tjäns-
teman för det fortsatta arbetet med minoritetsspråksfrå-
gorna inom Jokkmokks kommun.

Arbetsgruppen har upprättat ett budgetförslag om 
hur minoritetsspråkmedlen ska användas under år 2005. 
Kommunstyrelsen har godkänt upprättad budget.

Den största konkreta handlingen under år 2005 blir att 
kommunhuset samt IT-kontoret, turistbyrån och biblio-
teket kommer att skyltas upp på lule- och nordsamiska 
under sommaren 2005.
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 Utfall  Budget Differens 
Intäkter 11 643 6 722 4 921 

Kostnader 107 211 102 719 -4 492 

     
Nettokostnader 95 568 95 997 429 

Information om 
verksamheterna i kommunkoncernen

Kommunhuset i Jokkmokk.

Nedan presenteras information om verksamheterna 
inom Jokkmokks kommuns koncernorganisation. Nå-
gon strikt uppdelning mellan styrelser, nämnder eller 
bolag förekommer inte utan informationen presenteras 
utifrån en indelning i fem olika verksamhetsområden 
som i och för sig till stor del liknar den kommunala or-
ganisationen.

Dessa verksamhetsområden har indelats ur ett medbor-
garperspektiv utifrån innehållet i verksamheterna och 
inte utifrån organisatorisk tillhörighet. De fem verksam-
hetsområdena är:

1. Utbildning och pedagogisk verksamhet,

2. Vård och omsorg,

3. Kultur och fritid,

4. Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi samt

5. Näringsliv, turism, sysselsättning och diverse 

 kommunstyrelseverksamheter.

Utbildning och pedagogisk verksamhet
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksamheten inom Barn- och utbildningsnämndens 
område. Information om vuxenutbildning och högskoleutbildning finns under rubriken Utvecklingsenheten på si-
dan 51.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för verksam-
hetsåret 2004 var netto 96,0 mkr och fördelades enligt 
nedan:

Skolkontoret 9,7 mkr
Bokenskolan 20,5 mkr
Östra rektorsområdet 20,8 mkr
Yttre rektorsområdet 17,7 mkr
Västra rektorsområdet 27,3 mkr

I skolkontorets budget ligger tre större poster som till-
sammans utgör 6,6 mkr. Den ena är skolskjutsar för för-
skola och grundskola, den andra är elevavgifter till Sam-
eskolstyrelsen och den tredje avser kostnader för grund-
skoleelever som väljer annan kommun för sin utbildning. 

BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN

Antal ledamöter: 11 (6 s, 1 sv, 1 mp, 1 alt, 1 v, 1 fp)
Ordförande: Inger Vikman Eriksson (s)
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Information om 
verksamheterna i kommunkoncernen

På liknande sätt finns interkommunala kostnader för 
gymnasieelever men dessa ligger i gymnasieskolan Bo-
kenskolans budgetram. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv 
budgetavvikelse för år 2004 uppgående till 0,4 mkr. Av-
vikelsen uppgår till 0,4% vilket är i princip att jämställa 
med att budgeten följts i sin helhet. 

De interkommunala kostnaderna på gymnasienivå 
fortsätter att vara en mycket stor problembild i Jokk-
mokks kommun. Kostnaderna överstiger budgeterad 
nivå och tenderar att öka ytterligare i framtiden. 

De riktade statsbidragen, Wärnerssonpengarna, har 
dock under år 2004 överstigit budgeterad nivå vilket 
medfört att den totala budgetavvikelsen ändock blivit 
positiv.

Verksamheten

I dag finns cirka 85% av alla barn i åldersgruppen ett till 
fem år inskrivna i den kommunala förskolan. Detta är en 
klart högre andel än såväl genomsnittet för kommun-
gruppen som genomsnittet för samtliga landets kommu-
ner. 

Andelen personal med pedagogisk utbildning är något 

lägre än genomsnittet för samtliga landets kommuner och 
kostnaden per inskrivet barn klart högre än andra kom-
muner vilket framförallt kan relateras till en hög hyres-
kostnad samt en något högre faktisk bemanning då inte 
alla platser fullt utnyttjats till heltid under år 2004.

Motsvarande siffror för fritidshemmen ger att andelen 
inskrivna barn i åldern sex till nio år är avsevärt högre än 
genomsnittet för kommungruppen och något högre än 
genomsnittet för samtliga landets kommuner. Andelen 
personal med pedagogisk utbildning är väsentligt högre 
än andra kommuner och kostnaden väldigt mycket lägre 
än andra kommuner vilket framförallt kan relateras till en 
lägre bemanning.

Vad gäller grundskolan är andelen lärare med pedago-
gisk utbildning helt i paritet med andra kommuner. An-
talet lärare per 100 elever är lägre än genomsnittet för 
kommungruppen men högre än genomsnittet för landets 
alla kommuner. Kostnaden för undervisningen är lägre än 
såväl genomsnittet för kommungruppen som genomsnit-
tet för landets alla kommuner.

Resultaten i form av hur många som är behöriga till 
gymnasieskolan är glädjande nog bättre än andra kommu-
ner och andelen som börjar i gymnasieskolan är 100%.
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Motsvarande siffror för gymnasieskolan visar att ande-
len lärare med pedagogisk utbildning är klart högre än 
genomsnittet för kommungruppen och även högre än 
genomsnittet för landets samtliga kommuner. Kostna-
den för undervisning är lägre än genomsnittet för kom-
mungruppen men högre än genomsnittet för landets alla 
kommuner. Vad gäller resultaten uttryckt i hur många 
som fullföljt utbildningen inom fyra år är siffrorna tyvärr 
sämre än andra kommuner och det ger att även andelen 
invånare yngre än 20 år med grundläggande behörighet 
till högskola är lägre än andra kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden har fullgjort sitt upp-
drag. Den årliga kvalitetsredovisningen visar på en god 
och i vissa fall mycket god måluppfyllelse. 

För att minska ohälsan hos personalen har det förebyg-
gande arbetet med personalen fortsatt. All personal har 
möjlighet till friskvård en timme i veckan under arbetstid. 
I de fall då detta ej går att genomföra kan den anställde 
kompenseras med någon form av träningskort eller lik-
nande som kan användas på fritiden. Dessutom arbetar 
en halvtidsanställd person helt och hållet med fokus på 
friskvårdsarbete. Denna person gör friskvårdsprofiler på 
de anställda och föreslår, i samråd med företagshälsan, åt-
gärder för varje person. 

För att komma vidare med dem som drabbats av lång-

tidssjukskrivningar har en extern konsult anlitats. Kon-
sultens uppdrag är att hitta lösningar för en återgång i 
arbetet eller, i de fall då detta ej är möjligt, en hjälp till ett 
annat arbete.

Vad gäller siffror för sjukskrivningar är regelverket för-
ändrat i förhållande till år 2003. Om man använder sig 
av samma definition för såväl år 2003 som år 2004 kon-
stateras dock att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron år 
2003 uppgår inom Barn- och utbildningsnämndens verk-
samhetsområde till 31,0 dagar per anställd. Motsvarande 
siffra för år 2004 uppgår till 28,8 dagar per anställd.

Det som också konstateras är att de sjukskrivningar som 
håller uppe talen beror på längre sjukskrivningar. Kortare 
sjukskrivningsperioder är inte något problem inom Barn- 
och utbildningsnämndens område. 

Ett av de prioriterade målen i de lokala styrdokumenten 
är ökad internationalisering. Barn och elever ska öka kon-
takten med såväl det nationella som det globala samhäl-
let. Östra skolan och Bokenskolan fortsätter att vara mest 
aktiva inom detta område. Frankrike, Tanzania, England, 
Spanien och i viss mån USA är några av de nationer där 
en regelbunden kontakt med finns. Lärare och elever be-
söker dessa olika platser samt har dialog via datorer. Till 
Jokkmokk kommer regelbundet några grupper via olika 
former av utbyten.

Förfriskningar serveras av Seth Högling under temadagarna "Vuollerimbygdens Natur och Kultur genom årtusenden". 
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Skolutvecklingsgruppen, fack och arbetsgivaren, har 
haft möten en gång i månaden. Här kan idéer och åsikter 
från båda parter ventileras. Gruppens uppgift är att för-
söka ha ett strategiskt förhållningssätt i utvecklingsfrågor. 
Årets arbete har mest bestått av en del praktiska och någon 
strategisk långsiktig fråga såsom hur specialpedagogernas 
kompetens på bästa sätt ska nyttjas i organisationen.

Samarbetet med lärarfacken fungerar mycket bra. En 
saklig dialog förs där respektive part tar stort ansvar för 
att hitta lösningar i partsarbetet. Självklart förekommer 
emellanåt skilda uppfattningar i frågor men hittills har 
dessa frågor kunnat lösas utan strandade förhandlingar.

Årets största gemensamma utvecklingsarbete har även 
under år 2004 varit ”Genusprojektet”. Under året har 
arbetet bestått av att slutföra denna omgång av aktions-
lärande som avslutades med att samtliga deltagare till-
sammans med skolkontoret och två representanter från 
Barn- och utbildningsnämnden besökte Dyröyseminariet 
i Norge. Utöver det har förskolorna Katten och Gläntan 
arbetat med ett projekt som fått stöd av ”Delegationen 
för jämställdhet i förskolan” samt fyra pedagoger startat 
en utbildning till genuspedagoger. Bara det sistnämnda 
är mycket positivt eftersom Jokkmokks kommun initialt 
endast hade en plats!

Ett par mindre organisatoriska förändring har skett un-
der år 2004. Rektorsfunktionen för Sydvästra skolan har 
på grund av en långtidssjukskrivning inom organisationen 
flyttats till rektorn för Västra skolan. Rektorsfunktionen 
för gymnasiesärskolan har flyttats till rektorn för gymna-
sieskolan och som en följd av detta har rektorsfunktionen 
för kulturskolan flyttats till biträdande rektor för Västra 
skolan. Dessa förändringar har skett för att jämna ut ar-
betsbelastningen mellan rektorerna och skapa en större 
fysisk närhet mellan personalen och rektorn. 

Framtid

Den, tyvärr, fortfarande allt dominerande bilden inför de 
kommande åren är självklart den kraftigt minskade volym 
av antalet barn och elever som sker genom de låga fö-
delsetal som finns inom Jokkmokks kommun. Glädjande 
nog har det dock under år 2004 fötts betydligt fler barn i 
Jokkmokks kommun jämfört med de senaste åren. 

Detta, kopplat till en allt svårare situation då det gäller 
att få ihop den kommunala ekonomin genom minskade 
statsbidrag etcetera och dessutom en ökad kommunal 
kostnad för att klara ett ökande antal äldre människor, gör 
att stor kraft och energi måste läggas på att hitta kost-
nadseffektiva lösningar som bibehåller så mycket kvalitet 
som möjligt.

Gymnasieskolan verkar ännu ett antal år framöver 
kunna bibehålla den volym som råder idag men på sikt 
kommer elevantalet att sjunka mycket kraftigt varför en 
samverkan med någon eller några andra kommuner kom-
mer att vara helt central för att verksamheten ska kunna 

bibehållas i samma omfattning. För närvarande pågår ett 
arbete inom de fyra nordligaste kommunerna – Kiruna, 
Gällivare, Pajala och Jokkmokk. Arbetet går ut på att 
öka samverkan genom en gemensam organisation. Det 
fortsatta arbetet är beroende av vilka politiska beslut som 
fattas i frågan. Sammantaget kan man säga att stora struk-
turförändringar troligast kommer att ske i den kommu-
nala organisationen i framtiden och därmed även inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
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Bjärkagården, Vuollerim.
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 Utfall  Budget Differens  

Intäkter  13 916 15 282 -1 366 

Kostnader 96 506 98 006 1 500 

     
   Nettokostnader 82 590 82 724 134 

 

Äldre- och handikapp-
omsorgsavdelningen

Under rubriken Vård och omsorg finns verksamheten inom Omsorgsnämnden 
samlad. Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har flyttats till-
baka till Omsorgsnämndens verksamhetsområde varför även IFO:s verksamhets-
berättelse redovisas under denna rubrik i årsredovisningen för år 2004. Tidigare 
år har IFO:s verksamhetsberättelse redovisats som en del av Utvecklingsavdel-
ningen. 

OMSORGSNÄMNDEN

Antal ledamöter: 11 (6 s, 1 c, 1 v, 1 fp, 1 m, 
1 sv)
Ordförande: Jan Palmqvist (s)

Allmänt

Äldre- och handikappomsorgsavdelningen är en del av 
Omsorgsnämndens verksamhetsområde. Utifrån gäl-
lande lagstiftning samt kommunala mål och riktlinjer till-
handahåller verksamheten vård, omvårdnad och service 
till äldre och personer med funktionshinder såväl i särskilt 
boende som i ordinärt boende. Handikappomsorgen ger 
stöd och service till personer under 65 år. För personer 
som omfattas av Lagen om assistansersättning, LASS, 
samt för personer med psykiska funktionshinder och 
utvecklingsstörning ges insatser även efter 65 års ålder. 
Därutöver tillkommer ansvar för färdtjänst och riksfärd-
tjänst.

Ekonomi

Omsorgsnämndens budgetram för år 2004 uppgick till 
82,7 mkr. De redovisade nettokostnaderna uppgår till 
82,6 mkr vilket innebär ett överskott jämfört med budget 
med 0,1 mkr eller 0,1%.

Efter flera år av budgetunderskott konstateras därmed 
att Omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikel-
se för verksamhetsåret 2004. I redovisad budgetavvikelse 
ingår dessutom en nedskrivning av en osäker fordran till 
landstinget som uppgår till 1,2 mkr för år 2003 och 0,7 
mkr för år 2004. 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att skapa 
ekonomisk balans. Samtliga verksamheter har arbetat 
hårt med att hålla nere personalkostnaderna, ett arbete 
som visat sig ge resultat. Omsorgsnämndens största åt-
gärd var att samordna det särskilda boendet i Jokkmokk 

till Kaitumgården. Talvatisgårdens båda demensavdel-
ningar ryms från och med år 2005 på Kaitumgården. 

Verksamheten hade under år 2004 en realistisk budget 
att arbeta efter. Detta har inneburit att medarbetare, che-
fer och avdelningsledning arbetat hårt med åtgärder och 
återhållsamhet med de tilldelade resurserna. Det har ska-
pats en strategi med långsiktiga bedömningar och förslag 
till svåra men nödvändiga åtgärder för att skapa ekono-
misk balans även kommande år.

Ledningsgruppen har konsekvent arbetat efter de re-
surser som tilldelats och verkställt de politiska besluten 
på ett tillfredsställande vis. Åtgärder för minskade sjuktal 
samt ett mindre antal medarbetare per områdeschef är 
frågor som prioriteras högt inför verksamhetsåret 2005.

Vård och omsorg
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Under år 2004 har det hälsobefräm-
jande arbetet fortsatt med syfte att öka 
frisktalen och minska sjuktalen. 

Definitionen på hur man redovisar 
sjukfrånvaron har ändrats från år 2003 
till år 2004. Med den nya definitionen 
konstateras att Äldre- och handikap-
pomsorgen har ett snitt på 54 sjukdagar 
per anställd. Siffrorna för kommunen som 
helhet uppgår till 44,6 sjukdagar per anställd.

När samma definition av sjukfrånvaron används 
för år 2004 som för år 2003, i syfte att få en jämförbar-
het mellan åren, konstateras att sjukfrånvaron minskar. 
Siffran för år 2003 uppgår till 47,0 dagar per anställd och 
siffran för år 2004, med samma definition, uppgår till 
37,7 dagar per anställd. 

Det är en mycket stor minskning vilket är mycket gläd-
jande att konstatera då stora insatser för att minska sjuk-
frånvaron har gjorts.

Under år 2000 uppgick den procentuella andelen an-
ställda utan sjukfrånvaro till 42%. År 2001 var den siffran 
35%. År 2002 var motsvarande siffra 31% för att år 2003 
uppgå till 32%. När siffran över andelen anställda utan 
sjukfrånvaro nu redovisas för år 2004 konstateras att siff-
ran åter sjunkit. Den uppgår nu till 30%.

Ohälsotalet har alltså i början av detta decennium ökat 
inom Äldre- och handikappomsorgen för att sedan för-
bättras under år 2003 och år 2004. 

Satsningen på friskvården har bidragit till ökad hälsa 
och kommer att vara en mycket viktig faktor för ökad 
hälsa inom verksamheten även i framtiden. 

Verksamheten

Äldre personer och personer med funktionshinder ska, 
då behov föreligger, erbjudas individuellt anpassad om-
vårdnad, service och sjukvård vilket minst ska uppfylla 
målen och kraven i gällande lagstiftning.

Hänsyn ska tas till individens ansvar för sin och andras 
sociala situation. Verksamheten ska inriktas på att frigöra 
och utveckla enskilda individers och gruppers egna re-
surser.

Deltagande i samhällslivet ska främjas genom ökad 
samverkan med anhöriga, föreningar och frivillig verk-
samhet. Verksamheten ska utformas i nära samverkan 
mellan nämnden och avdelningen.

Vad gäller handikappomsorgsinsatser erhåller följande 
målgrupper insatser från Jokkmokks kommun:

- Personer med utvecklingsstörning samt personer  
 med autism och autismliknande tillstånd.

- Personer som är psykiskt långtidssjuka.
- Personer med övriga funktionshinder (rörelsehin- 

 der, medicinska funktionshinder, flerfunktionshin- 
 der, hjärnskador och synskador).

Under året initierades och genomför-
des friskvårdssatsningar i utvalda verk-
samheter, med gott resultat. Insatserna 
ska framöver genomföras på samtliga 
verksamheter.

Arbetsmiljöarbetet har aktualiserats 
på ett tydligare sätt. Konsekvensanaly-

ser, som arbetas fram av arbetsgrupper 
med representanter från ledning, personal 

och fack, är ett naturligt arbetssätt inom Om-
sorgsnämndens verksamhetsområde inför verksam-

hetsförändringar. 
Under år 2003 beviljades medel för att genomföra ett 

projekt med syfte att konkretisera vilket behov av samisk 
äldreomsorg som finns i Jokkmokks kommun. Projektet 
utgick från den existerande samiska avdelningen, Luoid-
du. Resultatet av detta projekt har redovisats i en rapport. 
Flera åtgärder som anges i rapporten kommer att ge-
nomföras under år 2005. En daglig verksamhet för samer 
kommer att startas upp i projektform och finansieras av 
öronmärkta medel.

Omsorgsnämnden fattade beslutet att engagera en ar-
betslivskonsult för att arbeta med de personer som under 
en mycket lång tid varit långtidssjukskrivna. Dessa insat-
ser är av temporär karaktär. Under året har ett stort ar-
bete genomförts för att skapa rutiner för rehabiliterings-
arbetet. En guide har tagits fram som skapat klarhet i hur 
arbetet ska utföras.

Jokkmokks kommun har visat sig vara mycket fram-
gångsrikt i projektet gällande vardagsrehabilitering för 
äldre. Projektet har visat på nödvändigheten att arbeta 
preventivt med dessa frågor för att äldre ska kunna bo 
kvar hemma med mindre kommunala insatser. Resultatet 
med rehabiliterande insatser är att äldre människor be-
håller fler förmågor längre. Detta skapar självständighet 
och trygghet i det egna hemmet.

Inom handikappomsorgen existerar ett flertal projekt, 
till exempel personliga ombud inom psykiatrin, projekt 
Lättläst och ett projekt i samverkan med FOU-Norrbot-
ten och Stiftelsen teknisk hjälp gällande rullstolskörning.

Uppföljning av schemasystemet TimeCare har genom-
förts. Omsorgsnämnden kommer att ta del av materialet 
och fatta beslut om projektets framtid.

Beslut har tagits att IFO flyttas från Kommunstyrelsen 
till Omsorgsnämnden. IFO:s enhetschef är därmed direkt 
underställd avdelningschefen. Denna förändring innebär 
att IFO numera tillhör Omsorgsnämnden både när det 
gäller myndighetsutövning och det ekonomiska ansvaret.
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Följande produktionsmål och dess utveckling från år 
2001 till år 2004 noteras:

 Allmänna nyckeltal 2004 2003 2002 2001
 Antal personer 

 över 65 år 1 228 1 222 1 242 1 252
    -varav över 80 år 352 329 326 333

 Verksamhetsmått 2004 2003 2002 2001
 Antal personer 
 med hemtjänst 167 112 110 103
 Antal personer 
 i särskilt boende 94 95 101 97

    
 Antal personer som 
 beviljats färdtjänst 48 39 154 143 

 Antal enkelresor 3 681 3 831 4 758 5 076
 Snittkostnad/enkel-
 resa (kr) 162 146 150 133
 Antal resor med riks-
 färdtjänst 102 77 85 164
 Snittkostn/resa med 
 riksfärdtjänst (kr) 1 266 1 474 1 109 983
 Personal 2004 2003 2002 2001
 Antal tillsvidare-
 anställd personal 212 216 211 192

Framtiden

Ledarskapet kommer att ställas i fokus under år 2005. 
Verksamheten behöver mindre ansvarsområden, således 
flera kompetenta chefer. Detta arbete börjar på Kaitum-
gården där en omfattande organisationsförändring före-
slås genomföras i ledningsstrukturen. Följande mål kom-
mer att dominera de kommande åren:

• Omsorgsnämndens strategiplan kom-
mer att ange de politiska inrikt-
ningsmålen gällande verksamhe-
tens omfattning och geografiska 
belägenhet. Utifrån strategi-
planen kommer avdelningen 
att arbeta fram verksamhets-
planer med syfte att uppfylla 
de politiska målen och inten-
tionerna. Det övergripande 
uppdraget är att kommande års 
verksamhet ska rymmas inom 
den tilldelade ekonomiska ramen.

• Det strategiska arbetet som påbörjats 
måste förtydligas. Politiska beslut om nödvän-
diga åtgärder måste fattas för att kunna genomföras på 
ett effektivt sätt.

Specifika nyckeltal 
Handikappomsorgs-
verksamheten 2004 2003 2002 2001
Antal personer med 
hemtjänst 30 24 22 20
Antal personer med 
anhörigvård 1 1 0 
Antal platser i särskilt 
boende 8 8 8 7
Antal personer i 
familjehem 1 1 0 
Antal personer som 
vistats på dagverk-
samheterna Dagcenter, 
Savo och Oasen 29 27 27 20
Antal personer med 
personlig assistans
- > än 20 timmar/vecka 14 13 15 14
- < än 20 timmar/vecka 3 3 3 4
Kortidsvistelse LSS 7 9 10 
Korttidsvistelse SoL 4 2 2 
Avlösarservice i hemmet 1 0 3 
Ledsagarservice 2 2 2 
Kontaktperson LSS 14 18 16 
Kontaktperson SoL 5 3 4

  

Specifika nyckeltal 
Äldreomsorgs-
verksamheten 2004 2003 2002 2001
Antal personer med 
hemtjänst 137 88 88 83
Antal platser i särskilt 
boende 86 87 93 90
Antal platser för 
korttidsvård 4-6 8-10 7 9
Antal personer som 
nyttjat korttidsboende 
eller avlastning under 
året 19 24 13 35
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• Ledningsstrukturen på Kaitumgården ska utvärderas 
och vara vägledande för Omsorgsnämndens övriga 
verksamhetsområden.

• Alternativa driftsformer måste debatteras. Omsorgs-
nämnden har givit avdelningen uppdraget att arbeta 
fram ett väl genomarbetat beslutsunderlag i frågan un-
der år 2005.

• Ytterligare åtgärder för att öka avdelningens frisktal 
måste vidtas.

• Det interna och externa informationsflödet är ett om-
råde som Omsorgsnämnden måste förbättra avsevärt. 
Arbetet med Omsorgsnämndens hemsida måste prio-
riteras. Det är också nödvändigt att en skriftlig rutin 
för det interna informationsflödet upprättas under år 
2005.

Verksamhetsåret 2004 har varit mycket speciellt och på-
visat ett mycket viktigt faktum, nämligen att Omsorgs-
nämnden kan arbeta efter en tilldelad budgetram och 
samtidigt redovisa ett överskott. Många har uttryckt en 
uppgivenhet inför detta och hävdat att Omsorgsnämnden 

ständigt redovisar negativa budgetavvikelser oavsett hur 
mycket resurser som avsätts. Denna myt kan således av-
livas.

År 2004 präglades dessutom av ett strategiskt förhåll-
ningssätt. Åtgärder och förslag till beslut har haft en ka-
raktär av långsiktighet. Omsorgsnämndens politiker har 
också fattat svåra men nödvändiga beslut, detta har inne-
burit att tjänstemän och avdelningens samtliga anställda 
haft ett tydligt mål att arbeta efter. 

Med den ekonomiska information som finns om fram-
tiden är det helt säkert att Omsorgsnämnden även under 
kommande år kommer att drabbas av stora och smärt-
samma neddragningar. Dessa neddragningar kommer 
inte att utgöras av minskade personalkvoter utan av reella 
verksamhetsavvecklingar. Jokkmokks kommun kommer 
även i fortsättningen att behöva en enig och tydlig poli-
tisk linje samt tjänstemän som är kapabla att genomföra 
den fortsatta saneringen. För att lyckas med detta måste 
den tilldelade budgetramen årligen vara realistisk i den 
mening att beslut om åtgärder genomförs i takt med att 
ramen minskar.
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Individ- och familje-
omsorgsenheten (IFO)

Allmänt

Under hösten 2004 beslutades att IFO-enheten skulle 
flyttas från Utvecklingsavdelningen till Omsorgsnämn-
den. 

Målet med organisationsförändringen var att ännu 
bättre kunna tillgodose kommunmedborgarnas behov av 
service, att kunna erbjuda en större kompetens samt att 
göra handläggningen i allmänhet så effektiv som möjligt 
och med aktiva åtgärder vid hanteringen av ekonomiskt 
bistånd i synnerhet.

Beslutet innebar att IFO budgetmässigt övergick till 
Omsorgsnämnden från och med år 2005. Verksamhets-
mässigt flyttades dock IFO till Omsorgsnämnden ome-
delbart under hösten 2004 då utvecklingschefen slutade 
och den nyrekryterade utvecklingschefen inte fick det 
budgetmässiga ansvaret för IFO. 

I och med detta faktum redovisas i denna samman-
ställning verksamhetsberättelsen för IFO under rubriken 
Omsorgsnämnden. Utvecklingsenheten exklusive IFO 
redovisas under Kommunstyrelsens verksamhetsområde 
med start på sidan 51. 

Ekonomi

IFO-enheten redovisar en positiv budgetavvikelse för år 
2004 uppgående till 0,5 mkr. Budgetramen uppgick till 
5,2 mkr och utfallet uppgick till 4,7 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen förklaras främst med att kostnaderna 
för försörjningsstöd blivit mindre än budgeterat samti-
digt som kostnaderna inom andra områden också kunnat 
hållas nere. 

Verksamheten

IFO-enheten arbetar i stort med sex huvudområden: barn- 
och ungdomsärenden, missbruksarbete, försörjningsstöd, 
familjerättsärenden, ärenden enligt skuldsaneringslagen 
samt alkohol- och drogförebyggande verksamhet.

De inriktningsmål som IFO arbetar efter är bland an-
nat att Jokkmokks kommun ska främja människors eko-
nomiska och sociala trygghet. Andra mål är att jämlikhet 
i levnadsvillkor ska råda samt att verka för att barn och 
ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Särskild uppmärksamhet ska ges till barn och ungdomar. 
När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen 
till barnets bästa kräver.

Verksamhetsområdet delats upp i två delar, dels utred-
ning och behandling samt dels ekonomi. Syftet med upp-
delningen är att bättre kunna tillgodose kommunmed-
borgarnas behov av service, att kunna erbjuda en större 
kompetens i allmänhet samt att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt vid hanteringen av försörjningsstöd 
i synnerhet. 

Under året har totalt sju barn varit placerade i sex famil-
jehem. Kostnaderna har varit något lägre än budgeterat. 

Missbruksarbetet bedrivs till stor del i samarbete med 
Fria Sällskapet Länkarna. Prognosen är att behovet av 
extern vård ökar då missbruket tilltar och Länkarnas möj-
ligheter att hjälpa är begränsade. 24 personer har bevil-
jats vistelse vid Länkarnas verksamhet under året varav 
drygt hälften av dessa har beviljats rehabilitering mer än 
en gång.

Under år 2004 noteras en ökning av antalet barn- och 
ungdomsärenden i Jokkmokks kommun. Dessa ärenden 
är lagreglerade i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En utred-
ning påbörjas efter anmälan eller ansökan till Omsorgs-
nämnden. I svåra ärenden samarbetar IFO i Jokkmokks 
kommun ofta med barnpsykiatrin i Gällivare. Arbetet 
innebär ett nära samarbete med familjerna men även med 
skol- och barnomsorgsverksamheterna.

Den första etappen av projektet Framtidsfolket har ge-
nomförts under år 2004. En drogvaneundersökning har 
genomförts från och med årskurs sju på högstadiet till 
och med årskurs tre på gymnasiet i Jokkmokks kommun. 
Arbetet med ett drog- och alkoholpolitiskt program har 
också inletts.

Kommunen har ett avtal med Gällivare kommun om 
familjerådgivning. I enlighet med detta avtal erbjuds 
kommuninvånarna familjerådgivning varannan vecka. 

Framtiden

Det drog- och alkoholförebyggande arbetet kommer att 
fortsätta under år 2005. Det är en mycket viktig satsning 
som görs. 

I övrigt fortsätter arbetet inom den förhållandevis lilla 
enheten. Det gäller hela tiden att hitta nya och effektivare 
arbetsformer i syfte att göra ett bra arbete under knappa 
ekonomiska resurser.
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KULTUR- 
OCH FRITIDSNÄMNDEN

 Utfall  Budget Differens 

Intäkter  6 088 2 945 3 143 

Kostnader 14 501 11 351 -3 150 

Nettokostnader 8 413 8 406 -7

Under rubriken Kultur och fritid finns alla verksamhetsområden inom Kul-
tur- och fritidsnämndens område.

Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden har hållit sin nettobudget ex-
akt enligt planeringen för år 2004. Utfallet uppgår till 8,4 
mkr vilket också budgeten gör.

Verksamheten

Jokkmokks vintermarknad är den enskilt största händel-
sen i Jokkmokks kommun under ett normalt år. Under 
år 2004 har förberedelserna inför 400-årsjubileumet, som 
inträffade under en vecka i månadsskiftet januari/februari 
2005, varit extra stort. I stort sett hela personalstyrkan 
inom Kultur- och fritidsnämnden har varit engagerad i 

Antal ledamöter: 7 (4 s, 1 mp, 1 fp, 1 v)
Ordförande: Birgitta Siljelöf (s)

Kultur och fritid
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detta arbete. Det stora arbetet ligger alltså i förberedel-
serna, vilka för vintermarknaden 2005 och dess 400-år-
sjubileum startade redan i april månad 2004 för att bli 
ännu mer intensivt under hösten. 

Förutom förberedelserna inför invigningen av jubi-
leumsmarknaden 2005 har mycket tid lagts ned på ”ung 
marknad”, som för år 2005 koncentrerades på två större 
arrangemang, en rock-konsert och ett större disco. I Spar-
bankssalen i Ája-lokalerna har Kultur- och fritidsnämn-
den arrangerat folkmusik-, blues- och jazzkonserter.

En i övrigt stor och viktig händelsen under år 2004 
är återinvigningen av biblioteket i Jokkmokks samhälle. 
Den 4 juni – drygt ett år efter branden den 16 maj 2003 
– återinvigdes biblioteket. Det hade då varit ett mycket 
slitsamt år för personalen efter allt vad branden medfört i 
form av flyttningar, tillfälliga lokaler och i övrigt en eko-
nomisk osäkerhet i vad branden fört med sig. Det kändes 
därför skönt när biblioteket äntligen kunde flytta tillbaka 
till sina ordinarie lokaler. 

Under våren 2004 blev den ekonomiska ersättningen 
med försäkringsbolaget Trygg-Hansa klart och slut-
summan på drygt 3,1 mkr känns som en rimlig och bra 
ersättning utifrån den försäkring som Jokkmokks kom-
mun hade. Tyvärr har dock försäkringsvillkoren kraftigt 
försämrats efter biblioteksbranden vilket medfört högre 
premier och en högre självrisk från och med halvårsskif-
tet år 2003.

I mitten av juni började en projektanställd bibliotekarie 

att arbeta i projektet ”Dola Sánit – Eldens ord”. Projekt-
bibliotekarien har arbetat med återköp av böcker och av-
lastat den ordinarie bibliotekarien. Dokumentet kommer 
att publiceras på Norrbottens länsbiblioteks hemsida. 
Projektet pågick till och med december 2004.

Barn- och ungdomsbibliotekarien har arbetat med 
barn- och ungdomsgrupper. Bilbliotekarien har lärt dem 
hitta i biblioteket och berättat för dem vad biblioteket har 
att erbjuda.

Under augusti 2004 hade författaren Lilian Ryd, som 
härstammar från Vuollerim i Jokkmokks kommun, bok-
släpp på sin bok Vi åt aldrig lunch. Lilian Ryd presente-
rade boken också i Vuollerim. Båda arrangemangen var 
lyckade och välbesökta. 

Utlåningsstationen i Porjus har flyttat under året. 
Verksamheten bedrivs efter flytten i nya och fina lokaler 
i gamla posthuset. Invigningen skedde i november 2004. 
Det är nu möjligt även för rullstolsbundna att besöka bib-
lioteket i Porjus.

Hembygdsföreningen i Murjek har under året tagit 
över driften och skötseln av Murjeks utlåningsstation.

Under våren 2004 startade ett samarbetsprojekt kring 
utemiljön i Jokkmokks tätort. Resultatet hittills har lett till 
ett program för förbättringar av utemiljön i Jokkmokk, en 
enkät om utemiljön och två seminarier som hölls under 
hösten 2004. Idag är det tillsatt en arbetsgrupp under Ut-
vecklingsenheten som ska arbeta vidare med projektet. 

Samarbete över kommungränserna är också något som 
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alla avdelningens verksamheter försöker bedriva. Inom 
bibliotekets verksamhetsområde sker detta samarbete ge-
nom chefsträffar och utbildningsdagar. Allmänkulturen 
har länge arbetat tillsammans i ”Kraftfält Norr” och stora 
fördelar noteras i samarbetet. 

Även fritidssidan inom Kultur- och fritidsnämnden har 
nu inlett ett liknande samarbete och där har personalen 
haft flera träffar under året. Hela avdelningen har gjort 
ett studiebesök i finska Levi för att få lära sig mer om hur 
Jokkmokks kommun kan utnyttja vintersäsongen bättre 
ur ett fritidsperspektiv. 

Under året har ett kulturarbetarprojekt initierats. Pro-
jektet heter ”Jokkmokk – The Artist Community” som 
i korthet bygger på att kulturarbetare från hela landet 
ska komma till Jokkmokks kommun under kortare eller 
längre perioder. Kulturarbetarna erbjuds att bo hyresfritt 
i kommunens tomma, men för vintermarknaden möble-
rade, lägenheter. I utbyte ska de tillföra Jokkmokk ”nå-
got” från sitt konstnärliga arbete. Under sommaren 2004 
besökte de första kulturarbetarna Jokkmokk och redan 
noteras prov på installationer, poesikvällar och konstut-
ställningar. 

År 2003 startade det nya ”Kultur- och upplevelsepro-
jektet för Jokkmokks kommun”, förkortat KUPP-projek-
tet. Liksom i det tidigare projektet ”Kulturellt centrum i 
norr”, satsas bygdemedel för att utveckla kulturlivet och 
kulturturismen på ett långsiktigt sätt. 

Att ha personer anställda i projektet har visat sig vara en 
mycket bra satsning. Det som genomförs i projektet idag 
får en större bredd och är mer genomarbetade än det som 
”Kulturellt centrum i norr” kunde förverkliga med bidrag 
till andras projekt och arrangemang.

Under våren 2004 har två större arrangemang genom-
förts, skoterfestivalen och hälsomässan. Båda har varit 
lyckade med stor genomslagskraft. Ett gammalt projekt 
– ”Samisk skulpturträdgård” har förverkligats under år 
2004. Skulpturparken invigdes under jubileumsvinter-
marknaden år 2005. 

Under sommaren 2004 genomfördes fem mycket upp-
skattade trivselkvällar i parken i Jokkmokks samhälle. 
Arrangemangen samordnades inom ”Kraftfält Norr” 
och kommer att fortsätta under sommaren 2005. Den 
julmarknad som KUPP-projektet startade under år 2003 
blev snabbt tradition och engagerade många jokkmok-
kare år 2004. Tyvärr var kylan så sträng första advent att 
den stora kommersen uteblev.

Alla arrangemang som Kultur- och fritidsnämnden ar-
betar med görs i samarbete med ungdomar. Det är en ut-
maning att arbeta tillsammans med ungdomarna. 

Under hösten har ett förslag utarbetats till hur Kultur- 
och fritidsnämnden ska bidra med ekonomisk stöttning 
till ungdomars idéer och projekt. Målet för projektet är 
att ungdomarna i större omfattning ska våga tro på sina 
egna idéer och genomföra dem med så liten inblandning 

av vuxna som möjligt. Projektet kallas ”PUNG-projek-
tet” (pengar för unga) och i budgeten för år 2005 har 
Kultur- och fritidsnämnden satsat 100.000 kronor till 
projektet.

Omsorgsnämnden har anställt en drogsamordnare med 
vilken Kultur- och fritidsnämnden samarbetar mycket 
med. Under hösten 2004 har drogsamordnaren genom-
fört, och även redovisat, den drogvaneundersökning som 
sedan tidigare var planerad.

Omorganisationen med tre vaktmästare, vilka sköter 
om alla Jokkmokks kommuns anläggningar, börjar fung-
era ganska bra. Vaktmästarna har under våren 2004 även 
hjälpt till att köra skoterleder till Årrenjarka med pistma-
skinen. Det är något som gått hårt åt maskinen och under 
år 2005 kommer enbart Karatsleden att pistas.

Framtiden

Under år 2004 har jubileumsmarknaden tagit mycket 
av avdelningens tid i anspråk. Hur organisationen kring 
marknaden ska se ut i framtiden är ännu ej bestämd. Ut-
värderingsarbetet pågår.

Det finns tankar att låta föreningslivet mer självständigt 
ta hand om ungdomsarrangemangen under marknaden.

Under år 2004 började flera avdelningar aktivt samar-
beta kring utemiljön i centralorten. Eftersom det är så 
viktigt hur miljön ser ut i tätorten fortsätter detta projekt 
över år 2005. Närmast planeras att till sommaren 2005 
göra parkens torgdel trevligare. Andra viktiga områden 
att se över är infarter och skyltning.

I 2005 års budget har för första gången biblioteket fått 
en egen ”arrangemangspott”. Det betyder att det kom-
mer att hända mer på biblioteken. Det planeras både tra-
ditionella författarbesök och arrangemang mer riktade 
mot ungdomar.

Kultur- och fritidsnämndens 3-åriga projekt, KUPP-
projektet, går under år 2005 in på sitt sista år. KUPP-
projektet är ett projekt som både stöttar den viktiga eve-
nemangskulturen men också ungdomsprojekt, kulturar-
betare och föreningsliv. 

Allt detta är viktiga delar i kommunens identitet. Innan 
2005 års utgång ska utvärdering av projektet ske. 



43

Infrastruktur, 

samhällsbyggnad och energi 

Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och en-
ergi finns alla verksamhetsområden inom Samhällsbyg-
garnämndens område samt även Fastighetsförvaltning-
ens och Gatukontorets verksamhetsområden vilka or-
ganisatoriskt sett ligger under Kommunstyrelsen. Dess-
utom finns de kommunala bolagen AB Jokkmokkshus 
och Jokkmokks Värmeverk AB med under denna rubrik.

 Utfall  Budget Differens 
Intäkter 3 583 2 661 922

Kostnader 11 609 10 996 -613

Nettokostnader 8 026 8 335 309

SAMHÄLLSBYGGARNÄMNDEN
Antal ledamöter: 7 (4 s, 1 mp, 1 sv, 1 alt)
Ordförande: Sven Holmqvist (s)

Allmänt

Inom Samhällsbyggarnämndens verksamhetsområde in-
ryms miljö- och hälsoskyddsfrågor, räddningstjänstens 
verksamhetsområde samt plan- och byggärenden. Totalt 
sett redovisar Samhällsbyggarnämnden ett ekonomiskt 
utfall som uppgår till cirka 8,0 mkr vilket är cirka 0,3 mkr 
lägre än budgeterad nivå.

Nämnd och byggärenden

Ekonomi

Nettokostnaderna för nämndsadministration och byggä-
renden uppgår till cirka 0,2 mkr lägre än vad som bud-
geterats. På intäktssidan redovisas ett budgetöverkott på 
0,1 mkr. Detta beror på att nya avtal har upprättats för 
nyttjande av kartmaterial vilka inte fanns med i fastställd 
budget.

I övrigt har en allmän återhållsamhet vad gäller kostna-
derna lett till ett budgetöverskott på cirka 0,1 mkr.

Verksamheten

Samhällsbyggarnämnden har under år 2004 handlagt 
285 bygglovs- och planärenden. Under år 2003 har sam-
manlagt 250 ärenden handlagts. Siffrorna visar att antalet 
handlagda ärenden har ökat under år 2004.

De flesta ärendena har varit av enklare art, vilket inne-
burit att endast ett samrådsmöte har hållits under år 
2004. Stor del har ägnats åt bland annat översiktsplanen 
med samråd i Porjus, Vuollerim och Jokkmokk.

För administration och handläggning av denna ären-
demängd, information, rådgivning, planläggning samt 
tillståndsgivning avseende brandfarliga varor har en as-
sistent svarat.

Stadsarkitekt har anlitats till viss del. Konsultation i 
tekniska ärenden har förekommit och vissa ärenden har 
granskats ur brandteknisk och fastighetsbildningssyn-
punkt av tjänstemän som inte ingår i samhällsbyggarkon-
torets ordinarie organisation. 

Bland verksamhetsårets planärenden noteras:

• Detaljplaneändring, Jokkmokk, kvarteret Geten.
• Detaljplaneändring, Porjus, Övre Lillselet.
• Detaljplaneändring, Porjus, Laponiaporten.
• Detaljplaneändring, Jokkmokk, kvarteret Bogård och  
 Nomaden.
• Revidering av kommunens översiktsplan.

Framtiden

Samhällsbyggarnämnden har som beslutsorganisation 
fungerat effektivt med stimulerande och goda relationer 
mellan beslutsfattare och tjänstemän. 

Samhällsbyggarnämndens organisation är väldigt liten. 
Det gäller att fortsätta se över rutiner och arbetsuppgif-
ter för att klara framtidens ökade krav på effektiviseringar 
och förändringar. Tidigare har det funnits planer om ett 
utökat samarbete över kommungränserna bland kom-
munerna inom Lapplands kommunalförbund. Det har 
varit svårt att hitta några konkreta områden där samar-
bete kunnat genomföras. De politiska signalerna är nu att 
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inför framtiden ska man samarbeta där man från tjänste-
mannahåll finner det möjligt att så göra.

Miljö- och hälsoskydd

Ekonomi

Budgeterad nettokostnad för miljö- och hälsoskyddsen-
heten uppgår till 0,8 mkr. Utfallet uppgår till 0,6 mkr. 
Förklaringen till den positiva budgetavvikelsen om 0,2 
mkr står främst att finna i det faktum att intäkterna ökat 
mer än beräknat. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har under år 2004 arbe-
tat fram nya förslag till taxor inom de olika verksamhets-
områdena. Dessa taxor antogs av Kommunfullmäktige 
under sommaren 2004. De nya taxorna har medfört att 
miljö- och hälsoskyddsenhetens intäkter har blivit större 
än budgeterat. 

Under verksamhetsår 2004 har miljö- och hälsos-
kyddsenheten fortsatt att inventera och organisera arki-
ven, vilket har resulterat i att fler tillsynsobjekt som ska 
betala årlig tillsynsavgift har identifierats.

Verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsenhetens facknämnd är Samhälls-
byggarnämnden.

Grunden för Samhällsbyggarnämndens arbete är myn-
dighetsutövning. Samhällsbyggarnämnden är lokal till-
synsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, djurskydd, naturvård, renhållning och täkter.

Förutom att vara operativ tillsynsmyndighet ska nämn-
dens arbete inriktas på att uppmärksamt följa utveckling-
en inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende. 
Samhällsbyggarnämnden ska även medverka i planering 
där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs. Dessutom ska 
det finnas ett samarbete med andra myndigheter, orga-
nisationer och enskilda vars verksamhet berör miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Slutligen ligger i arbetsuppgifterna att lämna allmänhet 
och företag de råd och upplysningar i frågor som berör 
nämndens ansvarsområde.

Samhällsbyggarnämnden har under året bedrivit till-
syn, rådgivning och informationsarbete inom samtliga 
ovan definierade verksamhetsområden.

Under sommaren 2004 hade miljö- och hälsoskyddsen-
heten för avsikt att genomföra en cisterninventering i 
Jokkmokks kommun men på grund av resursbrist genom-
fördes inte detta projekt.

Framtiden

Under år 2005 har miljö- och hälsoskyddsenheten för 
avsikt att fortsätta att utveckla ärendehanteringen samt 
att förnya vissa mallar och informationsblad. Under året 
kommer även länsstyrelsens inventering av förorenade 

områden att fortskrida vilket medför att miljö- och hälso-
skyddsenheten kommer att lägga vissa resurser inom det-
ta område. Resurser kommer även att läggas på informa-
tion och rådgivning inom tobaksområdet. Anledningen 
till detta är de förändringar i lagstiftningen som kommer 
att ske framöver. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten planerar även att försö-
ka öka den praktiska tillsynen på de fasta tillsynsobjekten 
som finns i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsenheten 
planerar även att delta i ett livsmedelsprojekt som kom-
mer att genomföras i länet.

Från och med januari 2005 kör personalen på miljö- 
och hälsoskyddsenheten Jokkmokks kommuns första eta-
noldrivna bil. Det är ett centralt och strategiskt viktigt val 
som gjorts i syfte att förbättra miljön.

Räddningstjänsten

Allmänt

Samarbetet mellan Jokkmokks och Bodens kommuner 
gällande ledning av brandförsvaret i Jokkmokk fortsätter. 
Avtalet omfattar räddningschef, brandsynrådgivning mot 
allmänheten, hjälp med övning, utbildning och befälsbe-
redskap vid olyckor.

Ekonomi

Räddningstjänsten redovisar ett budgetunderskott för år 
2004 uppgående till knappt 0,1 mkr. Budgeterad netto-
kostnad uppgår till knappt 6,7 mkr och utfallet uppgår till 
drygt 6,7 mkr. Underskottet förklaras med att ett antal 
smärre kostnadsposter överstigit budgetvärdena. 

Verksamheten

De övergripande målen för räddningstjänsten definieras 
i räddningstjänstlagen och kommunens räddningstjänst-
plan.

Räddningstjänsten ska kontinuerligt följa riskutveck-
lingen i samhället och arbeta för ett samhälle utan olyck-
or. Arbetet ska leda till ett bra skydd för miljö och egen-
dom samt ökad säkerhet och trygghet för alla som bor, 
vistas och verkar inom kommunen. Grundsynen ska vara 
att riskkällor i första hand elimineras eller i andra hand 
reduceras.

Räddningstjänsten ska även planera för och genomföra 
skadeavhjälpande åtgärder av olika slag vid inträffade 
olyckor. Verksamheten ska bedrivas genom klara och en-
tydiga målformuleringar med sikte på en ständig kvali-
tetsförbättring.

För att uppnå bästa möjliga resultat krävs att den skade-
förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten delvis 
samordnas. Erfarenheter från respektive verksamhet ska 
tas till vara med syfte att erbjuda kommuninvånarna en 
bra säkerhet.
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Viktiga händelser under år 
2004:

• Arbetet med teknisk service och externa tjänster som 
till exempel handbrandsläckarservice har ökat under 
året.

• Intäkterna från externa utbildningar har ökat mar-
kant under året.

• Räddningstjänsten har under året haft 107 larm vil-
ket är ungefär nivån på ett normalår.

• Under året har ett handlingsprogram för räddnings-
tjänsten och för kommunen i övrigt tagits fram. 
Handlingsprogrammet handlar om det skadeföre-
byggande arbetet vilket intensifierats kraftigt efter 
biblioteksbranden under år 2003. I samband med 
det projektet har under hösten en projektanställd 
risksamordnare arbetat tillsammans med Jokkmokks 
kommuns olika avdelningar och enheter för att se 
på de risker som finns. Syftet är att möta de ökade 
försäkringskraven som ställts på Jokkmokks kommun 
efter ovan nämnd biblioteksbrand. 

• Under året har räddningstjänsten medverkat i arbe-
tet med att planera ett säkert och tryggt firande av 
Jokkmokks vintermarknads 400-årsjubileum.

• Under året har ett förebyggande arbete skett i syfte 
att inplantera ett systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) vilket ersätter den gamla termen brandsyn. 
Tillsyn innebär att fastighetsägare och verksamheter 
får ett tydligare ansvar för sitt eget brandskydd.

• Då det i kommunerna numer medges egensotning 
har detta handlagds av räddningstjänsten.

Framtiden

En ny räddningstjänstlag, Lagen om skydd mot olyckor, 
började gälla 2004-01-01. Den lagen ersatte den tidi-
gare Räddningstjänstlagen. Denna nya lag har medfört 
ett stort merarbete för kommunens olika avdelningar 
och enheter. Arbetet med att följa denna nya lag fort-
sätter.

Räddningstjänsten har tagit fram en handlings-
plan som ersätter den tidigare räddningstjänstplanen. 
Handlingsplanen kommer att revideras varje mandat-
period. Olika utbildningsinsatser har genomförts och 
ytterligare utbildningsinsatser kommer att genomföras 
i samband med detta. Bland annat kommer krisled-
ningsnämnden att utbildas i extraordinära händelser.

Efter biblioteksbranden under år 2003 skedde en ny-
start vad gäller förebyggande skadearbete inom Jokk-
mokks kommun. Arbetet i den skadeförebyggande 
riskhanteringsgruppen kommer att intensifieras yt-
terligare i framtiden. Dels på grund av ökade krav från 
försäkringsbolagen men även för att det är viktigt att 
minimera skador och tillbud i den ordinarie verksam-
heten. Arbetet med kommunens säkerhet och trygghet 
fortsätter att samordnas av räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten kommer under år 2005 att fort-
sätta granskningen av de brandskyddsdokumentationer 
som olika verksamheter ska lämna till räddningstjäns-
ten för granskning i enlighet med den nya lagen.

Gatukontoret 

Ekonomi

2004 års budget har överskridits med 0,5 mkr. Budget-
ramen uppgick till 9,7 mkr och utfallet blev 10,2 mkr.

Kostnaderna för vintermarknaden har överstigit 
budgeterad nivå med 0,2 mkr och verksamheten inom 
återvinningscentralen (SAVO) har kostat cirka 0,3 mkr 
mer än budgeterat. Energikostnaderna har visat sig 
vara ett stort problem även under år 2004. Det handlar 
dels om att kostnaderna är väldigt höga men det hand-
lar dessutom om svårigheterna att följa elbolagets elde-
biteringar.

Vattenförsörjningen i Murjek och problem med 
slamhanteringen i avloppsreningsverket har lett till sto-
ra svårigheter under året. Det ledde till att bedömning-
arna tidigare under året var att Gatukontoret skulle gå 
med ett större budgetunderskott jämfört med vad som 
blev fallet. Genom att ett antal olika åtgärder genom-
fördes slutade underskottet med 0,5 mkr.

Under år 2004 har 10,5 personer varit anställda på 
gatukontoret och mellan tio och tjugo personer har 
sysselsatts via olika arbetsmarknadsåtgärder.
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Verksamheten

Årets löpande drift har varit det traditionella för ett Ga-
tukontor. Det vill säga underhåll av gator och vattenled-
ningar, framställande av rent vatten och behandling av av-
lopp samt renhållning. Skötsel av grönytorna i Vuollerim 
och Murjek har bedrivits på entreprenad.

Utöver detta har även driften av miljöstationerna i 
Jokkmokk, Porjus och Vuollerim skett. 

Från och med år 2002 ingår Savo-verksamheten i Gatu-
kontoret. I den verksamheten sker förädling av avfall ge-
nom att ta tillvara på glas, metall, papper och dylikt samt 
demontering av elektriska och elektroniska produkter åt 
El-Kretsen AB. En stor verksamhet på Savo är återvin-
ning av restprodukter.

En tredje etapp av ledningsbytet på Stentorpsområdet 
har utförts. Ledningsarbetet är därmed klart. Gatan kom-
mer däremot att byggas om till sommaren 2005. 

Ytterligare en pumpstation har helrenoverats på No-
tuddens campingområde. Storgatan och Porjusvägen i 
Jokkmokks samhälle är färdigombyggda förutom att en 
del björkar inte kunnat planteras under hösten utan dessa 
kommer att planteras under våren 2005. 

Ett reningsfilter vid vattenverket i Tjalmejaur utanför 
centrala Jokkmokk har installerats vilken togs i drift un-
der början av år 2005.

Styr- och övervakningsutrustningarna har komplette-
rats med radiosändare. 

Vid återvinningscentralen har utbyggnaderna till för-
bättrad avfallsmottagning fortsatt och vågen på återvin-
ningscentralen är ombyggd för att kunna ta emot timmer-
bilar som levererar virke till Värmeverket.

Gatubelysningarna i Jokkmokks samhälle styrs idag 
via en dator i Gällivare. Med den investeringen kommer 
elförbrukningen att minskas i framtiden. Redan idag har 
brinntiden kunnat minskas på en stor del av belysningarna 
från 4.000 timmar per år till 3.410 timmar per år.

Framtiden

Inom Gatukontoret fortsätter arbetet med gatubelys-
ningsprojektet för att minska beståndet och samtidigt 
byta ut gammal och kostsam armatur. Fasvis nedsläckning 
av gatubelysningen är nästa steg i jakten på kostnader på 
energisidan.

En undersökning av vattenförsörjningen i Murjek är på 
gång. Tack vare det myckna regnandet under hösten 2004 
är dock läget i Murjek för närvarande under kontroll.

Nya EU-direktiv inom vatten- och avloppssidan kom-
mer förmodligen att kräva stora framtida investeringar. 
Inom slam- och renshanteringsverksamheten har det bli-
vit betydligt hårdare krav. Det innebär att en utredning 
måste göras och det kan eventuellt innebära att nya inves-
teringar måste göras även inom det området.

Avtalet med Kiruna värmeverk gällande avfallshante-
ringen löper ut under år 2005. Nuvarande avtal har inte 

varit helt problemfritt. En ny upphandling av avfallsför-
brännare kommer att göras under år 2005.

En utvärdering är på gång gällande verksamheten inom 
återvinningscentralen. Frågan som ska utvärderas är vil-
ken verksamhet som ska bedrivas inom ramen för återvin-
ningscentralen.

Kommunstyrelsen beslutade under år 2004 att Gatu-
kontoret tillsammans med Fastighetsförvaltningen, Städ-
poolen och Matpolen ska ingå i samma organisatoriska 
enhet med namnet Teknik- och Serviceenheten. Det 
innebär att under år 2005 kommer ett arbete i syfte att 
hitta samordningsvinster att intensifieras inom denna ny-
bildade enhet.

Fastighetsförvaltningen 

Allmänt

AB Jokkmokkshus har på uppdrag av Jokkmokks kom-
mun förvaltat de kommunala fastigheterna även under 
verksamhetsåret 2004. På grund av att VD:n för AB 
Jokkmokkshus slutat under början av år 2004 har inte alla 
beslutade åtgärder kunnat verkställas. Fastighetsförvalt-
ningen har dock skett i enlighet med upprättat avtal mel-
lan parterna och i den omfattning som avtalet föreskriver. 
I förvaltningsavtalet ingår även att ombesörja kommu-
nens samtliga fastighetsinvesteringar. 

Ekonomi

Fastighetsförvaltningen redovisar för år 2004 ett budget-
underskott uppgående till 2,5 mkr. Budgeterade netto-
kostnader uppgår till knappt 5,1 mkr och utfallet uppgår 
till 7,6 mkr. 

Den största förklaringen till detta är att de budgeterade 
energibesparingarna inte uppfyllts. Dessutom har verk-
samheten i en av Jokkmokks kommuns före detta största 
arbetsgivare försvunnit. Det handlar om företaget Wibe 
som avvecklade sin verksamhet med cirka 50 anställda 
under hösten 2003. Den lokal som Wibe hyrde har stått 
tom under hela 2004 vilket redovisningsmässigt innebär 
ett stort budgetunderskott.

Verksamheten

Verksamheten under år 2004 har lidit skada av att VD:n för 
AB Jokkmokkshus slutat. Med det förvaltningsavtal som 
finns mellan Jokkmokks kommun och AB Jokkmokkshus 
innebär det att dessa enheter samarbetar intimt. Led-
ningsfunktionen för Fastighetsförvaltningen har därmed 
inte fungerat under år 2004. En rad beslutade åtgärder 
har därför inte kunnat verkställas under året vilket också 
beskrivits ovan som en förklaring till att budgeten inte 
hållits.
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Framtiden

Då de ekonomiska resurserna krymper och då de politis-
ka prioriteringarna fokuserar allt mer på skola, vård och 
omsorg hamnar de tekniska sektorerna allt mer i bakvatt-
net. Under flera år tillbaka har det periodiska underhållet 
minskat. Det kan vara en fara att hela tiden skjuta under-
hållsfrågor framåt i tiden men så har nu skett under de 
senaste åren.

Det är mycket viktigt att det blir en lösning på led-
ningsfunktionen för Fastighetsförvaltningen. Den un-
der år 2004 beslutade omorganisationen innebär att en 
fastighetschef ska rekryteras. Fastighetschefen ska också 
leda den nya Teknik- och Serviceenheten. Den enheten 
kommer att bestå av de forna enheterna Fastighetsför-
valtningen, Gatukontoret, Städpoolen och Matpolen.

AB Jokkmokkshus

VD-posten är vakant
Ordförande: Kent Ögren (s)

Ekonomi

AB Jokkmokkshus redovisar för år 2004 ett resultat upp-
gående till -2,2 mkr. Orsaken till det negativa rörelsere-
sultatet är flera. Bolaget har underhållit sina fastigheter 
mer än vad som var budgeterat. Dessutom har en rad 
vattenskador uppstått under året vilket lett till ytterligare 
icke budgeterade kostnader. 

De förändringar som varit på VD-posten har kostat bo-
laget dubbla arvoden under verksamhetsåret vilket också 
bidragit till det negativa resultatet.

De riktade bidrag som bolaget tidigare erhållit, ung-
domsrabatt och bidrag för outhyrt i glesbygd har för-
svunnit.

Överenskommelse om 2004 års hyror har slutits med 
hyresgäströrelsen. Den genomsnittliga hyresnivån upp-
gick till 697 kr/m²/år. Överenskommelse om 2005 års 
hyresnivå har också träffats. Beloppet uppgår till 711 kr/
m²/år.

Verksamheten

AB Jokkmokkshus har som verksamhetsinriktning att 
främja och upprätthålla bostadsförsörjningen i Jokk-
mokks kommun. 

Bolagets utbud av lägenheter ska vara av god standard 
där hyresgästens behov och önskemål sätts i centrum. 
Förvaltningen av bolaget ska ske med största möjliga kva-
litets- och miljömedvetenhet. Bolaget är ett allmännyttigt 
bostadsföretag och ägs i sin helhet av Jokkmokks kom-
mun. Förutom det egna beståndets förvaltning förvaltar 
bolaget även Jokkmokks kommun hela fastighetsbestånd.

Totalt sett fanns vid utgången av verksamhetsåret 599 
lägenheter till uthyrning. Den siffran uppgick till 738 lä-
genheter vid föregående årsskifte. 

De 599 lägenheter som fanns till uthyrning vid slu-
tet av året är alltså en minskning med 139 lägenheter 
jämfört med samma tid föregående år. Största delen av 
minskningen härrör från den försäljning av fastigheter 
som gjordes under tredje kvartalet 2004. Den avyttringen 
innebar att 94 lägenheter och en lokal, vilka alla fanns i 
Porjus, såldes till Norecic AB. Resterande 45 lägenheter 
revs eller monterades ned för avflyttning, allt i enlighet 
med avtalet med Statens Bostadsnämnd.
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Uthyrningsgraden för bostäderna har varierat under 
året, från att som mest varit 112 lediga lägenheter och som 
lägst 49 lediga lägenheter. Förklaringen till den onormalt 
stora variationen är att bolaget under året successivt ar-
betat med att tömma de lägenheter som ska avvecklas i 
enlighet med upprättat avtal med Statens Bostadsnämnd.

Antalet omflyttningar i beståndet är för närvarande 
43% vilket kan betecknas som en mycket hög siffra. Även 
den onormala siffran förklaras med avtalet med Statens 
Bostadsnämnd vilket inneburit att hyresgäster som bott i 
en fastighet som ska rivas inom en femårsperiod erbjudits 
annan lägenhet i AB Jokkmokkshus bostadsbestånd.

Omflyttningsfrekvensen för år 2003 uppgick till 42% 
och år 2002 var siffran 31%. Riksgenomsnittet ligger på 
22%. 

Vakansgraden har ökat kraftigt fram till och med år 
2002. Därefter har vakansgraden minskat. Det beror på 
minskningen av bostadsbeståndet i samband med avtalet 
med Statens Bostadsnämnd. 

Så sent som under år 1998 uppgick vakansgraden till 
acceptabla 7,0%. Därefter har den ökat stadigt trots att 
många lägenheter försvunnit. År 1999 uppgick siffran till 
7,5% och år 2000 steg vakansgraden till hela 10,3%. Yt-
terligare stegringar har sedan skett så att år 2001 var siff-
ran 10,9% och vid slutet av år 2002 uppgick vakansgra-
den för AB Jokkmokkshus till hela 12,9%. Därefter har 
vakansgraden sjunkit så att siffran för år 2003 var 10,2% 
och siffran för år 2004 var 10,0%.

AB Jokkmokkshus har under året investerat för 0,5 
mkr. Investeringarna har bestått av utbyggnad av bred-
bandsnätet i fastighetsbeståndet.

Det planerade underhållet följer i väsentliga delar den 
upprättade underhållsplanen. Fastigheter som ingår i av-
vecklingsplanen, i enlighet med kommunens avtal med 
Statens Bostadsnämnden, har undantagits.

För att utvidga hyresgästernas möjlighet att påverka 
det egna boendet tillämpar AB Jokkmokkshus hyresgäst-
styrt lägenhetsunderhåll sedan en lång tid tillbaka. Det 
innebär kortfattat att hyresgästen, via egna val, kan välja 
vilket underhåll man vill att hyresvärden ska utföra i den 
enskilda lägenheten. Man kan också välja att avstå från 
det berättigade underhållet och då få en rabatt eller en 
nedsättning av hyran. 

Totalt har 347 tkr (459) betalats ut under år 2003 i hy-
resrabatter till hyresgästerna.

Information om och bokning av AB Jokkmokkshus lä-
genheter kan, om man så önskar, ske via internet. Det har 
lett till avsevärt minskade handläggningstiden för att få 
en lägenhet. 

En fungerande hemsida, där både varande och pre-
sumtiva hyresgäster kan inhämta all den information som 
behövs för ett boende hos AB Jokkmokkshus, är mycket 
viktigt.

Adressen till hemsidan är: www.jokkmokkshus.se

Idag har AB Jokkmokkshus en mycket väl besökt hem-
sida där intresserade kan få ta del av bolagets utbud och 
tjänster. Ungefär 40% av lägenhetsbeståndet har anslu-
tits till kommunens bredbandsnät och ambitionen är att 
utöka den delen i den takt som det är möjligt med tanke 
på nätägarens utbyggnadsplaner.

Miljöarbetet fortsätter som planerat. Inom alla områ-
den är uppdraget att tänka miljömässigt riktigt i det som 
görs. Allt ifrån sophantering till den minsta lilla detalj 
som ska bytas i en fastighet. 

I de fastigheter som ska rivas, i enlighet med avtalet 
med Statens Bostadsnämnd, har ett antal sakvaror, vilka 
bedömts vara i mycket bra skick, undantagits. Det har 
framförallt rört sig om fönster och dörrar som återan-
vänts i det kvarvarande beståndet. Det känns rätt att i så 
stor grad som möjligt ta till vara på de resurser som an-
nars skulle ha monterats ned och destruerats.

Framtiden

Det avtal som skrevs med Statens Bostadsnämnd innebar 
att Jokkmokks kommun fick ett statligt stöd för att om-
strukturera bostadsbolaget. 

Innebörden i avtalet är att kommunen ska minska an-
talet lägenheter i sitt bostadsbolag så att efterfrågan mer 
harmoniserar till det totala utbudet i kommunen. 

Det har nu snart gått halva tiden av denna avtalsperiod. 
Än så länge har det gått över förväntan. Nästan alla hyres-
gäster som fått besked om att de bott i en lägenhet som 
kommer att rivas inom några år har kunnat erbjudas en 
ny bostad i det egna beståndet vilket kan betecknas som 
mycket bra. 

De förmåner som erbjudits om man valt att fortsätta 
att ha AB Jokkmokkshus som hyresvärd har naturligtvis 
spelat en viss roll i detta sammanhang. Dock bör näm-
nas att även de fåtal som valt en annan hyresvärd eller 
en annan boendeform har kompenserats, dock i mindre 
utsträckning.

Bedömningen är att resterande tid av avvecklingspro-
cessen kommer att hanteras på samma sätt. Det är dock 
ett faktum att i takt med att rivningarna fortgår blir ut-
budet av lägenheter allt mindre för de hyresgäster som 
kommer att tvingas flytta i framtiden. Därför måste nu 
kommunikationen med dessa hyresgäster intensifieras i 
framtiden.



49

Jokkmokks Värmeverk AB 

VD: Claes Markusson
Ordförande: Inger Vikman Eriksson (s)

Allmänt

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva produk-
tion och distribution av fjärrvärme, bränslehantering och 
administrativa tjänster.

Ekonomi

Jokkmokks Värmeverk AB äger samtliga aktier i Jokk-
mokks Va och Gata AB. Dotterbolaget bedriver ingen 
verksamhet för närvarande. Bolaget har inga anställda. 
Särskild årsredovisning har framlagts för dotterbolaget.

Koncernen Jokkmokks Värmeverk AB redovisar en 
vinst för verksamhetsåret uppgående till 42 tkr. Balans-
omslutningen uppgår till 50,1 mkr. 

Försäljningsintäkterna uppgick till 19,7 mkr (18,2) och 
soliditeten uppgick till 17,9% (13,5). Bolaget har under 
år 2004 sålt 37.310 MWh energi (36.779). Samtliga aktier 
i Jokkmokks Värmeverk AB ägs av Jokkmokks kommun.

Verksamheten

Värmeverket har fortsatt att bygga ut fjärrvärmenätet i 
egen regi under sommaren 2004. Totalt har ytterligare 45 
fastigheter anslutits efter i huvudsak befintligt stamnät. 

Erfarenheterna av rosterbytet som gjordes under år 
2003 är att pannan har blivit effektivare och att slagg-
ningstiderna har reducerats avsevärt.

Under sommaren 2004 byttes ekonomisern. Denna åt-
gärd gjordes i syfte att återvinna värmen från rökgaserna.

Nya bränsleavtal tecknades från och med augusti må-

nad 2004. Fastighetsverket och Jokkmokks Sockenall-
männing är de stora leverantörerna av ved. SCA levererar 
bark och torrflis. Under hösten startade produktionen av 
flis i egen regi. Befintlig flistugg moderniserades och en 
grävmaskin införskaffades för uppgiften.

Antalet graddagar har under året varit 102 procent av 
normalt antal, det vill säga genomsnittstemperaturen har 
varit något kallare under året än normalt. Graddagar är 
ett mått på uppvärmningsbehovet och kan korreleras till 
energiförsäljningen.

I oktober 2004 gjorde bolaget en riktad nyemission till 
Jokkmokks kommun på 3,0 mkr.

Framtiden

Arbetet fortsätter med att förtäta distributionsnätet för 
att minska kulvertförluster och återbetalningstider på 
kulvertinvesteringen. 

Under år 2005 kommer utbyggnaden av kulvertar att 
koncentreras till fastigheter som AB Jokkmokkshus vill 
ansluta.
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Under rubriken Näringsliv, turism sysselsättning och di-
verse kommunstyrelseverksamheter finns Utvecklings-
enheten med dess olika verksamhetsområden som or-
ganisatorisk sett ligger under Kommunstyrelsen. Dess-
utom finns här information om övriga verksamheter, 
som organisatoriskt sett ligger under Kommunstyrel-
sen, det vill säga Kommunledningskontoret, IT-enheten, 
Servicekontoret, Matpolen samt Städpoolen.

KOMMUNSTYRELSEN

Antal ledamöter: 11 (4 s, 1 kd, 1 partilös, 1 v, 1 alt, 1 mp, 
1 c, 1 sv)
Ordförande: Sixten Eriksson (s)

Allmänt

Driftredovisningen ovan omfattar de delar av kom-
munens verksamhet där Kommunstyrelsen är ansvarig. 
Några av Kommunstyrelsens områden har kommenterats 
på annat ställe i denna årsredovisning. De övriga delarna 
kommenteras nedan med anledning av ett ekonomiskt ut-
fall som avviker kraftigt från budgeterade värden eller av 
andra anledningar.

Kommunstyrelsen nettobudget uppgår till 64,9 mkr 
för år 2004 vilket också redovisningen gör. I dessa siffror 
ryms ett antal enheter med budgetöverskott och även an-
dra enheter som redovisar budgetunderskott. 

 Utfall  Budget Differens    
Intäkter 96 655 81 494 15 161 

Kostnader 161 600 146 425 -15 175 

    
Nettokostnader 64 945 64 931 - 14 

  

Näringsliv, turism, 
sysselsättning och diverse 
kommunstyrelseverksamheter
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Utvecklingsenheten
De verksamheter som under år 2004 inrymts inom Ut-
vecklingsenheten är turistbyråverksamhet, vuxenutbild-
ning, högskoleutbildning samt Individ- och familjeom-
sorg (IFO).

Under hösten 2004 beslutades att IFO-enheten skulle 
flyttas från Utvecklingsenheten till Omsorgsnämnden. 
Beslutet om denna flyttning ledde till att Utvecklingsav-
delningen omedelbart bytte namn till Utvecklingsenhe-
ten. 

Beslutet innebar att IFO budgetmässigt övergick till 
Omsorgsnämnden från och med år 2005 men verksam-
hetsmässigt flyttades IFO till Omsorgsnämnden omedel-
bart under hösten 2004 då utvecklingschefen slutade och 
den nyrekryterade utvecklingschefen inte fick det bud-
getmässiga ansvaret för IFO. 

I och med detta faktum redovisas i denna sammanställ-
ning verksamhetsberättelsen för den nya Utvecklingsen-
heten exklusive IFO. IFO:s verksamhet redovisas under 
Omsorgsnämndens verksamhetsområde på sidan 39. 

Utvecklingsenhetens målsättning är att:

• främja förutsättningarna för utveckling och tillväxt i  
 kommunen,
• öka attraktionskraften för Jokkmokks kommun 
 genom olika marknadsföringsinsatser och
• stimulera till utbildningsinsatser och därigenom öka  
 individens attraktionskraft och ge möjligheter   
 till en framtida arbetsmarknad.

Ekonomi

Utvecklingsenheten exklusive IFO redovisar ett budgetö-
verskott uppgående till 1,8 mkr för år 2004. Budgeterade 
nettokostnader uppgick till 12,6 mkr och utfallet blev 
10,8 mkr. 

Detta överskott beror på ett antal olika faktorer. Inom 
Utvecklingsenheten bedrivs ett antal olika projekt och 
genom samordning och samverkan har kostnader kunnat 
sänkas. Viss del beror på att finansiering för 2003 kom-
mit in under 2004 och därför ger ett överskott under år 
2004. Ytterligare en faktor som påverkat resultatet är att 
ett antal av de OSA- och lönebidragsanställda har varit 
långtidssjukskrivna under året, vilket resulterat i lägre 
kostnader. 

Verksamheten

Verksamheten under Utvecklingsenheten kan delas in i 
tre olika huvudgrupper; vuxenutbildning och högskole-
utbildning med Kunskapens hus i centrum, Turism och 
marknadsföring samt utvecklingsprojekt av olika slag. De 
olika arbetsområdena gör att arbetsuppgifterna skiftar, 
men trots skiftande karaktär ska alla insatser bidra till att 
målsättningen om utveckling och tillväxt uppnås.

I arbetet ingår deltagande i såväl olika regionala som 
lokala nätverk för att främja framtida utveckling och till-
växt. Tillsammans med arbetsförmedlingen, Strukturum 
och andra intressenter i olika utvecklingsprojekt, arbetar 
enheten för att möjliggöra denna utveckling. De projekt 
som Kommunstyrelsen tidigare valt att prioritera, till ex-
empel Entreprenörcentret steg 1, Export Inland, Tillväxt 
Vuollerim, olika forskningsprojekt samt projekt inom bil-
testverksamheten har löpt vidare under år 2004 med goda 
resultat. 

Tillsammans med ett antal andra ”biltestkommuner” 
deltar Jokkmokks kommun i biltestklustret ”Swedish 
Winter Test Region”. Detta kluster arbetar för att ta till 
vara och utveckla de konkurrensfördelar som finns inom 
testnäringen i och med vårt klimat, geografi, gleshet och 
liknande.

Tillsamman med Luleå Tekniska Universitet (LTU), 
Vattenfall samt andra branschföretag arbetar Utveck-
lingsenheten inom konceptet ”HPU-Hydro Power Uni-
versity” för att stärka LTU som ett kompetenscentrum 
inom vattenkraften och erhålla ett nationellt uppdrag 
inom forskningen. 

För att stärka kvinnligt företagande deltar Utvecklings-
enheten i ett projekt för kvinnliga idébärare med ett antal 
andra kommuner, Nutek och Länsstyrelsen. 

Under våren 2004 har processen med att ta fram ett 
regionalt tillväxtprogram inneburit en hel del arbete. 
Fyra lokala temagrupper har under år 2003 arbetat fram 
underlag till det regionala tillväxtprogrammet. Grup-
pernas synpunkter har tillsammans med övriga kom-
muners arbete utgjort grunden för utformningen av det 
regionala tillväxtprogrammet. Därefter har Jokkmokks 

Pär Nuder "in action" på marknaden 2004
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kommuns lokala tillväxtprogram arbetats fram med det 
regionala tillväxtprogrammet och det lokala perspektivet 
som grund. 

I juni 2004 anordnades en arbetsdag för Kommun-
styrelsen då det lokala tillväxtprogrammet behandlades 
och diskuterades. Dokumentet har varit ute på remiss till 
nämnder och styrelser under vintern 2004 och de syn-
punkter som inkommit har inarbetats i det slutliga do-
kumentet. Beslut om antagande av det lokala tillväxtpro-
grammet togs i kommunfullmäktige i november 2004.

Tillsammans med övriga kommuner i Norrbotten och 
Länsstyrelsen är Jokkmokks kommun med i en länsöver-
gripande process för att ta fram en strategi för besöksnä-
ringen i Norrbotten. Projektet, ”Up2Us” (Kraftproces-
sen) som branschorganisationen ”Norrbotten Lappland” 
administrerar syftar till att lyfta fram Norrbotten som en 
attraktiv region för besökare ur ett turistiskt perspektiv. 

Tillsammans med Sparbanken Nord, näringslivet och 
de fyra kommunerna, Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog och 
Älvsbyn, deltar Jokkmokks kommun i projektet ”Samtal 
för framtiden”. Projektet, som är treårigt, syftar till att 
genom en fruktbar dialog mellan kommuner, företag och 
andra aktörer stimulera ett systematiskt och långsiktigt 
utvecklingsarbete så att en god tillväxtmiljö i regionen 
skapas. Projektet ska bidra till ökat erfarenhetsutbyte, 
tydliggöra goda exempel samt stödja olika nätverk så att 
samverkan mellan olika aktörer stimuleras. I respektive 
kommun kommer ett antal seminarier att genomföras 
under projekttiden. Under hösten 2004 har ett semina-
rium planerats vilken sedan hölls under Jokkmokks jubi-
leumsmarknad i februari 2005. Seminariet fokuserade på 
hur Jokkmokks vintermarknad kan utvecklas.

Vidare har Utvecklingsenheten under hösten 2004 fått 
bollen när det gäller att ta tag i utemiljön i Jokkmokk 
samhälle. Under ett antal år har det funnits grupperingar 
som på olika sätt arbetat för ett vackrare och mer inbju-
dande Jokkmokk. Ballongprojektet och de aktiviteter som 
detta ledde till under våren 2004 är ett exempel på detta. 
Under hösten anordnades ett par seminarier kring ämnet. 
Efter dessa inbjöds Utvecklingsenheten till att ta upp dis-
kussionen och leda arbetet vidare.

Här nedan redovisas olika projekt där Utvecklingsenhe-
ten är projektägare.

Steg 1 - Entreprenörscentrum

Steg 1 – Entreprenörscentrum, är ett program där perso-
ner med en affärsidé har möjlighet att under sex månader 
undersöka om idén kan bli en hållbar affärsidé och om det 
här med att bli egen företagare är något att satsa på.

Projekt Export Inland

Export Inland som startade 1999 är ett samarbetsprojekt 
mellan åtta kommuner i Norr- och Västerbotten. Sedan 
starten har projektet förlängts i olika omgångar. Jokk-

mokks kommun står som projektägare. Ett exportkontor 
finns etablerat i Jokkmokk vilket fungerar som service för 
företag med frågor kring export samtidigt som den anställ-
de projektledaren ansvarar för projektets genomförande. 
Projektet består av tre delar: utveckling av exportkontor, 
marknadsaktiviteter samt utbildning av diplomerade ex-
portassistenter. 

Projekt Tillväxt Vuollerim

Utifrån en neråtgående samhällsutveckling i Vuollerim 
och minskad befolkning efterlystes insatser för en positiv 
utveckling bland annat för företagandet. Projektinsatser-
na ska bland annat bygga på den företagsanalys som gjorts 
bland företagen i Vuollerim. 

Nedan följer en beskrivning om de olika enheterna inom 
Utvecklingsenheten.

Ungdomsinsatser/arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Utvecklingsenheten i Jokkmokks kommun är omtalad för 
att ha utvecklat en bra modell tillsammans med arbetsför-
medlingen som innebär att unga arbetssökande kommer 
snabbt ut i praktik och utbildning. Oftast inom 30 dagar 
där lagen föreskriver 100 dagar. Genom att handläggar-
na använder varandras kontaktnät skapas en effektivare 
handläggning samt ger bättre resultatinriktade insatser 
för åldersgruppen 18-25 år. Totalt har 65 individuella ut-
vecklingsplaner upprättats under året för ungdomar upp 
till 25 år. Resultatet visar att de unga arbetssökande an-
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vänder programmen som en möjlighet till framtida stu-
dier eller arbete.

Turistbyråverksamhet

Kommunen har en väl fungerande turistbyråverksamhet 
med hög kvalitet på servicen. Idag finns två anställda och 
byrån har så kallad grön auktorisation men har samma kun-
skaps- och servicegrad som den blå-gula auktorisationen. 

En stor del av verksamheten är att förmedla övergri-
pande turistinformation samt att samarbeta med olika 
aktörer. Turistbyrån administrerar och marknadsför 
Jokkmokks marknad, marknadsplatser, logistik, tillstånd, 
etcetera vilket tar mycket tid i anspråk. 

Trots att en speciell marknadsorganisation för jubi-
leumsmarknaden byggdes upp inför år 2005 ökade även 
arbetsbelastningen för den ordinarie turistbyråpersona-
len. Bland annat ansvarade de för presskontakterna som 
ökade avsevärt inför jubileumsmarknaden.

Regional samverkan sker genom olika nätverk samt 
deltagande i arbete med destinationsutveckling. Utveck-
lingen sker kontinuerligt av informationsmaterialet och 
där kommer den webbaserade informationen att utveck-
las för ökad tillgänglighet.

Komvux

Under vårterminen år 2004 har komvux haft totalt 170 
fysiska studerande och under höstterminen 115 fysiskt 
studerande varav cirka fem stycken har studerat på grund-
skolenivå. 

Antalet helårsplatser uträknat på verksamhetspoäng 
motsvarande gymnasiet har varit 70,07 helårsstuderande 
fördelat på 285 fysiskt antal studerande. Enligt ansökan 
om statsbidrag för år 2004 uppgav kommunen att prestera 
motsvarande 60 helårsplatser. Det innebär att gymnasial 
vuxenutbildning i Jokkmokks kommun har haft en ”över-
produktion” på cirka tio helårsplatser under år 2004. 

Det goda resultatet för vuxenutbildningen beror på 
ett framgångsrikt rekryteringsarbete och anpassade stu-
diemöjligheter motsvarande efterfrågan samt en stor 
flexibilitet. Införandet av kvällskurser för att bland annat 
attrahera näringslivet var ett av de mer positiva inslagen 
under år 2004. 

En annan bidragande orsak är att kursutbudet generellt 
har ökat, det vill säga varje lärare producerar fler kurser 
än tidigare. Kommuninvånarnas medvetenhet om bety-
delsen av kompetensutveckling för att ha bättre möjlighe-
ter på arbetsmarknaden har ökat. Införandet av ”flytande 
orienteringskurser” har också bidragit till att fler sökt sig 
till utbildning som de inte annars skulle ha gjort.

Särvux 

Undervisningen för vuxna särskoleelever omfattar fyra 
personer och cirka två timmar per vecka. Studierna om-
fattar det som är aktuellt i tiden för eleverna. 

En ansökan om särskilt statsbidrag för utveckling av 

särvuxverksamheten beviljades och genererade medel 
för att införskaffa specialanpassade pedagogiska verktyg. 
Dessa hjälpmedel har gett ett lyft för hela särvuxverksam-
heten och varit till stor hjälp för både pedagogerna och 
de studerande. 

I övrigt är det läs- och skrivträning, matematik och 
samhällskunskap som individuellt anpassas för den en-
skilde individen. Rekryteringsarbetet sker i samråd med 
handikappomsorgen och Savo-verksamheten.

SFI – Svenska för invandrare

Undervisningen i SFI har omfattat som mest 25 stude-
rande under verksamhetsåret. En nivågruppering utifrån 
de studerandes förkunskaper sker i grupper men eftersom 
skillnaderna är stora avseende kunskapsnivån är verksam-
heten resurskrävande samt svår att planera. 

Utbildningen syftar dels till att förmedla kunskaper i 
svenska språket och dessutom till att ge inblickar i det 
svenska samhällets funktion och institutioner. Ett samar-
bete sker med arbetsförmedlingen för att samordna un-
dervisning med arbetspraktik. Införandet av kvällskurser 
för de som studerar inom SFI har inneburit ett lyft för 
såväl anordnare som studenter då det tidigare ofta kunnat 
krocka med arbetspraktik. Detta har lett till, och kommer 
att leda till, en snabbare genomströmning av studerande 
inom kommunens ansvar på max 525 undervisningstim-
mar och uppnått SFI-prov.

Högskoleutbildning

Under år 2004 har 94 studerat på högskolenivå i Jokk-
mokks kommun. Av dessa är 44 inom program och öv-
riga fristående kurser. Volymmässigt innebär detta exakt 
samma förhållande som under år 2003.

En ny programutbildning inom turism, 120 poäng, 
startade i januari 2004 från Umeå universitet med Jokk-
mokk som studieort. Åtta personer har under år 2004 av-
lagt examen från sjuksköterske- och sociala omsorgspro-
grammet i Jokkmokks kommun.

Antal distansutbildningar har ökat under året. Detta 
medförde att fler videokonferenssändningar samt tenta-
men har ägt rum. Ett trendbrott kan skönjas i så måtto att 
ett antal 20-åringar nu studerar på hemmaplan.

Framtiden

Under det år som gått har ett lokalt tillväxtprogram job-
bats fram och antagits av Kommunfullmäktige. Detta till-
växtprogram anger mål och strategier för utveckling och 
tillväxt i Jokkmokks kommun. Syftet med hela program-
met är att säkra tillgången på kompetens, stärka varumär-
ket Jokkmokk samt verka för ett gott näringslivsklimat. 
Programmet är ett första steg på väg. Nu tar arbetet med 
att arbeta fram mål och syften vid. För att detta ska vara 
möjligt är det viktigt att våga fokusera och prioritera. 

Projektet ”Entreprenörcentret steg 1” har under de se-
naste åren fungerat som en positiv drivkraft för ett ökat 



54

företagande, vilket har gett konkreta resultat i form av 
nya företagsidéer och nya företag. Projektet går nu mot 
sitt slut. Med anledning av det positiva resultatet arbetar 
Utvecklingsenheten för att hitta en modell för hur arbe-
tet ska kunna drivas vidare. 

En framtida dynamisk utveckling för att möjliggöra ett 
konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv kräver 
även ett aktivt deltagande på en internationell arena. Ge-
nom Europaforum har Jokkmokks kommun möjlighet att 
vara delaktig i europasamarbetet och samtidigt lyfta fram 
regionen och dess möjligheter. Det är även nödvändigt 
med fortsatta satsningar inom utbildningsområdet som 
ett viktigt incitament för en framtida utveckling i kom-
munen. Den flexibilitet som vuxenutbildningen samt 
högskoleutbildningar utvecklat och erbjuder är erkänd på 
regional och nationell nivå. 

En annan viktig framgångsfaktor för en positiv utveck-
ling är att öka attraktionskraften för Jokkmokks kommun 
och varumärket Jokkmokk. Det är av stor vikt att även 
fortsättningsvis arbeta med marknadsföringsinsatser och 
nyttja Jokkmokks vintermarknad som en dragare för att 
förverkliga Jokkmokks kommuns marknadsföringsstra-
tegi. En framtida utveckling i kommunen kräver en tydlig 
fokusering på prioriterade insatsområden enligt det lo-
kala tillväxtprogrammet. Detta ger förutsättningar för att 
uppnå visionen om en större och slagkraftigare kommun.

Kommunledningskontoret

Allmänt

I kostnaderna för Kommunledningskontoret har inräk-
nats alla typer av kostnader under Kommunstyrelsens 
område bortsett från Servicekontoret, Matpolen, Städ-
poolen, Fastighetsförvaltningen, Gatukontoret, IT-en-
heten och Utvecklingsenheten inklusive IFO.

Ekonomi

I det som i detta sammanhang går under rubriken Kom-
munledningskontoret redovisas nettokostnader som upp-
går till cirka 0,7 mkr lägre än vad som budgeterats.

Anledningen till denna positiva budgetavvikelse står att 
finna i en mängd olika budgetavvikelser med såväl posi-
tiva som negativa förtecken. Här redovisas de viktigaste 
budgetavvikelserna inom Kommunledningskontoret.

De kommunala kostnaderna gentemot Länstrafiken 
har blivit 0,3 mkr högre än budgeterat. Även politiker-
kostnaderna har blivit högre än budgeterat. På grund av 
extra kommunfullmäktigemöten och extra kommunsty-
relsesammanträden har politikerkostnaderna blivit 0,2 
mkr högre än vad som budgeterats. 

Kostnaderna för bidrag till stiftelser och föreningar har 
blivit 0,3 mkr lägre än budgeterat och kostnaderna för re-
sebidragen har blivit 0,1 mkr lägre än budgeterat.

Under sommaren 2004 genomfördes val till EU-parla-
mentet. Kostnaderna för detta blev 0,1 mkr lägre än vad 
som budgeterats. 

Kostnaderna för vintermarknaden har bokförts på ett 
antal olika ställen i Jokkmokks kommuns organisation. 
Inom Kommunledningskontoret har kostnaderna för 
vintermarknaden blivit 0,3 mkr lägre än vad som budge-
terats. Bidraget till Stiftelsen Vuollerim6000 har blivit 0,2 
mkr lägre än budgeterat och kostnaderna för Jokkmokks 
flygplats, Arctic Circle Airport, har blivit 0,1 mkr lägre 
än planerat. Slutligen noteras att kostnaderna för stöd till 
enskild väghållning blivit 0,1 mkr lägre än budgeterat.

Verksamheten

I Kommunledningskontoret finns de verksamheter som 
ska lösa kommunens övergripande utrednings- och eko-
nomifrågor. Personalomsättningen har varit ganska hög 
under de senaste åren vilket påverkat Kommunlednings-
kontorets personalsituation.

Under året har ett antal olika policydokument omarbe-
tats. Bland annat har kommunens attestreglemente om-
arbetats för att bättre anpassas gentemot den utveckling 
som råder inom IT-sektorn med allt vad gäller elektro-
niska fakturor och dylikt innebär. Kommunfullmäktige 
beslutade om förändringarna i början av år 2005.

Ett stort arbete med fokus på kommunens ekonomiska 
ställning påbörjades under år 2003. Svensk Kommunra-
ting AB genomförde en första analys och en första kom-
mundiagnos ställdes under år 2004. Jokkmokks kommuns 
ekonomiska hälsa kan därmed på ett förhållandevis enkelt 
och överskådligt sätt analyseras och följas upp vilket gör 
det lättare att jobba med ekonomin som styrmedel i fram-
tiden.

Som nämnts på övriga ställen i årsredovisningen har 
ekonomiska långsiktiga mål fastställts under år 2004.

Framtiden

De ekonomiska rutinerna fortsätter att utvecklas och för-
ändras. Den höga personalomsättningen har inneburit 
och kommer att innebära att rutiner och arbetsmoment 
kommer att förändras i syfte att öka kvaliteten och samti-
digt sänka kostnaderna. 

Ett beslut har tagits som innebär att kommunhuset 
kommer att genomgå en ansiktslyftning under år 2005. 
Dels kommer, som en följd av att Jokkmokks kommun 
omfattas av minoritetsspråksregelverket, kommunhuset 
samt även några ytterligare offentliga byggnader att skyl-
tas upp på såväl lule- och nordsamiska. 

Dessutom kommer de allmänna utrymmena i kommun-
huset i Jokkmokk att få ny inredning och ny belysning.
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IT-enheten

Ekonomi

IT-enhetens verksamhet redovisar ett budgetöverskott på 
drygt 0,1 mkr för år 2004. IT-enheten hade för året en 
nettobudgetram uppgående till 3,7 mkr och utfallet blev 
knappt 3,6 mkr. 

Verksamheten

IT-enheten har under år 2004 infört olika pc-lösningar 
samt bytt ut olika servrar för att möjliggöra fjärradminis-
tration av datorerna samt distribution av programupp-
dateringar och liknande. En enhetlig datormiljö kostar 
mindre i underhåll och när man begränsar användarnas 
möjligheter att konfigurera om datorerna minskar auto-
matiskt felkällor. 

En programvara för att underlätta filöverföringar mel-
lan egna och mot externa system har införskaffats under 
året. Systemsäkerhetsplaner har upprättats för flertalet 
kommunala IT-system.

Under år 2004 har byn Porsi fått tillgång till bredband. 
I Vuollerim har tredje och sista etappen av bredbandsut-
byggnaden färdigställts. I Jokkmokks centralort har två 
områden – Nya Stentorp och Lommen – byggts ut helt 
enligt den affärsplan som fastställts. 

I dagsläget finns 520 fastigheter anslutna till fibernätet 
och Jokkmokks kommun levererar internet till 350 hus-
håll och företag. Det regionnät som beslutades om under 
år 2003 har påbörjats under år 2004. Regionnätet beräk-
nas vara klart för drifttagning under år 2005. 

Vidare har under år 2004 ett stort dokumentationspro-
jekt över IT-infrastrukturen påbörjats. Under år 2005 
kommer detta att färdigställas och resultera i en digital 
dokumentation i ett GIS-system som säkrar upp informa-
tionen för framtiden.

Framtiden

Bredbandsutbyggnaden fortsätter. Under år 2005 kom-
mer en fortsatt utbyggnad i centralorten att ske. Ett om-
råde med cirka 200 fastigheter kommer att projekteras 
och byggas ut. Ingen utbyggnad kommer att ske i byarna 
under år 2005 eftersom regeringen fryst statsbidragen för 
ortssammanbindande nät. 

Den första februari 2005 övertog IT-enheten kabelte-
venätet från AB Jokkmokkshus. Utbudet utökas med två 
nya kanaler samt ger kunderna möjlighet att teckna avtal 
med Canal Digital för ökat programutbud. En utredning 
pågår för att se över möjligheterna att distribuera TV via 
fibernätet till de kunder som är anslutna. Utredningen 
ska vara klar under år 2005.

Inom den kommunala verksamheten kommer arbetet 
med standardisering och rationalisering av IT-arbetet 
inom IT-enheten att fortsätta. Ett system för serveröver-
vakning och ett system för klientuppdatering/övervak-
ning kommer att införas. 

Arbetet med 24-timmarsmyndigheten kommer att 
påbörjas med en kartläggning av behovet av dokument-
hanteringssystem, nytt ärendehanteringssystem och in-
tranät. 

Arbetet med IT-säkerheten kommer att fortsätta un-
der år 2005 för att nå en så säker IT-miljö som möjligt. 
En övergripande IT-säkerhetspolicy kommer att tas fram 
och IT-säkerhetsinstruktioner för förvaltning och drift av 
systemen samt IT-säkerhetsinstruktioner för användare 
kommer också att tas fram under året.

Servicekontoret

Ekonomi

Nettokostnaderna för Servicekontoret uppgår till drygt 
4,5 mkr vilket är knappt 0,1 mkr lägre än vad som budge-
terats för år 2004.

Förklaringen till budgetöverskottet står främst att finna 
i att kostnaderna för telefonväxeln blivit något lägre än 
vad som budgeterats. 

Verksamheten

Servicekontoret har sedan år 1996 varit den enhet där 
så gott som all administrativ personal finns organiserad. 
Servicekontoret har erbjudit övriga avdelningar och en-
heter administrativa tjänster. Alla avdelningar och enhe-
ter har köpt administrativa tjänster utifrån de behov och 
resurser som funnits hos de köpande avdelningarna och 
enheterna. 

Framtiden

Under sommaren 2004 beslutades att Servicekontoret 
skulle avvecklas och att tre nya enheter i stället skulle in-
föras. Beslutet verkställdes verksamhetsmässigt omedel-
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bart efter semestrarna år 2004 men budgetmässigt skedde 
förändringen från och med år 2005.

I och med denna omorganisation bildas de tre nya en-
heterna administrativa enheten, ekonomienheten samt 
personal- och löneenheten. 

En administrativ chef, tillika sekreterare i Kommun-
styrelsen, tillsattes som chef för den administrativa en-
heten. Ekonomichefen blev chef för ekonomienheten 
och ett beslut togs som innebar att en personalchef ska 
rekryteras. Personalchefen blir chef för personal- och lö-
neenheten. 

Arbetet med att utveckla rutiner och arbetsmetoder 
kommer att fortgå för att effektivisera verksamheten. Ar-
betet med att få till stånd ett införande av en så kallad 
24-timmarsmyndighet kommer att intensifieras.

Matpolen

Ekonomi

Matpolen redovisar ett kraftigt underskott för år 2004. 
Budgeterad nettoram uppgick till 1,8 mkr och utfallet 
uppgick till 2,5 mkr. Därmed redovisas ett budgetunder-
skott på 0,7 mkr. 

Det är framförallt livsmedelskostnaderna som skjutit i 
höjden. Livsmedelspriserna har ökat kraftigt men även en 
volymökning konstateras.

Förutom detta har personalkostnaderna överstigit bud-
geterad nivå då inte en budgeterad omorganisation från 
januari 2004 kunnat verkställas förrän under våren 2004. 
Samtidigt har korttidssjukskrivningarna varit ganska 
många vilket medfört höga vikariekostnader. 

Dessutom har ett bidrag från jordbruksverket frusit 
inne.

Verksamheten

Under år 2004 genomfördes en omorganisationen till 
kombinerade tjänster mellan Matpolen och Städpoolen 
inom förskolorna Katten och Gläntan i Jokkmokks sam-
hälle. 

Den nya organisationen började gälla under april må-
nad 2004 vilket var lite senare än vad som planerades och 
budgeterades.

Kostchefstjänsten har under år 2004 varit vakant. En 
tillfällig lösning har gällt under året. 

Arbetet med att verka för att mat och motion ska ligga i 
centrum för att öka trivseln och minska ohälsan på jobbet 
fortsätter.

Framtiden

En rekrytering av kostchef pågår och kommer att ske un-
der år 2005.

Utifrån krav på kostnadsbesparingar kommer en över-

syn av verksamheten på de olika mottagnings- och till-
lagningsköken att påbörjas under år 2005. 

Målsättningen är att bibehålla kvaliteten på mat och 
verksamhet trots att de ekonomiska resurserna krymper.

Det påbörjade samarbetet med Städpoolen kommer att 
ytterligare intensifieras. Kommunstyrelsens beslut om att 
införa den nya Teknik- och Serviceenheten innebär att 
Matpolen och Städpoolen tillsammans med Fastighets-
förvaltningen och Gatukontoret tillhör samma organisa-
tion från och med år 2005. 

Städpoolen

Ekonomi

Städpoolen redovisar ett budgetöverskott uppgående till 
0,5 mkr för år 2004. Städpoolens budgetram uppgick till 
+-0 kronor. Det innebär att den ekonomiska målsättning-
en för Städpoolen är att intäkterna ska uppgå till samma 
nivå som kostnaderna. 

Tack vare duktig och ekonomiskt medveten personal 
har kostnaderna kunnat hållas nere samtidigt som intäk-
terna ökat mer än beräknat. 

Chefen för Städpoolen har varit deltidssjukskriven un-
der hela året utan att någon vikarie tagits in vilket innebu-
rit att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat. 

Verksamhet

Precis som tidigare år har Städpoolen fortsatt att se över 
verksamheten utifrån förändringar som skett på kundsi-
dan och bland personalen. Hela tiden har personalen va-
rit med i processen. Arbetsmiljöfrågorna prioriteras även 
fortsättningsvis högt.

Även under år 2004 har Städpoolen, precis som tidigare 
år, haft extrastädningar i form av urstädningar av lägen-
heter, byggstädningar, fönsterputsning och liknande. Ur-
städningar och byggstädningar har varit i ungefär samma 
nivå som under år 2003. Veckostädningar hos äldre män-
niskor har legat på en något högre nivå än under år 2003. 

Den arbetsmetod som följs är fortfarande moppme-
toden. Att arbeta utifrån moppmetoden innebär bland 
annat mindre belastning för personalens axlar. Under år 
2001 kom det ut ett nytt skaft och ett nytt moppstativ som 
var ett stort steg framåt ur arbetsmiljösynpunkt. Inköp av 
redskap i enlighet med moppmetoden har skett löpande. 

Samarbetet med Matpolen har utökats efter det att för-
ändringen från tillagningskök till mottagningskök skedde 
i Jokkmokks samhälle under våren 2004. Det finns efter 
denna förändring ett flertal delade tjänster mellan Mat-
polen och Städpoolen.

Städpoolen har på grund av alla arbetsskador och för-
slitningar fortsatt att sätta arbetsmiljön i främsta rum. 
Det goda samarbetet med Lapplandshälsan AB och För-
säkringskassan har fortsatt. Dessutom har rehabiliterings-
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rutinerna inom Jokkmokks kommun förbättrats avsevärt 
under året

De lokalvårdare som ej tidigare gått yrkescertifiering 
har så gjort under år 2004. Därmed är alla lokalvårdare 
inklusive städchefen certifierade.

Personalen på Städpoolen får en timme per vecka i 
friskvårdstid. Personalen har tillgång till gymnastik, sek-
vensträning och styrketräning i Jokkmokks Styrkeklubbs 
lokaler. Personalen erbjuds dessutom att få massage varje 
fredag. En uppföljning på sedan tidigare genomförd frisk-
profil har gjorts av större delen av Städpoolens personal. 

Framtiden

Under år 2005 kommer en del kunder att försvinna. Som 
exempel har Omsorgsnämnden dragit ner på städköpen 

efter en omorganisation. Vidare har Barn- och utbild-
ningsnämnden också aviserat en neddragning på grund av 
lägre elevantal. Andra kunder tillkommer dock. 

En del förändringar av personalgrupperna kan eventu-
ellt komma att ske på grund av dessa förändringar.

Samarbetet med Matpolen kommer att fortsätta och 
det kommer att intensifieras då Matpolen och Städpoolen 
från och med år 2005 tillsammans med Gatukontoret och 
Fastighetsförvaltningen ingår i samma organisation med 
det gemensamma namnet Teknik- och Serviceenheten.

Ett arbete med upprättande av städpolicy, normer, mål 
samt rättigheter och skyldigheter och följdverkningar av 
detta har påbörjats och kommer att vidareutvecklas mer 
under år 2005.

 

Det massmediala intresset under Jokkmokks vintermarknad är enormt stort. Här ett tyskt filmteam som 
besöker och dokumenterar den för året nya historiska marknadsplatsen.
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UTFALL BUDGET DIFFERENS

Kommunstyrelsen

Intäkter 96 655 81 494 15 161

Kostnader 161 600 146 425 -15 175

Nettokostnader 64 945 64 931 -14 0%

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 11 643 6 722 4 921

Kostnader 107 211 102 719 -4 492

Nettokostnader 95 568 95 997 429 0%

Omsorgsnämnden

Intäkter 13 916 15 282 -1 366

Kostnader 96 506 98 006 1 500

Nettokostnader 82 590 82 724 134 0%

Samhällsbyggarnämnden

Intäkter 3 583 2 661 922

Kostnader 11 609 10 996 -613

Nettokostnader 8 026 8 335 309 4%

Kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 6 088 2 945 3 143

Kostnader 14 501 11 351 -3 150

Nettokostnader 8 413 8 406 -7 0%

Summa ovan

Intäkter 131 885 109 104 22 781

Kostnader 391 427 369 497 -21 930

Nettokostnader 259 542 260 393 851 0%

Finansieringen

Intäkter 271 749 280 617 -8 868

Kostnader 11 724 16 745 5 021

Nettokostnader -260 025 -263 872 -3 847 -1%

Totalsumma

Intäkter 403 634 389 721 13 913

Kostnader 403 151 386 242 -16 909

Nettokostnader 483 3 479 -2 996

Driftsredovisning 2004    
Politiskt ansvar (tkr)
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Driftsredovisning 2004    
Politiskt ansvar (tkr)

Resultaträkning mot budget 2004 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Verksamhetens intäkter 88,2 75,2 13,0

Verksamhetens kostnader -321,4 -308,9 -12,5

Jämförelsestörande poster -3,0 0,0 -3,0

Avskrivningar -17,5 -18,7 1,2

Verksamhetens nettokostnader -253,7 -252,4 -1,3

Skatteintäkter 166,8 166,1 0,7

Generella statsbidrag 91,2 93,1 -1,9

Finansiella intäkter 0,7 1,4 -0,7

Finansiella kostnader -4,5 -4,7 0,2

Resultat före extraordinära poster 0,5 3,5 -3,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 0,5 3,5 -3,0
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Betalningsflödesrapport mot budget 2004 (mkr)
    
JOKKMOKKS KOMMUN  Utfall Budget Diff
    

VERKSAMHETEN

Verksamhetens intäkter 88,2 75,2 13,0

Verksamhetens kostnader -321,4 -308,9 -12,5

Verksamhetens nettokostnader -233,2 -233,7 0,5

Skatteintäkter och statsbidrag 258,0 259,2 -1,2

Finansiella intäkter 0,7 1,4 -0,7

Finansiella kostnader -4,5 -4,7 0,2

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsnetto 21,0 22,2 -1,2

INVESTERINGAR

Inköp av materiella tillgångar -19,0 -20,8 1,8

Avyttrade materiella tillgångar 0,9 0,0 0,9

Inköp av finansiella tillgångar -3,3 0,0 -3,3

Investeringsnetto -21,4 -20,8 -0,6

FINANSIERING

Utlåning/ökning av långfristiga fordringar

Långfristig upplåning

Amortering -13,5 -10,0 -3,5

Finansieringsnetto -13,5 -10,0 -3,5

Rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av förråd 0,0 0,0 0,0

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr.fordringar 6,5 0,0 6,5

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr.skulder 7,5 0,0 7,5

Rörelsekapitalets förändring 14,0 0,0 14,0

Förändring av likvida medel 0,1 -8,6 8,7

Likvida medel vid årets början 10,0 20,0 -10,0

Likvida medel vid årets slut 10,1 11,4 -1,3

0,1 -8,6 8,7
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INVESTERINGAR 2004 (tkr)     

   
Sammandrag       

       

       
  

Redovisad Redovisad Budgeterad Differens

brutto- netto- netto- netto-

Område investering investering investering investering

Maskiner & Inventarier 4 465,8 2 775,9 5 189,4 2 413,5

Affärsfastigheter 22 667,5 9 324,0 8 846,8 -477,2

Verksamhetsfastigheter 4 909,8 4 909,8 4 864,7 -45,1

Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 1 975,3 1 975,3 1 895,7 -79,6

Summa: 34 018,4 18 985,0 20 796,6 1 811,6

Resultaträkning  (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Verksamhetens intäkter 1 88,2 79,4 124,7 117,2

Verksamhetens kostnader 2 -321,4 -309,0 -346,9 -333,4

Jämförelsestörande poster 3 -3,0 -6,5 -3,0 -6,5

Avskrivningar 3 -17,5 -18,7 -23,5 -66,9

Verksamhetens nettokostnader -253,7 -254,8 -248,7 -289,6

Skatteintäkter 4 166,8 164,1 166,8 164,1

Generella statsbidrag 4 91,2 95,4 91,2 95,4

Finansiella intäkter 5 0,7 3,1 1,3 3,7

Finansiella kostnader 6 -4,5 -5,4 -12,4 -16,5

Resultat före extraordinära poster 0,5 2,4 -1,8 -42,9

Extraordinära intäkter 7 0,0 39,7 0,1 39,7

Extraordinära kostnader 8 0,0 -58,3 0,0 -58,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,3

ÅRETS RESULTAT 0,5 -16,2 -1,7 -61,2
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Balansräkning  (mkr)
       
 Not  Kommunen   Koncernen 
       
   2004 2003  2004 2003 
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
Imateriella anläggningstillgångar 9     0,2 0,2
Materiella anläggningstillgångar       
- Mark, byggnader och tekniska anl 10  263,4 264,7  395,7 401,1
- Maskiner och inventarier 11  7,7 8,7  48,1 46,2
Finansiella anläggningstillgångar 12  8,9 5,6  3,4 3,6
       
Summa anläggningstillgångar   280,0 279,0  447,4 451,1
       
Omsättningstillgångar       
Förråd   0,0 0,0  2,5 0,5
Fordringar 13  37,8 45,7  39,8 46,3
Kortfristiga placeringar 14  18,0 16,7  18,0 27,6
Kassa och bank 15  10,1 10,1  3,0 16,7
       
Summa omsättningstillgångar   65,9 72,4  63,3 91,1
       
SUMMA TILLGÅNGAR   345,9 351,4  510,7 542,2
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH       
SKULDER       
       
Eget kapital 16  162,2 161,7  167,6 169,3
- därav årets resultat   0,5 -16,2  -1,7 -61,2
       
Avsättningar       
- avsättningar för pensioner och       
  liknande förpliktelser 17  1,2 1,4  3,2 3,2
- andra avsättningar 18  0,3 0,3  0,3 0,3
       
Summa avsättningar   1,5 1,7  3,5 3,5
       
Skulder       
Långfristiga skulder 19  92,2 105,7  253,5 277,8
Kortfristiga skulder 20  90,0 82,3  86,1 91,6
       
Summa skulder   182,2 188,0  339,6 369,4
       
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER   345,9 351,4  510,7 542,2
       
Borgens- och ansvarsförbindelser 21  358,2 311,2  358,2 311,2

Leasingåtaganden 22  2,2
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Betalningsflödesrapport  (mkr)
       
 

 Not  Kommunen   Koncernen 
       
   2004 2003  2004 2003 
VERKSAMHETEN       
       
Verksamhetens intäkter 1  88,2 79,4  124,7 117,2
Verksamhetens kostnader 2  -321,4 -310,2  -346,9 -334,5
       
Verksamhetens nettokostnader   -233,2 -230,8  -222,2 -217,3
       
Skatteintäkter och statsbidrag 4  258,0 259,5  258,0 259,5
Finansiella intäkter 5  0,7 3,1  1,3 3,7
Finansiella kostnader 6  -4,5 -5,4  -12,4 -16,5
Extraordinära intäkter 7  0,0 39,7  0,1 39,7
Extraordinära kostnader 8  0,0 -58,3  0,0 -58,3
       
Verksamhetsnetto   21,0 7,8  24,8 10,8
       
INVESTERINGAR       
       
Inköp av materiella tillgångar 10,11  -19,0 -15,2  -26,9 -22,2
Avyttrade materiella tillgångar   0,9 0,0  3,9 0,0
Inköp av finansiella tillgångar   -3,3 0,0  0,0 0,0
Minskning av finansiella tillgångar   0,0 0,0  0,2 0,0
       
Investeringsnetto   -21,4 -15,2  -22,8 -22,2
       
FINANSIERING       
       
Långfristig upplåning   0,0 0,0  3,2 4,3
Amortering 19  -13,5 -7,6  -27,5 -53,2
Övrig finansiering   0,0 0,0  0,0 47,0
       
Finansieringsnetto   -13,5 -7,6  -24,3 -1,9
       
Rörelsekapital       
Ökning(-)/minskning(+) av förråd   0,0 0,0  -2,0 0,1
Ökning(-)/minskning(+) av 
kortfristiga fordringar 13,14  6,5 -23,2  16,1 -20,4
Ökning(+)/minskning(-) av 
kortfristiga skulder 20  7,5 5,6  -5,5 4,3
Rörelsekapitalets förändring   14,0 -17,6  8,6 -16,0
       
       
Förändring av likvida medel 15  0,1 -32,6  -13,7 29,3
       
       
Likvida medel vid årets början   10,0 42,6  16,7 46,0
Likvida medel vid årets slut   10,1 10,0  3,0 16,7
   0,1 -32,6  -13,7 -29,3
       
       
       



64

Nyckeltal (%)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003 Kommentar

Andelen 
nettokostnader 
exkl avskrivningar i 
förhållande till totala 
skatteintäkter:

91,6 91,0 87,3 85,8 Jokkmokks kommun har som 
målsättning att detta tal ej ska 
överstiga 92%.

Resultat före ex-
traordinära poster 
exklusive avskrivningar 
i förhållande till skat-
teintäkter:

7,0 8,1 8,4 9,2 Detta mått visar hur stor andel av 
skatteintäkterna som kan använ-
das till avskrivningar, invester-
ingar, amorteringar eller annat 
sparande. Man brukar ange cirka 
7% som mål för att resultatet ska 
vara långsiktigt hållbart.

Finansnettots andel av 
totala skatteintäkter:

-1,5 -0,9 -4,3 -4,9 Detta tal visar hur stor del av 
skatteintäkterna som går till 
finansiella nettokostnader.

Resultat före ex-
traordinära poster 
exklusive avskrivningar 
i förhållande till  
nettoinvesteringar:

79,9 93,7 77,2 85,4 Om detta tal överstiger 100% 
kan man ta av överskottet från 
verksamheten och använda 
till amortering eller till annat 
sparande.

Likvida medel i 
förhållande till 
verksamhetskostnader:

3,1 3,2 0,9 5,0 Målsättningen i normalfallet är 
cirka 10%.

Balanslikviditet 
(omsättningstillgångar 
i förhållande till korta 
skulder):

73,2 88,0 73,5 99,5 Målsättningen i normalfallet 
är cirka 100%. Om siffran 
understiger 100% betyder det att 
de kortfristiga skulderna är högre 
än vad omsättningstillgångarna 
är. Den situationen kan medföra 
risk för ett ökat upplåningsbehov.

Soliditet: 46,9 46,0 32,8 31,2 Förändringen över tiden är det 
mest intressanta.

Långfristiga skulder per 
kommuninvånare (kr):

16 467 18 764 45 276 49 317 Riksgenomsnittet ligger på cirka 
16.000 kr/invånare. Kommunens 
långfristiga skulder har minskat 
genom ett aktivt amorterings-
program i enlighet med avtalet 
med Kommundelegationen.
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2 Verksamhetens kostnader (mkr)
     
 Kommunen  Koncernen 
     
 Kostnader enligt drift-  Jokkmokks kommun 321,4
 redovisningen 403,2 AB Jokkmokkshus 27,5
   Jokkmokks Värmeverk AB 15,9
Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -20,5 Polcirkeln Lappland AB 0,0
 Finansiella kostnader -4,5 Industristiftelsen 0,0
   Strukturum i Jmk AB (kommunens andel) 1,9
   Porjus Fiskodling AB (kommunens andel) 0,2  
    
     
 Summa verksamhetskostnader: 378,2 Eliminering koncerninterna poster -20,0
 - varav interna poster 56,8   
     
 Summa kostnader: 321,4 Summa kostnader: 346,9

1 Verksamhetens intäkter (mkr)   
 

 Kommunen   Koncernen 

 Intäkter enligt drift-   Jokkmokks kommun 88,2
 redovisningen 403,6  AB Jokkmokkshus 34,3
    Jokkmokks Värmeverk AB 20,3
Avgår: Finansiella intäkter -0,7  Polcirkeln Lappland AB 0,0
 Statsbidrag -91,2  Industristiftelsen 0,0
 Skatteintäkter -166,7  Strukturum i Jmk AB (kommunens andel) 1,8
    Porjus Fiskodling AB (kommunens andel) 0,1

 Summa verksamhetsintäkter: 145,0  Eliminering koncerninterna poster -20,0
 - varav interna poster 56,8   

 Summa intäkter: 88,2  Summa intäkter: 124,7

Noter till resultaträkningen och betalningsflödesrapporten
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3 Avskrivningar och jämförelsestörande poster (tkr)   
  

      
    Kommunen  Koncernen 

  2004 2003 2004 2003
        

 Inventarier 2 769 3 383 5 999 6 218
 Fastigheter 14 741 15 290 17 538 60 666
 Extra nedskrivning 2 982 6 507 2 982 6 507
      
 Summa avskrivningar: 20 492 25 180 26 519 73 391

4 Skatteintäkter, mellankommunal utjämning  och statsbidrag (tkr)  

      
 Kommunalskatteintäkter   2004 2003
   
 Allmän kommunalskatt   168 083 167 574
 Slutavräkning prognos 2003    -1 678
 Slutavräkning prognos 2004   -1 673 
 Definitiv slutavräkning 2002    -120
 Definitiv slutavräkning 2003   -770 
   
 Summa kommunalskatteintäkter:   165 640 165 776
   
 Mellankommunal utjämning  
   
 Omfördelning psykiatri-omsorg   0 -2 582
 Omfördelning landstingets gymnasie-  
  utbildning omvårdnad och naturbruk  157 -10
 Omfördelning särskolan   933 909
   
 Summa mellankommunal utjämning:  1 090 -1 683
   
 Generella statsbidrag och utjämning  
   
 Generella statsbidrag   26 837 25 994
 Inkomst- och kostnadsutjämning   64 393 69 411
   
 Summa statsbidrag:   91 230 95 405
   
   
 Summa skatteintäkter, mellankom-  
 munal utjämning och statsbidrag:   257 960 259 498
   
   
 Avräkningsbelopp kronor per invånare  2004 2003
 Prognos slutavräkning   -296 -289
 Definitiv slutavräkning   -422 286
 Justering av tidigare prognos   -133 -198
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5 Finansiella intäkter (tkr)     
      

  Kommunen   Koncernen 

  2004 2003  2004 2003
      
 Ränteintäkter 355 2 316  724 2 730
 Räntebidrag    200 224
 Kursvinst värdepapper 255 489  255 489
 Övriga finansiella intäkter 116 247  116 247
      
 Summa finansiella intäkter: 726 3 052  1 295 3 690

6 Finansiella kostnader (tkr)     
      
  Kommunen   Koncernen
 
  2004 2003  2004 2003
      
 Räntekostnader lån 3 724 5 122  11 538 16 176
 Räntekostnader pensionsskuld 71 105  172 199
 Dröjsmålsräntor 25 26  39 30
 Övriga finansiella kostnader 674 102  676 103 

      
 Summa finansiella kostnader: 4 494 5 355  12 425 16 508

7 Extraordinära intäkter (tkr)     
      
  Kommunen   Koncernen 

  2004 2003  2004 2003
      
 Statens Bostadsnämnd 0 39 700  0 39 700
 Villkorat aktieägartillskott 0 0  60 0
      
 Summa extraordinära intäkter: 0 39 700  60 39 700
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8      Extraordinära kostnader (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Kostnader enligt avtal med Statens 
Bostadsnämnd

- Övertagande av lån hos AB       
Jokkmokkshus

0 42 000 0 42 000

- Sanering av ekonomin hos AB  
Jokkmokkshus

0 5 000 0 5 000

- Framtida avvecklingskostnader för 
övertagna fastigheter 0 11 200 0 11 200

Vite 0 100 0 100

Summa extraordinära kostnader: 0 58 300 0 58 300

Noter till balansräkningen och betalningsflödesrapporten

9 Imateriella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Licenser 0 0 200 200

Summa imateriella anläggnings-
tillgångar:

0 0 200 200
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8      Extraordinära kostnader (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Kostnader enligt avtal med Statens 
Bostadsnämnd

- Övertagande av lån hos AB       
Jokkmokkshus

0 42 000 0 42 000

- Sanering av ekonomin hos AB  
Jokkmokkshus

0 5 000 0 5 000

- Framtida avvecklingskostnader för 
övertagna fastigheter 0 11 200 0 11 200

Vite 0 100 0 100

Summa extraordinära kostnader: 0 58 300 0 58 300

Kommunen

Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader

och tekniska 
anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 224 705 140 675 30 121 395 500

Årets investeringsutgifter 4 910 22 668 1 975 29 553

Årets investeringsinkomster 0 -13 344 0 -13 344

Försäljningar/utrangeringar -1 853 -533 0 -2 386

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 227 762 149 466 32 096 409 323

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -66 220 -46 562 -7 863 -120 645

Försäljningar/utrangeringar 1 043 531 0 1 574

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -8 763 -4 855 -1 123 -14 741

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -73 940 -50 886 -8 986 -133 812

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 557 -5 342 -210 -10 110

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 -2 043 0 -2 043

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 557 -7 385 -210 -12 153

Ingående planenligt

restvärde: 153 928 88 770 22 048 264 746

Utgående planenligt

restvärde: 149 265 91 195 22 900 263 358

10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)

Fortsättning nästa sida.
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10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)

Koncernen

Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader

och tekniska 
anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 224 705 376 448 30 121 631 273

Årets investeringsutgifter 4 910 23 440 1 975 30 325

Årets investeringsinkomster 0 -13 344 0 -13 344

Försäljningar/utrangeringar -1 853 -15 509 0 -17 362

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 227 762 371 035 32 096 630 892

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -66 220 -145 932 -7 863 -220 015

Försäljningar/utrangeringar 1 043 13 506 0 14 549

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -8 763 -7 652 -1 123 -17 538

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -73 940 -140 078 -8 986 -223 004

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 557 -5 342 -210 -10 110

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 -2 043 0 -2 043

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 557 -7 385 -210 -12 153

Ingående planenligt

restvärde: 153 928 225 174 22 048 401 149

Utgående planenligt

restvärde: 149 265 223 572 22 900 395 735

Fortsättning från föregående sida.
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Koncernen

Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader

och tekniska 
anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 224 705 376 448 30 121 631 273

Årets investeringsutgifter 4 910 23 440 1 975 30 325

Årets investeringsinkomster 0 -13 344 0 -13 344

Försäljningar/utrangeringar -1 853 -15 509 0 -17 362

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 227 762 371 035 32 096 630 892

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -66 220 -145 932 -7 863 -220 015

Försäljningar/utrangeringar 1 043 13 506 0 14 549

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -8 763 -7 652 -1 123 -17 538

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -73 940 -140 078 -8 986 -223 004

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 557 -5 342 -210 -10 110

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 -2 043 0 -2 043

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 557 -7 385 -210 -12 153

Ingående planenligt

restvärde: 153 928 225 174 22 048 401 149

Utgående planenligt

restvärde: 149 265 223 572 22 900 395 735

11 Maskiner & inventarier (tkr)

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 2 696 19 575 5 979 28 249

Årets investeringsutgifter 1 058 3 365 43 4 466

Årets investeringsinkomster 0 -1 688 -2 -1 690

Försäljningar/utrangeringar 0 0 -540 -540

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 3 754 21 252 5 480 30 485

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -904 -15 496 -3 100 -19 500

Försäljningar/utrangeringar 0 0 470 470

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -876 -1 257 -636 -2 769

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -1 780 -16 753 -3 266 -21 799

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar -29 -821 -90 -940

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -29 -821 -90 -940

Ingående planenligt

restvärde: 1 792 4 080 2 878 8 750

Utgående planenligt

restvärde: 1 945 3 678 2 124 7 746

Fortsättning nästa sida.
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11 Maskiner & inventarier (tkr)

Koncernen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 84 249 23 018 9 938 117 205

Årets investeringsutgifter 7 894 3 632 43 11 569

Årets investeringsinkomster 0 -1 688 -2 -1 690

Försäljningar/utrangeringar -3 007 -478 -540 -4 024

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 89 136 24 484 9 439 123 060

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -47 633 -17 890 -5 509 -71 032

Försäljningar/utrangeringar 2 023 478 470 2 971

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -3 520 -1 556 -923 -5 999

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -49 130 -18 968 -5 962 -74 060

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar -29 -821 -90 -940

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -29 -821 -90 -940

Ingående planenligt

restvärde: 36 616 5 128 4 429 46 173

Utgående planenligt

restvärde: 39 977 4 695 3 387 48 060

Fortsättning från föregående sida.
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12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk AB *) 5 500 2 500

Länstrafiken i Norrbotten AB 114 114 114 114

AB Jokkmokkshus 2 236 2 236

Polcirkeln Lappland AB 200 200

Strukturum i Jokkmokk AB 100 100

Inlandsbanan AB 150 150 150 150

Filmpool Nord AB 25 25 25 25

IT Norrbotten AB 22 22 22 22

Skogslandet Leader AB 7 7 7 7

Andelar 121 121 121 121

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling AB 80 80 80

Av dotterbolagen ägda bolag 1 007 1 007

Övrig långfristig utlåning 300 1 963 2 058

Summa finansiella anläggnings-
tillgångar:

*) Anskaffningsvärdet är 500 tkr lägre 
än det nominella beloppet på grund 
av att Jokkmokks kommun köpte ak-
tier av Vattenfall med 50% rabatt.

8 867 5 567 3 421 3 596

13 Fordringar (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Kundfordringar 9 339 13 069 14 192 17 846

Diverse kortfristiga fordringar 23 819 13 648 25 548 14 619

Interimsfordringar 4 681 19 032 5 996 20 400

Elimineringar -5 877 - 6 612

Summa fordringar: 37 839 45 749 39 859 46 253

Förändring av kortfristiga 
fordringar, ökn(+)/minskn(-)

Summa: -7 910 17 620 -6 394 13 308
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14 Kortfristiga placeringar (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Pensionsplaceringar 17 970 16 615 17 970 16 615

Kortfristiga placeringar 44 42 11 158 11 019

Elimineringar -11 114

Summa kortfristiga placeringar: 18 014 16 657 18 014 27 634

Förändring av kortfristiga placeringar, 
ökn(+)/minskn(-)

Summa: 1 357 5 589 -9 620 7 064

15 Kassa och bank (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Handkassa 7 13 7 13

Postgiro 153 665 296 725

Sparbanken 9 651 9 045 14 216 14 804

SE Banken 250 321 250 321

Nordbanken 0 0 856 842

Elimineringar 0 0 -12 623 0

Summa kassa och bank: 10 061 10 044 3 002 16 705

Förändring av kassa och bank, ökn(+)/
minskn(-)

Summa: 17 -32 575 -13 703 -29 269
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16 Eget kapital (tkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Eget kapital vid årets början 161 715 177 936 169 287 183 597

Inbetalt ej registrerat aktiekapital 0 47 000

Årets resultat 483 -16 221 -1 730 -61 228

Justering på grund av ej definitiva vär-
den året innan

-11 -82

Eget kapital vid årets slut: 162 198 161 715 167 546 169 287

17 Avsättningar för pensioner (tkr)

Kommunen

2004 2003

Pensionsförpliktelser enligt PFA98 1 249 1 373

Pensionsförpliktelser utanför balans-
räkningen exkl löneskatt 108 931 110 119

Summa pensionsförpliktelser: 110 180 111 492

Pensionsmedlens användning:

- finansiella placeringar 18 200 17 100

- värdeförändring -230 -485

- återlån 92 210 94 877

Summa användning: 110 180 111 492

Summa utbetalda pensioner (mkr): 3,6 3,5

Kommunen har inga pensionsutfästel-
ser gällande visstidsförordningar.

18 Andra avsättningar (tkr)

Kommunen

2004 2003

Löneskatt IB pensionsavsättningar 333 551

Löneskatt pensionsavsättning -30 -218

Summa andra avsättningar: 303 333
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19 Långfristiga skulder (tkr)
      
  Kommunen   Koncernen 
      
  2004 2003  2004 2003  

     

 Lån exklusive nästa års amorteringar 92 248 105 749  252 843 277 070

 Latent skatteskuld    691 694

      

 Summa långfristiga skulder: 92 248 105 749  253 534 277 764
      

 Förändring av långfristiga skulder, 

 ökn (+)/minskn (-)

      

 Summa: -13 501 -7 566  -24 230 -48 963
      

 Specifikation av kommunens  
 långfristiga skulder:
      

 Låneskuld 2004 2003   

      

 Ingående låneskuld 105 749 113 315   

 Nyupplåning under året 0 54 783    

 Årets amorteringar 7 001 61 039

 Nästa års amorteringar 6 500 1 310   

      

 Summa långfristiga skulder: 92 248 105 749   

      

 Kreditgivare     

 Spintab 34 920 37 675    

 Sparbanken Nord 47 078 47 134    

 SEB 16 750 22 250   

      

 Nästa års amorteringar 6 500 1 310   

      

 Summa långfristiga skulder: 92 248 105 749   
      

 Räntebindningstidens längd     
      

 Andel rörliga lån (90-dagarslån) 65% 16%   

 Lån som förfaller 90 dagar-2 år 25% 74%   

 Lån som förfaller 2-3 år framåt 0% 0%   

 Lån som förfaller 3-5 år framåt 10% 10%   

 Lån som förfaller senare än om 5 år 0% 0%   

 Summa långfristiga skulder: 100% 100%   
      
 Övriga uppgifter kring lånestocken    
      
 Genomsnittsränta 3,55% 4,07%   
 Utlandslån, mkr 0,0 0,0   
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20 Kortfristiga skulder (tkr) 
   
  Kommunen 
   
  2004 2003
 Kortfristiga skulder till
 koncernföretag (koncernkonto) 10 451 0
   
 Amortering nästkommande år 6 500 1 310
   
 Leverantörsskulder 21 197 20 792
   
 Personalens skatter och avgifter 20 382 19 433
 -varav arbetsgivaravgifter 3 638 3 552
 -varav källskatt 3 575 3 467
 -varav semesterlöneskuld 12 046 11 322
 -varav övertidsskuld 1 123 1 092
   
 Övriga kortfristiga skulder 240 296
   
 Förutbetalda intäkter 705 743
 -varav förutbetalda hyresintäkter 705 743
   
 Upplupna kostnader 30 413 39 770
 -varav räntekostnader 588 572
 -varav individuell del pensionsskuld 5 543 4 994
 -varav avgångsvederlag 0 660
 -varav övriga upplupna lönekostnader 0 1 527
 -varav övriga interimsskulder 18 110 20 846
 -varav framtida åtaganden bostadsnämnden 6 172 11 171 
   
 Summa kortfristiga skulder: 89 888 82 344
   
 Förändring av kortfristiga skulder, 
 ökn (+)/minskn (-)

 Summa: 7 544 5 608
     
  Koncernen 
   
  2004 2003

 Leverantörsskulder 25 877 26 611
 Arbetsgivaravgifter 3 861 3 740
 Personalens källskatteskuld 3 751 3 562
 Semesterlöneskuld 12 683 12 091
 Individuell del pensionsskuld 5 543 4 994
 Övriga interimsskulder 43 378 42 082
 Amortering nästkommande år 8 962 4 228
 Övriga kortfristiga skulder 3 423 911
 Elimineringar -21 243 -6 612
   
 Summa kortfristiga skulder: 86 235 91 607

 Förändring av kortfristiga skulder, 
 ökn (+)/minskn (-)  

 Summa: -5 372 4 271
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21 Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)

Kommunen Koncernen

2004 2003 2004 2003

Kommunägda företag

AB Jokkmokkshus 175 125 175 125

Jokkmokks Värmeverk AB 27 28 27 28

Summa kommunägda företag: 202 153 202 153

Egna hem och småhus

SBAB 7 7 7 7

AB Balken Finans Sweden 1 1 1 1

Bostadskreditnämnden 0 1 0 1

Summa egna hem och småhus: 8 9 8 9

Övriga externa borgensåtagan-
den:

13 13 13 13

Pensionsförpliktelser ej upptagna

bland skulder eller avsättningar: 109 110 109 110

Löneskatt utanför balansräkning: 26 26 26 26

Summa: 358 311 358 311

22 Leasingåtaganden (mkr)

Kommunen

2004

Leasing av bilar 0

Övrig leasing 2

Summa leasingåtaganden: 2
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Jokkmokks kommun

Gatuadress:  Västra Torggatan 11   Postadress:  962 85 Jokkmokk

Telefon:  0971-170 00 vx   Telefax:  0971-172 01

www.jokkmokk.se
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Vi hoppas att informationen har varit överskådlig och gett dig 

svar på dina frågor kring Jokkmokks kommuns ekonomi.
Gör gärna ett besök på Jokkmokks kommuns hemsida: 

www.jokkmokk.se
Där finner du mer information om kommunens olika avdelningar 
och om de kommunala bolagen samt aktuella kontaktpersoner 

och telefonnummer. Dessutom kan du ta del av kommunens egen 
informationstidning ”Jokkmokksmagasinet”, som ges ut 

tre gånger per år.

Tack för ditt intresse för
Jokkmokks kommuns årsredovisning 2004


