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ÅRSREDOVISNING 2014
ör att skapa ett helhetsperspektiv över hela det kommu-
nala verksamhetsområdet har årsredovisningen en gemen-

sam förvaltningsberättelse för hela kommunkoncernen.
Årsredovisningen är uppbyggd på samma sätt som tidigare år. 

Årsredovisningen är en kommunstyrelseprodukt som godkänns 
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning 
och samordning av all kommunal verksamhet, oavsett om den 
bedrivs i bolagsform eller förvaltningsform.

Vår förhoppning är att du som läsare ska kunna ta till dig in-
formationen om Jokkmokks kommun på ett lätt sätt, oavsett om 
du är kommunmedborgare, kreditgivare eller annan intressent.

F
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Kommunstyrelsens ordförande

I min roll som nytillträdd ordförande i 
kommunstyrelsen är det glädjande att 
konstatera att vi redovisar ett positivt 
resultat och en positiv befolkningsut-
veckling för år 2014. Ett stort tack till 
mina politiska företrädare och medar-
betare som möjliggjort att 2014 blivit 
så lyckat som det blivit. De kommun-
ägda bolagen fortsätter sin goda resul-
tatutveckling och konsoliderar sig för 
framtiden. Lapplands Kommunalför-
bund, som Jokkmokk tillsammans med 
Pajala, Gällivare och Kiruna ansvarar 
för, uppvisar också positivt resultat för 
verksamhetsåret.

I likhet med många glesbygdskommu-
ner står vi inför många och stora utma-
ningar inför framtiden. I min roll som 
kommunalråd och ordförande i kom-
munstyrelsen prioriterar jag att jobba 

för bättre förutsättningar för att fler 
arbetstillfällen skapas. Att fler männ-
iskor vill flytta hit till oss och att de som 
redan bor här ska trivas är ytterligare en 
central fråga för oss politiker. Vi arbe-
tar strukturerat med att stimulera unga 
att intressera sig för entreprenörskap 
och företagande, det arbetet kommer 
att fortsätta och min övertygelse är att 
det kommer att bidra till fler nya entre-
prenörer och företagare. Sommaren 
2015 kommer företagare och politiker 
att träffas för att samtala om hur före-
tagsklimatet kan förbättras ytterligare. 

Jokkmokks kommun

Robert Bernhardsson
Kommunalråd

Positiv befolkningsutveckling trots utmaningar
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Kommunchefen

Frågor kring mångfald, integration, 
jämställdhet och unga har priorite-
rats högt i Jokkmokks kommun under 
året som gått. Det är viktiga frågor 
inte bara i Jokkmokk utan runt om på 
många ställen. Landstinget i Norr-
botten har under ett antal år jobbat 
med ett projekt som kallas för Kraft-
samling. I det projektet är Jokkmokks 
kommun med och vi har konstaterat 
att för att lyckas med att öka invånar-
antalet och besökssiffrorna i länet och i 
Jokkmokk så gäller det att vi förändrar 
attityder och värderingar till det bättre 
i frågorna kring mångfald, integration, 
jämställdhet och unga.

Med den bakgrunden har vi jobbat 
med ett antal olika aktiviteter inom 
dessa områden. Jokkmokks kommun 
är bland annat med i ett projekt som 
heter Good Relations. Det är Malmö, 
Borlänge och Jokkmokk som är med 
och vi jobbar med att förhindra främ-
lingsfientlighet. Ett i allra högsta grad 
aktuellt ämne. Vi har även haft besök 
av Emerich Roth. Han är en överle-
vare från koncentrationslägren i andra 
världskrigets Tyskland. Han fyllde 90 
år i maj och trots den förhållandevis 
höga åldern åker han land och rike 
runt och håller föreläsningar. Han 

jobba för ett samhälle där jämställd-
het mellan kvinnor och män samt mel-
lan flickor och pojkar ska råda. Vi har 
bildat olika arbetsgrupper som jobbar 
med dessa frågor. Vi har dessutom hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökt 
och fått beviljat medel för att jobba 
med jämställdhetsfrågorna.

En annan övergripande och strategiskt 
viktig fråga som vi i Jokkmokks kom-
mun jobbat mycket med under andra 
halvan av året är en fråga om datalag-
ringshallar och det växande behovet av 
utrymmen för detta. Förutsättningarna 
för att skapa dessa hallar är goda här i 
norra delen av Sverige. Vi i Jokkmokks 
kommun vill gärna vara med på den 
resan och ser det som en möjlighet till 
framtida arbetstillfällen vid sidan av an-
dra viktiga näringar. 

Anders Nygårds
Kommunchef

Vi jobbar vidare med attraktivitetsfrågor
genomförde under våren en gripande 
föreläsning för samtliga medarbetare i 
Jokkmokks kommun.

Flyktingfrågorna har blivit väldigt 
aktuella och påtagliga i Jokkmokks 
kommun. Utifrån det stora tryck 
som Migrationsverket har vad gäller 
flyktingströmmar från krigshärjade 
områden har två tillfälliga asylboen-
den upprättats i Jokkmokks kommun 
under året. Ett boende har upprättats 
i Vuollerim och det andra i Porjus. 
Frågor kring främlingsfientlighet och 
rasism blir än mer påtagliga då Mig-
rationsverket upprättar asylboenden i 
små samhällen. Det som berör Jokk-
mokks kommun i ett direkt verksam-
hetsperspektiv i dessa frågor handlar 
om skolverksamheten. Vi försöker på 
ett bra sätt att planera och genomföra 
skolverksamheten för alla nyanlända 
barn som önskar gå i skola. 

Som ett led i frågorna kring allas lika 
värde och mångfaldsfrågorna har vi i 
Jokkmokks kommun under hösten ge-
nomfört en föreläsning för samtliga 
chefer i Jokkmokks kommuns orga-
nisation samt för alla övriga intresse-
rade medborgare. Där kunde vi lyssna 
på Jan-Olov Madeleine Ågren från 
Rättighetscentrum Norrbotten. Rät-
tighetscentrum Norrbotten arbetar 
för mångfald och mot diskriminering. 
Genom att höja vår kunskapsnivå kan 
vi förändra attityder och värderingar 
till det bättre. Att mångfaldsfrågor är 
högt prioriterade frågor visas också via 
ett uppdrag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott i slutet av året som säger 
att vi nu ska undersöka möjligheten att 
HBT-certifiera Jokkmokks kommun.

Jokkmokks kommun har antagit 
CEMR-deklarationen. Det är en de-
klaration som handlar om att vi vill 
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Fakta om Jokkmokks kommun
Jokkmokks kommun ligger som en av Sveriges nordligaste kommuner 
mitt i Norrbottens län och i Lapplands 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 öster. 

Jokkmokks kommuns areal uppgår till 19 477 kvadratkilometer 
(cirka 10 x 20 mil) vilket motsvaras av en yta större än landskapen 
Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I en internationell jämförelse 
är Jokkmokks kommuns yta lika stor som halva Schweiz eller som två 
tredjedelar av Belgien.

På denna stora yta finns knappt 5 100 invånare vilket innebär cirka 
0,3 invånare per kvadratkilometer. 

Ungefär halva ytan består av skyddade områden. Nationalparkerna 
Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus som utgör delar av 
Världsarvet Laponia finns inom Jokkmokks kommuns gränser.

ANTAL INVÅNARE 2013 2012 2011 2010
jämfört 

2013
Män: 2 604 2594 2 587 2 599 2 639 11

Kvinnor: 2 481 2472 2 499 2 520 2 531 9

Totalt: 5 086 5066 5 086 5 119 5 170 +20

Under året födda: 58 42 35 39 36 16

Under året döda: 82 80 68 69 58 2

Summa födelsenetto: -24 -38 -33 -30 -22 -14

Under året inflyttade: 291 260 236 221 215 31

Under året utflyttade 247 242 236 241 232 6

Summa flyttningsnetto: 44 18 -0 -20 -17 25

Summa invånarantalförändring +20 -20 -33 -51 -40 +20

Not: Uppgifter hämtade direkt ur SCB statistikdatabas.
     

ANTAL INVÅNARE 31/12
2014
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KOMMUNAL- OCH LANDSTINGSSKATT 2014 (KRONOR)
Utdebitering Kommun Län Riket

Kommunalskatt 22,95 22,56 20,66

Landstingsskatt 10,18 10,18 11,20

Total skattesats exklusive 

församlings- och stiftsskatt 33,13 32,74 31,85

Skattekraft, 

kronor per invånare 181 077 185 386 185 792

index (riket = 100) 95  100

 MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 1994 – 2014  

Partier  Antal mandat vid valet

 2014 2010 2006 2002 1998 1994 

Moderata Samlingspartiet (M) 1 1 1 1 1 1 

Centern (C) 0 1 1 1 0 1 

Folkpartiet liberalerna (FP) 2 2 3 1 1 1 

Kristdemokraterna (KD) 0 0 0 1 1 0 

Miljöpartiet de gröna (MP) 4 3 2 3 0 2 

Socialdemokraterna (S) 14 15 14 16 16 20 

Vänsterpartiet (V) 2 4 7 5 5 3 

Samernas Väl (SV) 2 2 2 2 2 1 

Samernas (SAM) 0 0 0 0 0 1 

Alternativet (ALT) 0 0 1 5 9 5 

Framtid i Jokkmokk (FJK)  5 3 0 0 0 0

Sverigedemokraterna 1 0 0 0 0 0 

Samtliga partier 31 31 35 35 35 35
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SVERIGE OCH OMVÄRLDEN
Riksbanken konstaterar att svensk tillväxt har för-
del av det låga oljepriset, kronans relativt sett låga 
värde och den låga reporäntan. Efterfrågan från 
andra länder väntas stiga succesivt vilket leder till 
att exporten och företagen investeringar kommer 
att öka i snabbare takt. Riksbanken räknar med att 
BNP ökar med 2,7 procent 2015, jämfört med 2,6 
procent 2014. 

Landsting och regioner visar ett positivt resultat 
på 3,3 miljarder kronor år 2014, en förbättring jäm-
fört med år 2013. Kommunerna redovisar även de 
ett positivt resultat, 10,6 miljarder före extraordinä-
ra poster. Det är dock ett sämre resultat än år 2013. 

De hittills uppmätta löneökningarna i näringsli-
vet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent under år 
2014. För arbetare såväl som för tjänstemän ökade 
lönerna med 2,8 procent. Löneökningarna i hela 
ekonomin uppmättes också till 2,8 procent.

Under år 2014 var industriföretagens investe-
ringsvolymer fem procent lägre än föregående år. 
Den sektor som investerar mest, gruvindustrin, 
minskade volymerna med 25 procent och investe-
rade 8,3 miljarder kronor i år.

I kommunen var 82 kvinnor och 97 män öppet 
arbetslösa eller i aktivitetsprogram i december 2014. 
Jämfört med föregående år är det en minskning med 
12,8 procent för kvinnorna och 10,2 procent för 
männen. Det innebär en arbetslöshet på 7,1 procent 
i medeltal att jämföra med riket med 8,0 procents 
arbetslöshet.

Besöksnäringen har konstaterats vara en näring 
värd att satsa på. Intresset för den samiska kulturen 

är stort och i Jokkmokks kommun finns även stor 
utvecklingspotential i efterfrågade tillgångar som 
orörd natur, ren luft, snö, kyla, norrsken och ljusa 
sommarnätter. 

Även livsmedelssektorn har goda framtidsutsik-
ter. Det blir allt viktigare att ha en säker livsmedels-
försörjning. Det råder oro på många håll i världen 
vilket gör att riskerna ökar för att transportvägarna 
för livsmedel från andra länder och världsdelar kan 
bli störda. Av det följer att det blir mer angeläget 
att satsa på svenska och lokala livsmedel där det är 
möjligt för att säkra tillgången på mat. Efterfrågan 
på bra matråvaror växer och i Jokkmokks kommun 
finns tillgång på naturliga råvaror som bär, örter, fisk 
och kött vilket ger bra förutsättningar för utveckling 
av livsmedelsnäringarna.    

KONCERNRÄKENSKAPER
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, förutom 
av Jokkmokks kommun, av tre juridiska personer. I 
den sammanställda redovisningen är hela koncer-
nens samlade tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader upptagna.

I räkenskaperna har medtagits de företag och stif-
telser där kommunen är huvudägare, eller i övrigt 
har ett avgörande inflytande, enligt koncernorgani-
sationsschemat nedan.

Fakta om de helägda bolagen ingående i Jokk-
mokks kommuns sammanslagna redovisning pre-
senteras längre fram under respektive verksamhets-
område.
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KONCERNORGANISATION 

KONCERNORGANISATION

Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus

100%

Jokkmokks
Värmeverk AB

100%

Destination
Jokkmokk AB

50%

JOKKMOKKS 
KOMMUNKONCERN 
Resultat för Jokkmokks kommunkoncern år 2014 
var 7,9 miljoner kronor. AB Jokkmokkshus redo-
visar ett resultat på 3,6 miljoner kronor och Jokk-
mokks Värmeverk AB redovisar ett resultat på 4,1 
miljoner kronor före överavskrivningar. Destina-
tion Jokkmokk AB bildades år 2012 av Jokkmokks 
kommun och Destination Jokkmokk ekonomisk 
förening som organiserar besöksnäringsföretagen i 
kommunen. Kommunen och föreningen äger hälf-
ten var av bolaget.  

VILKA ORGANISATIONER FINNS INTE MED?  

Stiftelser och bolag där kommunen inte har ett 
avgörande inflytande är inte medtagna i den sam-
manlagda redovisningen. 

Till dem hör Strukturum i Jokkmokk AB, Stiftel- 

sen Samernas utbildningscentrum, Stiftelsen 
Svenskt fjäll- och samemuseum, Stiftelsen Vuolle-
rim 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 (LKF).

Jokkmokks kommun anser sig inte ha ett avgö-
rande inflytande i Lapplands kommunalförbund 
vilket gör att de inte är med i den sammanställda 
redovisningen.

Ytterligare ett bolag som inte är med i den sam-
manställda redovisningen är Förenade Småkommu-
ners Försäkringsaktiebolag (FSF AB). Jokkmokks 
kommun är en av tjugofem delägare som vardera 
äger en tjugofemtedel i bolaget. Det anses vara en 
liten ägarandel varför bolaget inte är med i den sam-
manställda redovisningen.
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POLITISK ORGANISATION

MAJORITET

Jokkmokks kommun styrs sedan valet år 2014 av en 
majoritet bestående av en allians med två politiska 
partier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
Av de traditionella partierna är Kristdemokraterna 
och Centerpartiet inte representerade i kommun-
fullmäktige. Totalt sedan valet år 2006 finns 31 
mandat i kommunfullmäktige. Av dessa 31 mandat 
har alliansen 16 mandat.

KOMMUNALRÅD I JOKKMOKKS KOMMUN

Kommunstyrelsens ordförande, tillika Jokkmokks 
kommuns kommunalråd, är sedan valet år 2014 so-
cialdemokraten Robert Bernhardsson. 

ORDFÖRANDEN I DE ÖVRIGA NÄMNDERNA

Kommunfullmäktiges ordförande, barn- och ut-
bildningsnämndens, socialnämnden, samhälls-
byggarnämnden och kultur- och fritidsnämndens 
ordförande är alla socialdemokrater. Ordförande i 
valnämnden är vänsterpartist.

POLITISK ORGANISATION

Kommun-
fullmäktige

Valberedning

Valnämnd

Revision

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd Samhällsbyggar-
nämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Kommunstyrelse

Överförmyndare
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TJÄNSTEMANNAORGANISATION 
Jokkmokks kommun har renodlat sina produk-
tionsorienterade verksamheter och avskilt dem 
från utvecklings- och administrativ verksamhet. 

Teknik- och serviceavdelningen bedriver verk-
samhet inom gatu-, städ-, mat- och fastighetsområ-
dena under kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsavdelningen med förskole- 
och grundskoleverksamhet, bedriver verksamhet 
under barn- och utbildningsnämnden. 

Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappom-
sorg och biståndsenhet, bedriver verksamhet under 
socialnämnden. 

Samhällsbyggaravdelningen, som består av miljö-,  
bygg- och räddningstjänstfrågor, bedriver verksam-
het under samhällsbyggarnämnden. 

Slutligen finns kultur- och fritidsavdelningen, där 
biblioteket samt övriga kultur- och fritidsfrågor han-
teras under kultur- och fritidsnämnden.

 

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Barn- och utbildnings-
avdelningen

Barn- och utbildnings-
nämnden

Kommunlednings-
kontoret

Skol- och förskole-
verksamhet

Kultur- och fritids-
verksamhet

Kultur- och fritids-
avdelningen

Kultur- och fritids-
nämnden

Utvecklings-
kontoret

Teknik- och service-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Gatu, städ, 
mat, fastighet

Socialtjänsten
Socialnämnden

Individ- och familje-
omsorg

Äldre- och handikapp-
omsorg

Samhällsbyggar-
avdelningen

Samhällsbyggar-
nämnden

Räddningstjänst,
miljö- och hälsoskydd,

samhällsplanering

Jokkmokks kommuns organisation

TJÄNSTEMANNAORGANISATION 
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VIKTIGA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET 

DATAHALLAR

En för Jokkmokks kommun ny fråga dök upp på 
spelplanen under år 2014. Det handlar om frågan 
kring datalagring och behovet från många olika fö-
retag och organisationer av att hitta lösningar för 
att lagra data. 

Många menar att den norra delen av Skandina-
vien är ett bra ställe för att bygga dessa datahallar. 
Från Jokkmokks kommuns sida har ett beslut tagits 
som innebär att vi ska jobba för att dessa etablering-
ar och datahallsbyggen ska kunna göras inom Jokk-
mokks kommuns gränser. 

GRUVFRÅGAN

Järnmalmsfyndigheten cirka fyra mil väster om 
Jokkmokks samhälle berör många. Järnmalmspri-
set har sjunkit kraftigt under året och frågan har 
därmed blivit mindre aktuell. En serie medborgar-
dialoger kring gruvfrågan med start i slutet av år 
2013 avslutades under sommaren 2014. 

Frågan kring gruvbolagets bearbetningskoncessi-
on har varit aktuell under året. Under hösten beslu-
tade Länsstyrelsen att inte bevilja bearbetningskon-
cession och i början av år 2015 beslutade Bergsstaten 
att lyfta frågan till regeringen. 

Frågan om bearbetningskoncession är alltså inte 
en fråga som Jokkmokks kommun äger eller har 
rådighet över. Jokkmokks kommun har däremot 
bestämt att genomföra en studie av hur samhällsut-
vecklingen påverkas vid en eventuell gruvetablering 
i Kallak. Det handlar om allt från näringslivsutveck-
ling via bostadsfrågor till befolkningsförändringar. 
Rapporten är i skrivande stund inte klar men ett del-
resultat ger för handen att en gruva i Kallak inte räd-
dar Jokkmokks kommun. Det krävs många, många 
andra kompletterande åtgärder för att lösa utma-
ningarna som Jokkmokks kommun står inför.

FLYKTINGFRÅGAN

En möjlig dellösning på dessa utmaningar handlar 
om inflyttning. Många människor flyr från olika 
delar av världen och några av dessa människor 
kommer också till Jokkmokks kommun. Migra-
tionsverket har upphandlat två tillfälliga flykting-
anläggningar i Jokkmokks kommun. Ett av dem 
finns i Porjus och det andra finns i Vuollerim.

Dessutom jobbar vi i Jokkmokks kommun aktivt 
med integrationsfrågor och inflyttningsfrågor av an-
nan karaktär. En viktig och prioriterad verksamhet 
är också de kommunala boendeanläggningarna för 
våra ensamkommande asylsökande ungdomar. 

Genom att förändra attityder och värderingar på 
så sätt att invånarna i Jokkmokks kommun blir mer 
accepterande till människor som av olika anledning-

ar flyttar in till Jokkmokks kommun ökar sannolik-
heten till att våra nya medborgare vill stanna och bo 
kvar i Jokkmokks kommun.

KRAFTSAMLING OCH ALLAS LIKA VÄRDE

I ett länsövergripande arbete som Jokkmokks kom-
mun är med i och som kallas för Kraftsamlings-
processen handlar det om att förändra attityder, 
värderingar och förhållningssätt. Det är fyra olika 
områden som Kraftsamlingsprocessen identifierat 
som viktiga att jobba med. Det handlar om integra-
tion, mångfald, jämställdhet och ungdomsfrågor.

Om vi lyckas förändra attityder och värderingar 
så att människorna i Norrbotten och i Jokkmokks 
kommun blir mer accepterande och toleranta inom 
dessa områden så ökar möjligheten att ännu fler 
människor vill bo och arbeta här. 

En rad olika aktiviteter har genomförts inom 
dessa områden under året. 

ATTRAKTIVITETSFRÅGOR

Ett annat sätt att öka förutsättningarna för att nå 
ett ökat invånarantal och att öka besökssiffrorna i 
Jokkmokks kommun är att förbättra attraktiviteten 
i Jokkmokks kommun. 

Det kan ske på många olika sätt. I Jokkmokks 
kommun har vi bland annat valt att jobba fram en 
gestaltningsplan. Nu finns därmed spelregler fram-
tagna för hur vi i Jokkmokks kommun ska jobba med 
skyltar, belysning, färger, former, pictogram och lik-
nande. 

Vi jobbar även med att utveckla området kring 
Dálvvadissjön i centrala Jokkmokk. Många upplever 
Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden. 
Som en följd av den känslan jobbar vi i Jokkmokks 
kommun med att erbjuda Sametinget en plats att 
bygga en parlamentsbyggnad i Jokkmokk. I samma 
område planeras ett hotellbygge och en designträd-
gård kallad Midnattssolens Trädgård.

Sápmi Awards är en gala och en tävling där fram-
stående samiska aktörer inom olika kategorier från 
hela Sápmi lyfts fram och premieras. Sápmi Awards 
arrangerades för tredje året i följd under sommaren 
2014. Helt enligt ursprungsplanerna ska nu Sápmi 
Awards arrangeras på ett annat ställe för att om någ-
ra år komma tillbaka till Jokkmokk.

JOKKMOKK – SVERIGES MATLANDETHUVUDSTAD

Landsbygdsdepartementet med landsbygdsminis-
ter Eskil Erlandsson i spetsen utsåg Jokkmokks 
kommun som årets Matlandethuvudstad för år 
2014. Utmärkelsen visar att det finns många fram-
stående företagare och entreprenörer inom livs-
medelsbranschen och att det finns många duktiga 
matkreatörer runt om i Jokkmokks kommun.

Juryns motivering löd: ”En mångtusenårig mat- 
och kulturtradition sprungen ur vild fjäll- och skogs-
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natur och samisk kultur ger Jokkmokk en världsunik 
position på den gastronomiska kartan. De drama-
tiska kontrasterna i midnattssol och vintermörker 
återkommer som smaken i de unika råvaror som 
regionen står för. Renkött, vilt, bär, örter och fisk i 
produktion och förädling ger resten av världen möj-
lighet att få uppleva Jokkmokk och Sverige genom 
maten. Regionen är, inte minst genom Jokkmokks 
marknad, ett gott internationellt ansikte för Sverige. 
Utomhusmåltider och måltiden året runt kan bli ett 
signum för Jokkmokk.

Samverkan mellan kommun och näringsliv har 
skapat förutsättningar för företagen att med primär-
produktion som bas bygga ett diversifierat närings-
liv. Kommunen driver också ett medvetet arbete 
med att utveckla den offentliga måltiden. Att bevara 
och utveckla den samiska traditionen bidrar till en 
stark lokal utveckling hela vägen från skog till bord. 
Det gör Jokkmokk till en självklar Matlandethuvud-
stad år 2014.”

En rad olika aktiviteter har genomförts i Jokk-
mokk under året som en direkt följd av utmärkelsen. 

Bland annat genomfördes en stor konferens under 
några vackra försommardagar i stora tältkåtor vid 
Dálvvadissjöns strand under ledning av landsbygds-
minister Eskil Erlandsson.

BEFOLKNINGSFRÅGAN 

Under år 2014 ökade för första gången på nästan 
20 år Jokkmokks kommun invånarantalet under ett 
enskilt år. Att bibehålla eller öka invånarantalet är 
en stor utmaning för många kommuner runt om i 
landet. Den demografiska situationen i Jokkmokks 
kommun innebär att varje år dör betydligt fler in-
vånare jämfört med hur många som föds. För att 
inte invånarantalet ska minska krävs det därmed 
en betydligt större inflyttning jämfört med den ut-
flyttning som sker varje år.

Under år 2014 ökade Jokkmokks kommuns be-
folkning med 20 personer. En stor förklaring till det 
är att antalet inflyttare till Jokkmokks kommun ökat 
kraftigt samtidigt som antalet utflyttare är ungefär 
på samma nivå som tidigare år.
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EKONOMI
RESULTAT, ANALYS OCH 
NYCKELTAL 
Årets resultat visar på ett överskott om 0,2 miljoner 
kronor. Det budgeterade resultatet påvisade ett be-
räknat överskott om 2,3 miljoner kronor, vilket ger 
en negativ budgetavvikelse för året på 2,1 miljoner 
kronor.

VERKSAMHETSANALYS 

Samtliga styrelser och nämnder uppvisar negativa 
budgetavvikelser sammanlagt uppgående till 11,4 
miljoner kronor. Finansieringen redovisar däremot 
en positiv budgetavvikelse på 9,3 miljoner kro-
nor uppdelat på finansiella intäkter 4,4 miljoner 
kronor, finansiella kostnader 0,3 miljoner kronor, 
statsbidrag och skatteintäkter 2,1 miljoner kronor 
och pensionskostnader 2,5 miljoner kronor. Kom-
munstyrelsen + 4,0 miljoner kronor.

Budgetavvikelse och resultat (mkr)
 2014 2013 2012
Driften: -11,4 -7,2 -17,7
Finansieringen: 9,3 13,9 16,4
Avvikelse mot budget -2,1 6,7 -1,3
Budgeterat resultat 2,3 3,5 3,2
RESULTAT 0,2 10,3 1,9

Kommunen, miljoner kronor 2014 2013 2012  

Återställande av tidigare års förluster 0,0 0,0 -1,0
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,2 10,3 1,9
Avgår reavinster/ reaförlust pensionsplaceringar   
Avgår reavinster/ reaförlust materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0
Avgår reavinst finansiella tillgångar   
Förluster enligt undantagsmöjligheter   
Justerat resultat 0,1 10,3 0,9
Medel till resultatutjämningsreserven 0,0 - 7,3 0,0
Medel från resultatutjämningsreserven 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 0,0 3,0 0,0
Att återställa 0,0 0,0 0,0

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 

Justerat resultat för 2014 visar ett överskott på 0,2 
miljoner kronor. 2011 års underskott återställdes 

2012. Balanskravet uppfylls därmed enligt kommu-
nallagen.
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Under 2013 beslutade fullmäktige att införa en re-
sultatutjämningsreserv (RUR) samt fastställa regler 
för den och besluta om storleken på reserven. Ingå-
ende avsättning för åren 2010 till 2014 uppgår till 
17,1 miljoner kronor.

FINANSIELLA INTÄKTER 

De finansiella intäkterna uppgår till 4,5 miljoner 
kronor och består huvudsakligen av utdelning på 
aktier, ränteintäkter och vinster vid försäljning av 
värdepapper. 

FINANSIELLA KOSTNADER

De finansiella kostnaderna uppgår till 1,8 miljoner 
kronor och består till största delen av räntekost-
nader. Snitträntan för 2014 har varit 2,08 procent 
jämfört med 2,18 procent för 2013.

HUR VÄL STÄMDE PROGNOSERNA UNDER ÅR 
2014 – AVVIKELSE MOT BUDGET

Störst avvikelse från prognoserna uppvisar kom- 
munstyrelsen.
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Styrelse/nämnd
Helårs-

prognos 
tertial 1

Helårs-
prognos 
tertial 2

Bokslut 
2014

Kommunstyrelsen -4,0 -5,1 -1,9

Barn- och utbildningsnämnden -0,3 -0,6 -0,6

Socialnämnden -7,0 -8,0 -8,3

Samhällsbyggarnämnden 0,0 0,0 -0,3

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 -0,3

Finansieringen 4,8 8,0 9,3

Summa -6,5 -5,7 -2,1
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Finansiella mål i enlig-
het med god ekono-
misk hushållning

Nuläge 
december 

2014

Prognos 
decem-

ber 2015

Röd färg = målet ej 

uppnått

Gul färg = målet delvis 

uppnått

Grön färg = målet upp-

nått

Generationsprincipen 
ska råda

Målet är uppfyllt.  
Redovisat resultat 
uppgår till  
0,2 miljoner kronor.

Resultatet ska vara 
minst 1,2 procent av 
verksamheternas net-
tokostnader.

  Målet är ej uppfyllt. 
Redovisat resultat 
uppgår till 0,2 mil-
joner kronor vilket 
är 0,07 procent av 
verksamhetens net-
tokostnader. 

Andelen nettokostnader 
exklusive avskrivningar 
i förhållande till skat-
teintäkter och statsbi-
drag ska ej överstiga 92 
procent.

  Målet är ej uppfyllt. 
Redovisad netto-
kostnadsandel upp-
går till 94,5 procent.

Soliditet. Målsättningen 
är att soliditeten ska ha 
en över tiden positiv 
trend. 

  Målet är uppfyllt. 
Soliditeten uppgår 
till 56,1 procent för 
2014, att jämföra 
med 56,4 procent 
2013 och 56,0 pro-
cent år 2012. 

Jokkmokks kommun ska 
amortera låneskulden 
med ungefär 6,5 miljo-
ner kronor per år i syfte 
att vara skuldfri år 2020. 

Målet är ej uppfyllt. 
Under år 2014 
amorterades det 3,5 
miljoner kronor. 

Pensionsplaceringar 
ska uppgå till mellan en 
och fem miljoner kronor 
per år. 

  Målet är uppfyllt. 
Under året har fem 
miljoner kronor i 
realiserade vinster 
återinvesterats på 
fasträntekonto.

Investeringsnivån bör 
ligga på samma nivå 
som årets avskrivningar.

  Målet är uppfyllt. 
Nettoinvesterings-
nivån uppgick 
till 18,2 miljoner 
kronor och avskriv-
ningarna för året 
uppgick till 19,3 
miljoner kronor. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLL-
NING – FINANSIELLA MÅL
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska 
ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska 
termer betyder att resultatet ska vara positivt över 
en längre period. Kommuner bestämmer själva de 
finansiella målen för att god ekonomisk hushåll-
ning ska uppnås. 

SOLIDITETEN

Den totala balansomslutningen har minskat från 
352,1 miljoner kronor till 345,7 miljoner kronor. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som finansieras med eget kapital. Soliditeten 
uttrycks som andelen eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen. Soliditeten uppgår till 56,1 
procent för år 2014 att jämföra med 56,4 procent 
för år 2013 och 56,0 procent 2012. Trenden är po-
sitiv även om soliditeten sjunkit något under 2014.  
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Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld 
till 165 miljoner kronor. Det var under år 2000, 
precis innan den stora amorteringsplanen i enlig-
het med kommundelegationen påbörjades.

Jokkmokks kommuns låneskuld är vid årets slut 
45,6 miljoner kronor. När skulderna var som störst 
var de långfristiga skulderna i Jokkmokks kommun 
drygt 26 tusen kronor per invånare. Efter alla ge-
nomförda amorteringar sedan dess uppgår nu de 
långfristiga skulderna till cirka nio tusen kronor per 
invånare.
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Finansiella mål i enlig-
het med god ekono-
misk hushållning

Nuläge 
december 

2014

Prognos 
decem-

ber 2015

Röd färg = målet ej 

uppnått

Gul färg = målet delvis 

uppnått

Grön färg = målet upp-

nått

Generationsprincipen 
ska råda

Målet är uppfyllt.  
Redovisat resultat 
uppgår till  
0,2 miljoner kronor.

Resultatet ska vara 
minst 1,2 procent av 
verksamheternas net-
tokostnader.

  Målet är ej uppfyllt. 
Redovisat resultat 
uppgår till 0,2 mil-
joner kronor vilket 
är 0,07 procent av 
verksamhetens net-
tokostnader. 

Andelen nettokostnader 
exklusive avskrivningar 
i förhållande till skat-
teintäkter och statsbi-
drag ska ej överstiga 92 
procent.

  Målet är ej uppfyllt. 
Redovisad netto-
kostnadsandel upp-
går till 94,5 procent.

Soliditet. Målsättningen 
är att soliditeten ska ha 
en över tiden positiv 
trend. 

  Målet är uppfyllt. 
Soliditeten uppgår 
till 56,1 procent för 
2014, att jämföra 
med 56,4 procent 
2013 och 56,0 pro-
cent år 2012. 

Jokkmokks kommun ska 
amortera låneskulden 
med ungefär 6,5 miljo-
ner kronor per år i syfte 
att vara skuldfri år 2020. 

Målet är ej uppfyllt. 
Under år 2014 
amorterades det 3,5 
miljoner kronor. 

Pensionsplaceringar 
ska uppgå till mellan en 
och fem miljoner kronor 
per år. 

  Målet är uppfyllt. 
Under året har fem 
miljoner kronor i 
realiserade vinster 
återinvesterats på 
fasträntekonto.

Investeringsnivån bör 
ligga på samma nivå 
som årets avskrivningar.

  Målet är uppfyllt. 
Nettoinvesterings-
nivån uppgick 
till 18,2 miljoner 
kronor och avskriv-
ningarna för året 
uppgick till 19,3 
miljoner kronor. 

ANDELEN NETTOKOSTNADER  
AV SKATTEINTÄKTER

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar 
i förhållande till skatteintäkter visar hur stor del 
av skatter och statsbidrag som går till driften. Det 
långsiktiga finansiella målet är att andelen netto-
kostnader exklusive avskrivningar i förhållande till 
skatteintäkter inte ska överstiga 92 procent. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är det bättre ju lägre siffran 
är eftersom en större andel av skatteintäkterna då 

LIKVIDITET

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet upp-
gående till 49,6 miljoner kronor jämfört med 43,5 
miljoner kronor för år 2013. 

EGET KAPITAL

Det egna kapitalet har minskat något från år 2013 
och uppgår nu till 193,9 miljoner kronor. Minsk-
ningen beror huvudsakligen på att värdet på en 
fastighet har skrivits ned med 4,9 miljoner kronor 
direkt mot det egna kapitalet

Under andra halvan av 1990-talet urholkades det 
egna kapitalet kraftigt men stärktes under början av 
2000-talet i takt med de men de positiva resultaten 
som då redovisades.

Inom kommunvärlden bedöms balansräkningens 
primära syfte till att vara en resultatutredningsba-
lansräkning och inte en förmögenhetsbalansräkning. 
Det innebär att man vid en finansiell analys bör fo-
kusera mer på soliditetsutvecklingen än på den fak-
tiska soliditetsnivån. Det märks även på de finansiella 
målen som kommunfullmäktige fastställt där ett av 
dessa mål är att soliditeten i Jokkmokks kommun ska 
ha en över tiden positiv trend. 

kan användas till amorteringar eller till att finan-
siera investeringar. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 
blev 94,5 procent för år 2014.

PENSIONSPLACERINGAR 

Jokkmokks kommun fattade ett strategiskt beslut 
under slutet av år 1999 som innebar att medel 
skulle avsättas för att klara av framtida pensionså-
taganden. Ett policydokument avseende pen-
sionsplaceringar arbetades fram och fastställdes 
av kommunfullmäktige. Denna policy har upp-
daterats och lagts in i finanspolicyn under 2012. 
Strategin är att genom att placera och binda upp 
kapital 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. 

Under 2014 har fem miljoner kronor av realise-
rade vinstmedel placerats på fasträntekonto.
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Övergripande mål
Nuläge 

december 
2014

Prognos 
december 

2015

Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått

Befolkningsutveckling Det övergripande målet säger att befolkningen ska 
uppgå till minst samma nivå 2015 som 2008. Bedöm-
ningen är att målet inte är uppfyllt vid årets slut och 
inte heller kommer att uppfyllas till 2015.

En framtidskommun 
med hög livskvalitet 
och god folkhälsa

  Mätningen i detta mål har skett hösten 2013. Nästa 
mätning görs hösten 2015.
För att målet ska uppnås finns fyra framgångsfaktorer.
1 Aktiva medborgare
2 God och välskött boende- och närmiljö
3 Livslångs lärande och goda utbildningsmöjligheter
4 Ökad befolkning 

Växande arbetsmark-
nad

  För att nå målet finns tre framgångsfaktorer.
1 Diversifierad arbetsmarknad tillgänglig för alla
2 God infrastruktur samt goda kommunikationer
3 Jokkmokk – ett starkt varumärke

Attraktiv arbetsgivare   För att nå målet finns tre framgångsfaktorer
1 Gott ledarskap, delaktighet
2 Goda utvecklingsmöjligheter
3 Goda anställningsförhållanden

God ekonomisk hus-
hållning och god eko-
nomisk utveckling

För att nå målet finns två framgångsfaktorer.
1 God ekonomi
2 Investeringar för framtiden

Inom de olika facknämnderna finns ett antal olika 
mål fastställda i de olika verksamhetsplanerna för 
att svara upp på de av kommunfullmäktige besluta-
de övergripande verksamhetsmålen för god ekono-

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
– VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 
Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål 
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Lagstiftningens 
krav på mål och riktlinjer för verksamheten kan ses 
som en uppmaning att utveckla praxis inom detta 
område. Lagen överlåter till de enskilda kommu-
nerna och landstingen att själv välja väg för hur mål 
och riktlinjer ska utvecklas.

Kommunfullmäktige har definierat övergripande 
mål för verksamheten som ska svara upp mot kraven 
på god ekonomisk hushållning. I prognosen med 
sikte på 2015 bedöms tre av dessa mål som nåbara, 
se tabellen nedan. 

Jokkmokks kommuns måldokument Jokkmokk 
2015 har utvärderats vartannat år. Senaste utvär-
deringen gjordes hösten 2013 varför ingen sådan 
gjorts 2014. Nästa år är det dags för slututvärdering. 
Under hösten 2015 kommer därför SCB att skicka 
ut enkäten NBI (nöjdmedborgarindex) till slumpvis 
utvalda kommunmedborgare. Den kommer att ligga 
till grund för den slutliga utvärderingen.

misk hushållning. För en beskrivning av respektive 
facknämnds måluppfyllelse, hänvisas till respektive 
verksamhetsberättelse längre fram i årsredovis-
ningen.
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PENSIONSÅTAGANDEN
År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges 
kommuner och landsting skulle redovisa sina pen-
sionsskulder. Enligt det nya regelverket lyftes alla 
gamla pensionsskulder bort från balansräkningen. 
Den nya benämningen på de gamla pensionsskul-
derna blev ansvarsförbindelser. En ny pensions-
skuld började upparbetas i balansräkningen. Den 
nya pensionsskulden fick enligt det nya regelverket 
benämningen pensionsavsättning.

För att tydliggöra Jokkmokks kommuns samlade 
pensionsåtaganden och jämföra dessa med Jokkmokks 
kommuns pensionsmedelsförvaltning redovisas nedan 
en sammanställning.

neskatt är endast cirka 34,5 miljoner kronor öron-
märkta tillgångar i balansräkningen. 
En viss del av pensionsskulden har försäkrats bort

Jokkmokks kommun valde under sommaren 2003 
att försäkra bort vissa delar av den återstående pen-
sionsskulden. Under år 2006 och 2007 skedde yt-
terligare två bortförsäkringar. Under vartdera året 
2006 och 2007 bortförsäkrades två årgångar – födda 
1941 och 1942. Det innebär att pensionskostnaden 
för denna grupp har tagits direkt i boksluten för åren 
2006 till 2007 i stället för i framtiden. Under åren 
2008 till 2014 har ingen årgång bortförsäkrats. An-
ledningen till detta är det osäkrare ekonomiska läget.

LÅNGSIKTIGA PLACERINGAR

Den placeringspolicy som gäller i Jokkmokks kom-
mun är långsiktig. Det betyder att de placeringar 
som görs ska kunna täcka alla pensionsåtaganden 
på lång sikt. Det gäller alltså även de belopp som 
ligger utanför Jokkmokks kommuns balansräkning 
men som trots detta är ett pensionsåta-gande för 
Jokkmokks kommun. 

YTTERLIGARE PENSIONSÅTAGANDEN

Jokkmokks kommun har ett pensionsåtagande för 
en förtroendevald politiker.  

INVESTERINGSREDOVISNING
En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska 
kunna uppfylla de långsiktiga finansiella målsätt-
ningarna är att investeringsnivån hålls på en nivå i 
paritet med årets avskrivningar. Ett finansiellt mål 
i Jokkmokks kommun är att investeringsnivån ska 
ligga på ungefär 18–19 miljoner kronor per år och 
att ett års investeringsvolym inte ska överstiga av-
skrivningar enligt plan.

Utfallet för år 2014 visar på en nettoinveste-
ringsnivå på 18,2 miljoner kronor. Det är ungefär 
på samma nivå som investeringsnivån 2013 och av-
skrivningarna enligt plan uppgick till 19,3 miljoner.

Åtaganden (mkr)
Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL 2,9 
Pensionsskuld 2013 individuell del 7,2 
Löneskatt individuell del 1,8 
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen  147,6 
Löneskatt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen  35,8 
Summa pensionsförpliktelser 195,3 

Tillgångar  
Finansiella placeringar av medel reserverade för 
framtida pensionsutbetalningar 34,5 

Summa bokfört värde   34,5 
  
Att finansiera 160,8 
 

Sammanställningen visar att den klart större de-
len av Jokkmokks kommuns pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt saknar motsvarande likvida 
medel på tillgångssidan i balansräkningen. Av de 
pensionsförpliktelser som Jokkmokks kommun har 
uppgående till 195,3 miljoner kronor inklusive lö-
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Investeringar 2014 i sammandrag (tkr)        
     
 Redovisad Redovisad Budgeterad Differens
 brutto- netto- netto- netto-
Område investering investering investering investering
     
Immateriella anläggningstillgångar 211,4 211,4 710,0 498,6
Maskiner & Inventarier 1 851,3 1 791,2 3 505,0 1 713,8
Affärsfastigheter 4 039,8 2 962,4 2 204,0 -758,4
Verksamhetsfastigheter 12 071,5 11 723,1 8 021,0 -3 702,1
Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 866,4 433,2 500,0 66,8
Bilar och andra transportmedel 1 059,7 1 059,7 540,0 -519,7
     
Summa: 20 100,1 18 181,0 15 480,0 -2 701,0

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÅR 2015 OCH PÅVERKANDE PARAMETRAR

LÖNEFÖRÄNDRING

Kommunstyrelsen har beslutat att löneökningarna 
ska vara 2,31 procent. Dessutom har Kommunal 
ett fast lägsta belopp på 600 kronor per medlem 
och månad. 

FÖRÄNDRAT INVÅNARANTAL

De kommunala intäkterna är till stor del beroende 
av invånarantalet. I Jokkmokks kommun bidrar 
genomsnittsinvånaren med cirka 58 tusen kronor 
i skatteintäkter och statsbidrag. Budgeten grunda-
des på ett lägre antal invånare än vad resultatet blev 
vilket innebar att kommunen erhöll cirka 2,1 mil-
joner kronor mer i skatteintäkter och statsbidrag 
än budgeterat. Under år 2014 har antalet invå-nare 
ökat med 20 personer. 

INVESTERINGAR 2015

Den investeringsbudget som kommunfullmäktige 
beslutat om för år 2015 ligger förhållandevis långt 
under investeringsmålen beroende på att fullmäk-
tige vill ha utrymme för eventuella kommande in-
vesteringsbehov, bland annat inom energikrävande 
verksamheter. 

DRIFTSBUDGET ÅR 2015

Av kommunfullmäktige fastställd driftsbudget visar 
på ett positivt resultat om 1,0 miljoner kronor. 

LÅNESKULD OCH DESS SAMMANSÄTTNING 

Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 45,6 
miljoner kronor på bokslutsdagen. Den ansträngda 
likviditeten kan medföra att ytterligare lånebehov 
uppstår. 
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ANTAL ANSTÄLLDA

31 januari 2014 har Jokkmokks kommun 394 (408) 
tillsvidareanställda och 54 (54) visstidsanställda.  
I de kommunala bolagen Jokkmokkshus AB och 
Värmeverket AB är motsvarande siffra för tillsvi-
dareanställd 7 (7) respektive 5 (5), Värmeverket 
AB 1 (0) visstidsanställd. Följaktligen uppgick det 
totala antalet tillsvidareanställningar i kommun-
koncernen till 406 (420) och visstidsanställningar 
till 55 (54).

Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen 
har minskat från år 2013 till år 2014 med 14 per-
soner. 

ANTAL ÅRSARBETARE

Räknas de 394 tillsvidareanställda i kommu-
nen om till antal årsarbetare blir siffran 369 
(380). Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden i Jokkmokks kommun är 93,6 pro-
cent av en heltid.
Siffran för kvinnor är 93,0 procent och män 
96,9 procent.
Fördelningen över de olika verksamheterna 
ser ut enligt följande:
Socialnämndens område har 202 (215) tills-
vidareanställda personer. 

Barn- och utbildningsnämnden har 79 (81) tillsvi-
dareanställda.
Kommunstyrelsen har 95 (95) tillsvidareanställda.
Kultur- och fritidsnämnden har 11 (11) tillsvidare-
anställda
Samhällsbyggarnämndens område har 7 (6) tills-
vidareanställda.

KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING

Av de 394 kommunalt tillsvidareanställda är, 327 
personer eller 83 (82) procent kvinnor och 67 per-
soner eller 17 (18) procent män. Lägger man till 
de kommunala bolagen utjämnas siffrorna något. 
Antalet kvinnor uppgår då till 330 eller 81 (81) pro-
cent och antalet män uppgår till 76 eller 19 (19) 
procent.

Vi konstaterar att andelen män år 2014 är oför-
ändrad jämfört med år 2013 och att kommunkon-
cernen fortfarande är en mycket kvinnodominerad 
arbetsplats.

MEDELÅLDER

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda 
uppgår till 49,0 år (48,6), kvinnor 48,9 (48,2) och 
män 49,3 (50,0). 

Medelålder      2014                2013
Män 49,3 år 50,0 år
Kvinnor 48,9 år 48,7 år
Totalt 49,0 år 48,9 år

En stor andel av personalen ligger i åldersinterval-
let 55–59 år, 18 (18) procent varav 82 procent kvin-
nor och 18 procent män. Detta innebär att nästan 
var femte medarbetare kommer att gå i pension 
inom fem till tio år. År 2013 är 51 (54) procent 
av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda 50 år  
eller äldre.

OBLIGATORISK REDOVISNING  
AV SJUKFRÅNVARO

I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron 
ingår samtliga månadsavlönade, det vill säga både 
tillsvidareanställda och visstidsanställda med må-
nadslön. 

Den totala sjukfrånvaron bland Jokkmokks kom-
muns månadsavlönade i förhållande till samman-
lagd ordinarie arbetad tid är 5,6 procent år 2014. 
Motsvarande siffra för år 2013 är 4,9 procent.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO

Från och med dag 60 i en sjukfrånvaroperiod kate-
goriseras en person som långtidssjuk. Av den totala 
sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun står långtids-
sjukfrånvaro för 29,2 procent år 2014. Motsvaran-
de siffra för år 2013 är 22,2 procent.

SJUKFRÅNVARON UR ETT KÖNSPERSPEKTIV

Cirka 82 (81) procent av kommunens månadsavlö-
nade är kvinnor och kvinnornas sjukfrånvaro står 
för 86 (90) procent av den totala sjukfrånvaron.

Kvinnornas sjukfrånvaro i förhållande till den sam-
manlagda ordinarie arbetstiden är 6,0 (4,9) procent 
Motsvarande siffra för männen är 4,1 (2,6) procent.

HÄLSOBOKSLUT 2014
(siffror inom parentes gäller 2013)
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SJUKFRÅNVARON UR ETT ÅLDERSPERSPEKTIV

51,0 (47,8) procent av kommunens månadsavlö-
nade är 50 år eller äldre och dessa medarbetares 
sjukfrånvaro står för 52,0 (52,0) procent av den to-
tala sjukfrånvaron.

Ålder Sjukfrån- Långtids-
 varo sjukfrånvaro 
<= 29 år 3,0 % 0,3 %
30-49 år 4,6 % 12,9 %
>= 50 år 6,8 % 39,9 %
Totalt 5,6 % 29,2 %

SJUKFRÅNVARODAGAR PER SNITTANSTÄLLD

År 2014 redovisar Jokkmokks kommun 19,6 sjuk-
dagar per snittanställd, 2013 var samma siffra 17,7 
sjukdagar per snittanställd. 

FRISKTAL

Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka i 
stället för att enbart följa statistik avseende sjuk-
frånvaro även infört mätning av ett frisktal. Jokk-
mokks kommuns mål är att minst 40 procent av 
medarbetarna inte ska ha någon sjukfrånvaro under 
året och att minst 70 procent ska ha maximalt sju 
sjukdagar under året.

UPPNÅR INTE MÅLEN MED FRISKTALEN

Av Jokkmokks kommuns månadsavlönade har 36,7 
(33,5) procent inte en enda sjukfrånvarodag under 
år 2014. Jämfört med år 2013 har kommunen såle-
des höjt sitt frisktal med 3,2 procent.

Nedan är friskhetstalen redovisade per nämnd:

SJUKFRÅNVARON KOSTAR

För att skapa en samlad och enhetlig bild över 
vad sjukfrånvaron verkligen kostar har Jokkmokks 
kommun tillsammans med den största fackliga or-
ganisationen i Jokkmokks kommun bestämt sig för 
att arbeta med en specifik modell i detta samman-
hang.

Jokkmokks kommun använder sig av en modell 
som arbetats fram av Paula Liukkonen, ekonomie 
doktor och docent i företagsekonomi, tillika forska-
re och universitetslektor vid Stockholms universitet. 
Bland annat försäkringskassan arbetar med samma 
modell så modellen är använd och känd.

Modellen innebär att vissa antaganden görs gäl-
lande overheadkostnader och liknande. Med denna 
modell som bakgrund och arbetsmetod konstateras 
att Jokkmokks kommuns totala sjukfrånvarokostna-
der uppgår till cirka 8,4 miljoner kronor (6,6) för år 
2014.

Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns 
många aspekter, såsom till exempel mänskligt lidan-
de och produktionsbortfall, som gör att det är värt 
att satsa ytterligare resurser på att få ner sjukfrånva-
ron.

TIDREDOVISNING  
FÖR DEN GENOMSNITTLIGE MEDARBETAREN

Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånvaron 
för 6,0 (5,1) procent, semesterfrånvaro och ferie/
uppehåll förklarar 12,0 (10,9) procent, föräldrale-
dighet samt vård av barn uppgår till 1,0 (1,6) pro-

Totalt 
kommunen

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 36,7 % 66 %

Andelen medarbetare med max sju sjukdagar under 
år 2014 uppgår till 66 procent, vilket inte når målet 
på 70 procent.
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cent, och övrig frånvaro står för sammanlagt 3,0 
(4,1) procent av den totala tillgängliga tiden. Övrig 
frånvaro är bland annat ledighet för studier, allmän 
tjänstledighet samt ledighet på grund av fackliga 
uppdrag. När all frånvaro är borträknad kvarstår 
den arbetade tiden. Av 100 procent tillgänglig tid 
uppgår den arbetade tiden därmed till 78,0 (78,3) 
procent.

Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars ar-

betsvecka betyder det att av dessa 40 timmar är den 
i genomsnitt 49-åriga medarbetaren i Jokkmokks 
kommun på sin arbetsplats 31 timmar och 12 mi-
nuter per vecka.

Medarbetaren är sjuk två timmar och 24 minuter 
samt föräldraledig 24 minuter under genomsnitts-
veckan. Vidare har medarbetaren semester och ferie/
uppehåll 4 timmar och 48 minuter och är ledig med 
övrig frånvaro en timme och 12 minuter per vecka.
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LAGSTIFTNING OM  
NATIONELLA MINORITETSSPRÅK 

Lagen om rätt att använda samiska hos förvalt-
ningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft den 
1 april 2000, (SFS 1999:1175). 

Lagens tillämpningsområde omfattar kommunala 
samt statliga regionala och lokala förvaltningsmyn-
digheter med ett geografiskt verksamhetsområde 
som helt eller delvis omfattar förvaltningsområ-
det för samiska. Lagen tillämpas även hos länsrätt, 
tingsrätt, fastighetsdomstol, miljödomstol eller sjö-
rättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis 
omfattar förvaltningsområdet. Med förvaltningsom-
rådet för samiska avses Arjeplog, Gällivare, Jokk-
mokks och Kiruna kommuner. 

Enligt lagen har ”enskild rätt att använda samiska 
vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en 
förvaltningsmyndighet i ärenden som avser myndig-
hetsutövning i förhållande till honom eller henne, 
om ärendet har anknytning till förvaltningsområ-
det”.

Om den enskilde använder samiska i ett sådant 
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar 
på samiska. Ett skriftligt beslut i ett sådant ärende 

NATIONELLA MINORITETER I SVERIGE 
ska innehålla en upplysning på samiska om att beslu-
tet kan översättas muntligen till samiska av myndig-
heten på begäran av den enskilde.

NY LAG OM NATIONELLA MINORITETSSPRÅK

Från och med den 1 januari 2010 gäller en ny lag 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Lagen medför också ändringar i sametingslagen 
och socialtjänstlagen och är en del i regeringens 
minoritetspolitiska strategi som antogs i juni 2009. 
Strategin innehåller en rad förslag för att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, 
däribland åtgärder för att:
• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets 

ramkonvention om skydd för nationella minori-
teter och den europeiska stadgan om landsdels- 
och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtag-
na minoritetspolitiska åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de na-
tionella minoriteterna 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt 
och inflytande, samt 

• främja bevarandet av de nationella minoritets-
språken
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VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR MINORITET-
SPRÅKSARBETET ÅR 2014

En samrådsgrupp finns etablerad sedan år 2003 
som sammanträder enligt fastslagna mötesdatum 
under året. Följande representanter ingick år 2014 
i minoritetsspråkgruppen:
Sven Holmqvist (S)
Catharina Johansson (S)
Henrik Blind (MP) 
Lisa Jonsson Gunnare (sameföreningarna)
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna)

Minoritetsspråksgruppen består således av politiskt 
valda representanter samt företrädare för sameby-
arna och sameföreningarna i Jokkmokk. De sist-
nämnda har nominerat en representant vardera. 
Ledamöterna i samrådsgruppen arvoderas enligt 
samma arvodesreglemente som övriga politiska 
förtroendevalda inom kommunen.

Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande mi-
noritetsspråk samt samtliga ansökningar om medel 
ur minoritetspotten vilket har resulterat i exempelvis 
olika typer av åtgärder inom samiska förskolan, ex-
empelvis inköp av språkinspirerande material, språk-
resurser och jojkaktiviteter.

Åtgärder inom äldreomsorgen som inköp av tid-
ningar och litteratur, material och tillbehör för hant-
verksteater- och jojkföreställningar och utflykter.

Åtgärder inom kultur- och fritidsavdelningen så-
som en långsiktig uppbyggnad av samisk litteratur 
vid det egna kommunbiblioteket. Översättning av 
marknadsprogrammet till lule- och nordsamiska, ar-
rangemanget Sápmi Awards och Same-SM i Jokk-
mokk.

Medfinansiering av projekt såsom anordnande av 
dagverksamhet för äldre och barnverksamhet och 
språkgranskning av boken ”Ápmut Jåhttesábme”.

GRUNDSKYDD 

Förutom samrådsgruppen för minoritetsspråk som 
sammanträder vid fastställda sammanträdesdagar 
samråder kommunledning årligen med samebyarna 
i frågor som samebyarna eller kommunen önskar. I 
övrigt sker samråd vid behov.

Under år 2014 har en samisktalande person re-
kryterats till växeln, något som Jokkmokks kommun 
har saknat de senaste åren.

STATSBIDRAG

Under 2014 har Jokkmokks kommun mottagit 
660 tusen kronor i statsanslag. 766 tusen kronor 
har nyttjats. Liksom under år 2013 är aktiviteter 
inom äldreomsorgen och den samiska förskolan de 
största kostnadsposterna
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Driftsredovisning 2014

         

Kommunstyrelsen

Intäkter 121 387 121 471 -84

Kostnader 220 828 218 989 -1 839

Nettokostnader 99 441 97 518 -1 923

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 6 775 5 786 989

Kostnader 76 956 75 386 -1 570

Nettokostnader 70 181 69 600 -581

Socialnämnden
Intäkter 19 984 18 583 1 401

Kostnader 135 313 125 583 -9 730

Nettokostnader 115 329 107 000 -8 329

Samhällsbyggarnämnden

Intäkter 4 587 3 732 855

Kostnader 14 590 13 414 -1 176

Nettokostnader 10 003 9 682 -321

Kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 5 631 5 327 304

Kostnader 15 793 15 227 -566

Nettokostnader 10 162 9 900 -262

Summa ovan

Intäkter 158 364 154 899 3 465

Kostnader 463 480 448 599 -14 881

Nettokostnader 305 116 293 700 -11 416

Finansieringen

Intäkter 313 870 307 300 6 570

Kostnader 8 528 11 300 2 772

Nettokostnader -305 342 -296 000 9 342

Totalsumma

Intäkter 472 234 462 199 10 035

Kostnader 472 008 459 899 -12 109

Nettokostnader -226 -2 300 -2 074

RÄKENSKAPER

Politiskt ansvar (tkr)
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Resultaträkning mot budget 2014  (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Verksamhetens intäkter 109,9 109,1 0,8

Verksamhetens kostnader -397,2 -386,9 -10,3

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -19,3 -20,1 0,8

Verksamhetens nettokostnader -306,6 -297,9 -8,7

Skatteintäkter 214,5 212,0 2,5

Generella statsbidrag 89,6 90,0 -0,4

Finansiella intäkter 4,5 0,1 4,4

Finansiella kostnader -1,8 -1,9 0,1

Resultat före extraordinära poster 0,2 2,3 -2,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 0,2 2,3 -2,1

Balansräkning mot budget 2014 (mkr) 

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Anläggningstillgångar 234,1 249,7 -15,6

Omsättningstillgångar 111,6 90,5 21,1

SUMMA TILLGÅNGAR 345,7 340,2 5,5

Eget kapital 193,9 184,4 9,5

 -varav årets resultat 0,2 2,2 -2,0

Avsättningar 3,6 3,0 0,6

 -varav pensioner 3,6 3,0 0,6

Skulder 148,2 152,8 -4,6

 -varav långfristiga 45,6 48,0 -2,4

 -varav kortfristiga 102,6 104,8 -2,2

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 345,7 340,2 5,5
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Redovisning av kassaflöden mot budget 2014 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 0,2 2,3 -2,1

Justering för ej likvidpåverkande poster 18,9 19,8 -0,9

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 19,1 22,1 -3,0

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

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 6,4 0,0 6,4

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 2,2 0,0 2,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,7 22,1 5,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,2 0,0 -0,2

Investering i materiella tillgångar -17,9 -27,0 9,1

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,1 -27,0 8,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0,0 8,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder -3,5 -6,5 3,0

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,5 1,5 3,0

Årets kassaflöde 6,1 -3,4 17,5

Likvida medel vid årets början 43,5 43,5 0,0

Likvida medel vid årets slut 49,6 40,1 9,5

6,1 -3,4 9,5

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 19,3 20,1 -0,8

Justering för gjorda avsättningar -0,4 -0,3 -0,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0

18,9 19,8 -0,9
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Resultaträkning (mkr)    
         

Not Kommunen Koncernen

2014 2013 2014 2013

  

Verksamhetens intäkter 1 109,9 111,6 156,0 155,8

Verksamhetens kostnader 2 -397,2 -391,1 -425,0 -417,1

Jämförelsestörande poster 4 0,0 8,4 0,0 8,4

Avskrivningar 3 -19,3 -19,7 -25,6 -26,4

  

Verksamhetens nettokostnader -306,6 -290,8 -294,6 -279,3

  

Skatteintäkter 5 214,5 211,3 214,5 211,3

Generella statsbidrag 5 89,6 89,9 89,6 89,9

Finansiella intäkter 6 4,5 1,2 4,8 1,4

Finansiella kostnader 7 -1,8 -1,3 -6,4 -6,3

  

Resultat före extraordinära poster 0,2 10,3 7,9 17,0

  

Skatt 0,0 0,0 -1,1 -0,8

  

ÅRETS RESULTAT 0,2 10,3 6,8 16,2

Investeringar 2014 (tkr)        

Sammandrag

Redovisad
brutto-

investering

Redovisad
netto-

investering

Budgeterad
netto-

investering

Differens
netto-

investering

   

Område

Immateriella anläggningstillgångar 211,4 211,4 710,0 498,6

Maskiner & Inventarier 1 851,3 1 791,2 3 505,0 1 713,8

Affärsfastigheter 4 039,8 2 962,4 2 204,0 -758,4

Verksamhetsfastigheter 12 071,5 11 723,1 8 021,0 -3 702,1

Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 866,4 433,2 500,0 66,8

Bilar och andra transportmedel 1 059,7 1 059,7 540,0 -519,7

Summa: 20 100,1 18 181,0 15 480,0 -2 701,0
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Balansräkning (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR   

  

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 8 0,6 0,6 0,6 0,6

Materiella anläggningstillgångar   

- Mark, byggnader och tekniska anläggning-ar 9 211,9 218,7 332,7 338,7

- Maskiner och inventarier 10 7,7 6,9 44,8 46,6

Finansiella anläggningstillgångar 11 13,9 13,9 5,0 5,0

  

Summa anläggningstillgångar 234,1 240,1 383,1 390,9

  

Omsättningstillgångar   

Förråd 0,0 0,0 1,8 5,2

Fordringar 12 43,6 42,9 47,6 47,1

Kortfristiga placeringar 13 18,4 25,6 18,5 25,6

Kassa och bank 14 49,6 43,5 50,6 43,6

  

Summa omsättningstillgångar 111,6 112,0 118,5 121,5

  

SUMMA TILLGÅNGAR 345,7 352,1 501,6 512,4

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

  

Eget kapital 15 193,9 198,6 216,4 214,4

- därav årets resultat 0,2 10,3 6,8 16,2

  

Avsättningar   

- avsättningar för pensioner och   

  liknande förplikteler 16 3,6 4,1 4,5 5,0

  

Summa avsättningar 3,6 4,1 4,5 5,0

  

Skulder   

Långfristiga skulder 17 45,6 49,1 168,0 193,3

Kortfristiga skulder 18 102,6 100,3 112,7 99,7

  

Summa skulder 148,2 149,4 280,7 293,0

  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   

OCH SKULDER 345,7 352,1 501,6 512,4

  

Borgens- och ansvarsförbindelser 19 343,0 348,2 343,0 348,2
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Redovisning av kassaflöden  (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 0,2 10,3 6,8 16,2

Justering för ej likvidpåverkande poster A 18,9 25,0 26,2 32,5

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Medel från verksamheten före förändring   

av rörelsekapital 19,1 35,3 33,0 48,7

  

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,0 0,0 3,5 1,6

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 12,13 6,4 -4,0 6,5 -4,2

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 18 2,2 -22,4 13,1 -28,7

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,7 8,9 56,1 17,4

  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Investering i materiella tillgångar 9,10 -17,9 -17,7 -22,5 -21,0

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 0,1 0,0

Investering i finansiella tillgångar 11 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella tillgångar 11 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,1 -18,0 -22,6 -21,3

  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Nyupptagna lån 17 0,0 2,5 0,0 2,5

Amortering av långfristiga skulder 17 -3,5 0,0 -26,5 -5,2

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,5 2,5 -26,5 -2,7

  

Årets kassaflöde 14 6,1 -6,6 7,0 -6,6

  

Likvida medel vid årets början 43,5 50,1 43,6 50,2

Likvida medel vid årets slut 49,6 43,5 50,6 43,6

6,1 -6,6 7,0 -6,6

  

  

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster  

Justering för av- och nedskrivningar 19,3 25,0 25,5 31,8

Justering för gjorda avsättningar -0,4 0,0 0,7 0,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

18,9 25,0 26,2 32,5
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Nyckeltal (%)

  Kommunen     Koncernen

2014 2013 2014 2013 Kommentar

Andelen nettokostnader exklu-
sive avskrivningar i förhållande 
till totala skatteintäkter:

94,5 92,0 88,5 86,8 Jokkmokks kommun har som mål-
sättning att detta tal ej ska överstiga 
92 procent.

Resultat före extraordinära 
poster exklusive avskrivningar 
i förhållande till skatteintäkter:

6,4 10,0 11 14,4 Detta mått visar hur stor andel av 
skatteintäkterna som kan använ-
das till avskrivningar, investeringar, 
amorteringar eller annat sparande. 
Man brukar ange cirka 7 procent 
som mål för att resultatet ska vara 
långsiktigt hållbart.

Finansnettots andel av totala 
skatteintäkter:

0,9 0,0 -0,5 -1,6 Detta tal visar hur stor del av skat-
teintäkterna som går till finansiella 
nettokostnader.

Resultat före extraordinära 
poster exklusive avskrivningar 
i förhållande till nettoinveste-
ringar:

107,3 166,6 147,5 204,1 Om detta tal överstiger 100 procent 
kan man ta av överskottet från verk-
samheten och använda till amorte-
ring eller till annat sparande.

Likvida medel i förhållande till 
verksamhetskostnader:

12,5 11,1 11,9 10,5 Målsättningen i normalfallet är cirka 
10 procent.

Balanslikviditet (omsättnings-
tillgångar i förhållande till 
korta skulder):

108,8 111,7 105,1 121,9 Målsättningen i normalfallet är cir-
ka 100 procent. Om siffran under-
stiger 100 procent betyder det att 
de kortfristiga skulderna är högre 
än vad omsättningstillgångarna är. 
Den situationen kan medföra risk 
för ett ökat upplåningsbehov.

Soliditet: 56,1 56,4 43,1 41,8 Förändringen över tiden är det mest 
intressanta.

Långfristiga skulder per kom-
muninvånare (kronor):

9 023 9 694 33 241 38 164 Riksgenomsnittet ligger på cirka 
17.tusen kronor/invånare. Kom-
munens långfristiga skulder har 
minskat genom ett aktivt amorte-
ringsprogram i enlighet med av- 
talet med Kommundelegationen.
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Noter till resultaträkningen och till redovisningen av kassaflöden

1 Verksamhetens intäkter (mkr)        

Kommunen Koncernen

Intäkter enligt drift- Jokkmokks kommun 106,9

redovisningen 472,2 AB Jokkmokkshus 35,2

Jokkmokks Värmeverk AB 13,9

Avgår: Finansiella intäkter -4,5

Statsbidrag -89,6

Skatteintäkter -214,5

Jämförelsestörande intäkt 0,0

Summa verksamhetsintäkter: 163,6

- varav interna poster 53,7

Summa intäkter: 109,9 Summa intäkter: 156,0

2 Verksamhetens kostnader (mkr)     

Kommunen Koncernen

Kostnader enligt drift- Jokkmokks kommun 386,2

redovisningen 472,0 AB Jokkmokkshus 20,9

Jokkmokks Värmeverk AB 17,9

Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -19,3

Finansiella kostnader -1,8

Summa verksamhetskostnader: 450,9

- varav interna poster 53,7

Summa kostnader: 397,2 Summa kostnader: 425,0

Operationella leasingavtal, tkr

Förfaller till betalning inom ett år:

- Transportmedel 270,9

- Inventarier 1 001,1

Summa 1 272,0

Förfaller till betalning senare än ett men inom 
fem år:

- Transportmedel 135,8

- Inventarier 1 159,5

Summa 1 295,3

Förfaller till betalning senare än fem år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 0,0

Summa 0,0
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3 Avskrivningar och jämförelsestörande poster (tkr)        

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Immateriella anläggningstillgångar 269 162 269 162

Maskiner och inventarier 1 994 2 294 5 204 5 990

Fastigheter 17 084 17 223 20 063 20 287

   

Summa avskrivningar: 19 347 19 679 25 536 26 439

4 Jämförelsestörande poster (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Återbetalning AFA premier 2005–2006 0 6 010 0 6 010

Återbetalning AFA premier 2007–2008 0 0 0 0

Nedskrivning anläggningar 0 -5 347 0 -5 347

Försäljning Porjus Fiskodling 0 7 783 0 7 783

   

Summa avskrivningar: 0 8 446 0 8 446

5 Skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (tkr)      

Kommunalskatteintäkter 2014 2013

 

Allmän kommunalskatt 215 025 212 428

Slutavräkning prognos 2013 0 -1 240

Slutavräkning prognos 2014 35 0

Definitiv slutavräkning 2012 0 122

Definitiv slutavräkning 2013 -555 0

 

Summa kommunalskatte-  

intäkter: 214 505 211 310

 

Generella statsbidrag  

och utjämning  

 

Bidrag från utjämnings-  

systemen och generella  

statliga bidrag 94 985 95 359

Avgifter i utjämningssystemen -5 431 -5 497

 

Summa statsbidrag: 89 554 89 862
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6 Finansiella intäkter (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Ränteintäkter 845 168 1 112 354

Räntebidrag 0 0 0 0

Kursvinst värdepapper 3 449 0 3 449 0

Övriga finansiella intäkter 211 1 035 211 1 035

   

Summa finansiella intäkter: 4 505 1 203 4 772 1 389

7 Finansiella kostnader (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Räntekostnader lån 1 239 1 125 5 880 6 128

Räntekostnader pensionsskuld 47 56 47 56

Dröjsmålsräntor 3 1 4 4

Övriga finansiella kostnader 466 136 467 136

   

Summa finansiella kostnader: 1 755 1 318 6 398 6 324

Summa skatteintäkter,  

mellankommunal ut-  

jämning och statsbidrag: 304 059 301 172



36

8 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen/koncernen

Balanserade utg. Summa immateriella

    immateriella tillg. anläggnings tillgångar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 793,6 793,6

Årets investeringsutgifter 211,3 211,3

Årets investeringsinkomster 0,0 0,0

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 1 004,9 1 004,9

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -162,3 -162,3

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Årets avskrivningar -268,7 -268,7

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -431,0 -431,0

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 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0,0 0,0

Ingående planenligt

restvärde: 631,3 631,3

Utgående planenligt

restvärde: 573,9 573,9
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9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)  

Kommunen

Verksamhets-
fastigheter

 

Affärs-
fastigheter

 

Publika
fastigheter

 

Summa mark,
byggnader

och tekniska
anläggningar   

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 300 328,2 186 349,8 36 047,7 522 725,7

Årets investeringsutgifter 12 071,5 4 039,8 866,4 16 977,7

Årets investeringsinkomster -348,5 -1 077,5 -433,2 -1 859,2

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -22 357,9 0,0 -22 357,9

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 312 051,2 166 954,2 36 480,9 515 486,3

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -161 935,8 -109 659,5 -21 440,0 -293 035,3

Försäljningar/utrangeringar 0,0 17 486,4 0,0 17 486,4

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -10 762,8 -5 511,5 -810,1 -17 084,4

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -172 698,6 -97 684,6 -22 250,1 -292 633,3

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 066,7 -6 881,0 0,0 -10 947,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 066,7 -6 881,0 0,0 -10 947,7

Ingående planenligt

restvärde: 134 325,7 69 809,3 14 607,7 218 742,7

Utgående planenligt

restvärde: 135 285,9 62 388,6 14 230,8 211 905,3
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Koncernen

Verksamhets-
fastigheter

 

Affärs-
fastigheter

 

Publika
fastigheter

 

Summa mark,
byggnader

och tekniska
anläggningar   

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 300 328,2 405 721,4 36 047,8 742 097,4

Årets investeringsutgifter 12 071,5 7 850,4 866,4 20 788,3

Årets investeringsinkomster -348,5 -1 077,4 -433,2 -1 859,1

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -23 211,6 0,0 -23 211,6

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 312 051,2 389 282,8 36 481,0 737 815,0

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -161 935,8 -209 018,2 -21 440,1 -392 394,1

Försäljningar/utrangeringar 0,0 18 340,1 0,0 18 340,1

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -10 762,8 -8 489,9 -810,1 -20 062,8

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -172 698,6 -199 168,0 -22 250,2 -394 116,8

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 066,7 -6 881,0 0,0 -10 947,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 066,7 -6 881,0 0,0 -10 947,7

Ingående planenligt

restvärde: 134 325,7 189 822,2 14 607,7 338 755,6

Utgående planenligt

restvärde: 135 285,9 183 233,8 14 230,8 332 750,5
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10 Maskiner & inventarier (tkr)    

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

        transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 9 553,0 27 556,2 9 892,6 47 001,8

Årets investeringsutgifter 728,2 1 123,1 1 059,7 2 911,0

Årets investeringsinkomster -60,1 0,0 0,0 -60,1

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -1 068,6 0,0 -1 068,6

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 10 221,1 27 610,7 10 952,3 48 784,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -7 909,1 -25 489,7 -6 750,3 -40 149,1

Försäljningar/utrangeringar 0,0 1 068,6 0,0 1 068,6

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -642,9 -661,1 -690,0 -1 994,0

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -8 552,0 -25 082,2 -7 440,3 -41 074,5

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingående planenligt

restvärde: 1 643,9 2 066,5 3 142,3 6 852,7

Utgående planenligt

restvärde: 1 669,1 2 528,5 3 512,0 7 709,6
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11 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk AB *) 5 500 5 500  

Kollektivtrafikmyndigheten 167 167 167 167

AB Jokkmokkshus 3 860 3 860  

Jokkmokks Va och Gata AB 0 0 200 200

Polcirkeln Lappland AB 200 200 200 200

Strukturum i Jokkmokk AB 100 100 100 100

Destination Jokkmokk AB 100 100 100 100

Inlandsbanan AB 150 150 150 150

Filmpool Nord AB 146 146 146 146

IT Norrbotten AB 34 34 34 34

Skogslandet Leader AB 0 0 0 0

Andelar 1 1 1 1

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling AB 81 81 81 81

BD Pop AB 10 0 10 0

Andel i KommunInvest ekonomisk förening 342 342 342 342

Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för. 1 200 1 200 1 200 1 200

Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Av dotterbolagen ägda bolag 0 0 0 0

Övrig långfristig utlåning 0 0 251 244

   

Summa finansiella    

anläggningstillgångar: 13 903 13 893 4 994 4 977

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

12 Fordringar (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Kundfordringar 5 092 5 049 7 791 7 802

Diverse kortfristiga fordringar 18 106 12 361 18 499 12 621

Interimsfordringar 20 412 25 505 21 337 26 637

   

Summa fordringar: 43 610 42 915 47 627 47 060

Förändring av kortfristiga fordringar, ökning(+)/minskning(-)

Summa: 695 2 044 567 2 214
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13 Kortfristiga placeringar (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Pensionsplaceringar 18 409 25 499 18 409 25 499

Kortfristiga placeringar 53 52 53 52

   

Summa kortfristiga placeringar: 18 462 25 551 18 462 25 551

   

Förändring av kortfristiga placeringar, ökning(+)/minskning(-)

Summa: -7 089 1 986 -7 089 1 986

14 Kassa och bank (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Handkassa 6 10 6 10

Plusgiro 394 533 394 607

Sparbanken 48 111 43 006 49 142 43 009

Garantum 1 074 0 1 074 0

   

Summa kassa och bank: 49 585 43 549 50 616 43 626

   

Förändring av kassa och bank, ökning(+)/minskning(-)

Summa: 6 036 -6 560 6 990 -6 532

15 Eget kapital (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

  
Eget kapital vid årets början 198 584 188 291 214 442 198 248

Årets resultat 226 10 293 6 785 16 194

Direktavskrivning fastighet mot ek -4 870 0 -4 870 0

   

Eget kapital vid årets slut: 193 940 198 584 216 357 214 442
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16 Avsättningar för pensioner (tkr)    

 

Kommunen

 

Pensionsmedel/Avsättningar 2014 2013

 

Ingående avsättning 3 294 3 267

Nya förpliktelser under året -378 27

Varav  

  Ränteuppräkning 47 56

  Basbeloppsuppräkning -6 36

  Ny utbetalningar -33 -44

  Sänkt diskonteringsränta 0 179

  Intjänad PA-KL 0 155

  Intjänad Särskild avtalspension 66 52

  Utbetalning ÖK-SAP -203 -701

  Efterlevandepensioner 0

  Arbetstagare som pensionerats 369 230

  Ändrad samordning -321 391

  Övrig post -297 -327

 

Avsättning pensioner 2 916 3 294

Upplupen löneskatt 707 799

Summa 3 623 4 093

Ansvarsförbindelsen  

Ingående ansvarsförbindelse 154 385 146 624

  Ränteuppräkning 1 534 1 748

  Basbeloppsuppräkning 81 2 735

  Gamla utbetalningar -6 763 -7 703

  Sänkt diskonteringsränta 0 11 422

  Aktualisering -204 -156

  Bromsen -818 0

  Övrig post -598 -284

  Utgående ansvarsförbindelse 147 618 154 385

  Löneskatt 35 812 37 454

Summa 183 430 191 839

Aktualiseringsgrad 95% 94%

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper
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17 Långfristiga skulder (tkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Lån exklusive nästa års amorteringar 45 600 49 100 163 007 189 505

Latent skatteskuld 0 0 4 990 3 836

   

Summa långfristiga skulder: 45 600 49 100 167 997 193 341

 

Förändring av långfristiga skulder,  

ökning(+)/minskning(-)  

Summa: -3 500 49 100 -25 344 -1 854

 

Specifikation av kommunens  

långfristiga skulder:  

 

Låneskuld 2014 2013

Ingående långfristiga skulder 49 100 46 600

Nyupplåning under året 0 2 500

Årets amorteringar 3 500 0

Reserverade amorteringar föregående år -6 500 -6 500

Nästa års amorteringar 6 500 6 500

Summa långfristiga skulder: 45 600 49 100

 

Kreditgivare  

Sparbanken Nord 24 000 27 500

Kommuninvest 28 100 28 100

 

Summa: 52 100 55 600

 

Nästa års amorteringar -6 500 -6 500

Summa långfristiga skulder: 45 600 49 100

 

Räntebindningstidens längd  

Andel rörliga lån (90-dagarslån) 0% 0%

Lån som förfaller 90 dagar-2 år 17% 22%

Lån som förfaller 2-3 år framåt 46% 0%

Lån som förfaller 3-5 år framåt 37% 78%

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

Summa långfristiga skulder: 100% 100%

Övriga uppgifter kring lånestocken

Genomsnittsränta 2,08% 1,91%

Utlandslån, mkr 0,0 0,0
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18 Kortfristiga skulder (tkr)  

 

Kommunen

 

2014 2013

 

Kortfristiga skulder till  

koncernföretag (koncernkonto) 18 946 15 368

 

Amortering nästkommande år 6 500 6 500

 

Leverantörsskulder 17 517 15 616

 

Personalens skatter, avgifter och dylikt 24 873 22 884

-varav arbetsgivaravgifter 4 659 4 648

-varav källskatt 3 276 3 414

-varav semesterlöneskuld 12 580 13 438

-varav övertidsskuld 4 358 1 384

 

Övriga kortfristiga skulder 1 224 319

 

Förutbetalda intäkter 642 928

-varav förutbetalda hyresintäkter 642 928

 

Upplupna kostnader 32 884 38 743

-varav räntekostnader 109 116

-varav individuell del pensionsskuld 7 240 6 823

-varav övriga upplupna lönekostnader 808 2 704

-varav övriga interimsskulder 24 727 28 769

-varav framtida åtaganden bostadsnämnden 0 331

 

Summa kortfristiga skulder: 102 586 100 358

 

Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)  

 

Summa: 2 228 -22 376

 

Koncernen Koncernen

 

2014 2013

 

Leverantörsskulder 21 109 17 239

Arbetsgivaravgifter 4 791 4 765

Personalens källskatteskuld 3 432 3 538

Semesterlöneskuld 13 790 14 519

Individuell del pensionsskuld 7 240 6 823

Övriga interimsskulder 33 187 39 824
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Amortering nästkommande år 21 450 9 181

Övriga kortfristiga skulder 7 690 3 759

 

Summa kortfristiga skulder: 112 689 99 648

 

Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)  

Summa: 13 041 -28 694

19 Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)          

   

Kommunen Koncernen

   

2014 2013 2014 2013

   

Kommunägda företag    

   

AB Jokkmokkshus 122 110 122 110

Jokkmokks Värmeverk AB 25 34 25 34

   

Summa kommunägda företag: 147 144 147 144

   

Egna hem och småhus    

SBAB 1 2 1 2

Summa egna hem och småhus: 1 2 1 2

   

Övriga externa borgensåtaganden: 11 11 11 11

   

Pensionsförpliktelser ej upptagna    

bland skulder eller avsättningar: 148 154 148 154

   

Löneskatt utanför balansräkning: 36 37 36 37

   

Summa: 343 348 343 348

Borgensinfrianden: 0 tkr 0 tkr

Jokkmokks kommun har i november månad år 2005, Kommunfullmäktige §116, ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för KommunInvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.

Detta borgensåtagande är i ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld som kommun-
koncernen har i KommunInvest.
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INFORMATION OM VERKSAMHETERNA 
I KOMMUNKONCERNEN

UTBILDNING  
OCH PEDAGOGISK 
VERKSAMHET
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksam-
heten inom barn- och utbildningsnämndens område. Här finns även 
gymnasieskolan som administreras via Lapplands kommunalför-
bund.

Nedan presenteras information om verksam-

heterna inom Jokkmokks kommuns koncern-

organisation. Någon strikt uppdelning mellan 

styrelser, nämnder eller bolag förekommer inte.

Istället presenteras informationen utifrån en in-

delning i fem olika verksamhetsområden, som 

i och för sig till stor del liknar den kommunala 

organisationen.

Dessa verksamhetsområden har indelats ur ett 
medborgarperspektiv utifrån innehållet i verk-
samheterna och inte utifrån organisatorisk till-
hörighet. De fem verksamhetsområdena är:

1. Utbildning och pedagogisk verksamhet.

2. Vård och omsorg.

3. Kultur och fritid.

4. Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi.

5. Näringsliv, turism, sysselsättning och diver-
se kommunstyrelseverksamheter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Antal ledamöter: 9 (5 S, 1 FJK, 1 MP, 1 FP, 1 M)
Ordförande: Sven Holmqvist (S)

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verksamhet bidra till att 
utveckla en attraktiv kommun. Framgångsfaktorerna ska vara en sti-
mulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för 
ett livslångt lärande och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra 
liv. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det 
under år 2014 bedrivits förskoleverksamhet, grundskola och grundsär-
skola. 

Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen. I Jokkmokks cen-
tralort finns förskola och grundskola med inkluderad grundsärskola. I 
Porjus finns förskola och grundskola upp till och med årskurs fem och i 
Vuollerim finns förskola och grundskola med inkluderad grundsärskola 
upp till och med årskurs fem. Sameskolstyrelsen bedriver efter avtal 
med Jokkmokks kommun, förskoleklass, förskole- och fritidshemsverk-
samhet samt grundskola och grundsärskola för årskurs ett till sex.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både 
på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som 
ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det 
finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.  

Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där 
kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där 
förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuer-
lig process. Barn- och utbildningsavdelningen arbetade under år 2012 
fram en ny struktur med rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet i 
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Måluppfyllelse 2014 utifrån de övergripande 
målen i Jokkmokk 2015

Nuläge 
december 2014

Prognos 
december 2015

Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått

En framtidskommun med hög livskvalitet och 
god folkhälsa

Andelen grundskoleelever som avslutar grundskolan med
behörighet till gymnasiet ska vara högre än riksgenom-
snittet och meritvärdena ska ligga över riksgenomsnitt. 

100 procent av eleverna var behöriga till yrkes-
program (riket 86,9) liksom till högskoleförbere-
dande program (riket 85,9). Meritvärdet var vid 
samma tidpunkt 219,4 för kommunen och 214,8 
för riket.

Skillnader mellan pojkars och flickors meritvärde i grund-
skolan måste minska.

År 2013 var skillnaden i meritvärde 32,6 till 
flickornas fördel och år 2014 hade skillnaden 
minskat till 2,7. Det är pojkarna som har förbätt-
rat sina resultat. 

form av ett årshjul. Som ett led i att ytterligare för-
bättra och höja vår måluppfyllelse har årshjulet för 
kvalitetsarbete reviderats och utvecklats under verk-
samhetsåret 2014.  

ÅRET SOM GÅTT

Eleverna i Jokkmokk presterar bättre och bättre. 
Jokkmokk är nu placerad på sjätte plats av landets 
290 kommuner när det gäller positiv förändring av 
genomsnittligt meritvärde och en ökning har skett 
med tio procent de senaste fyra åren. Det är frukten 
av det medvetna och systematiska arbete som verk-
samheten har lagt ner på att förbättra sina resultat. 
Dessutom visar det sig att Jokkmokks elever pre-
sterar bättre i jämförelse med andra elever utifrån 
förutsättningar som bland annat handlar om kom-
munernas befolkningstäthet, invånarantal och in-
komstnivå. Där är Jokkmokk rankad 33:a av Sveriges 
290 kommuner.

Ytterligare en undersökning är genomförd för att 
visa kommunernas kostnader per betygspoäng. En-
ligt forskare påverkas elevernas resultat framför allt 
av lärares kompetens och av elevernas socioekono-
miska förutsättningar. Dessa förutsättningar är andel 
elever med utrikes bakgrund, andel elever med hög-
utbildade föräldrar, kommunens befolkningstäthet 
samt invånarantal och inkomstnivå. Utifrån detta 
har man kunnat sammanställa i vilka kommuner 
skolan kostar mindre än den borde göra samt i vilka 
kommuner som skolan kostar mer än vad den borde 
göra, utifrån elevernas förutsättningar och därige-
nom behov.  

Om en kommun har en lägre faktisk kostnad per 
betygspoäng än förväntat så innebär det att kostna-
derna är lägre än vad förutsättningarna egentligen 
kräver. Jokkmokk ligger på plats 33 i landet och 
överpresterar därmed i kostnad per betygspoäng. 
Det innebär att Jokkmokk har en faktisk kostnad 
som är lägre än vad behoven hos eleverna kräver för 
att nå de resultat som de gör. Det är glädjande att på 
detta sätt få ett statistiskt säkerställt mått att skolled-

ningens, lärares och elevers hårda arbete ger positiva 
resultat. 

En stor utmaning under året har varit att utveckla 
mottagandet och undervisningen av utlandsfödda 
elever i skolan och barn inom förskolan. Det kan 
konstateras att det numera finns fem olika grupper 
av utlandsfödda som kommer till vår kommun. Det 
är ensamkommande ungdomar, anhöriginvandring, 
kommunplacerade flyktingar, asylsökande från bo-
endena i Porjus och Vuollerim samt egeninvandrade. 
Detta innebär att det under hösten fanns 90 barn/
elever i verksamheten som inte har svenska som 
modersmål. Det har skapats en förberedelseklass på 
Östra skolan och en på Västra skolan. De asylsökan-
de eleverna vistas hela sin skoldag i förberedelseklass 
medan övriga nyanlända elever får en klassplacering 
och vistas del av dag i förberedelseklass och del av 
dag i ordinarie klassundervisning. Integreringen i 
ordinarie klassundervisning sker så snart det är möj-
ligt, något som är beroende på elevens förkunskaper 
inom olika ämnen.

Genom den kartläggning som sker av elevernas 
förkunskaper finns möjligheten att ta reda på elevens 
kunskaper i både teoretiska och praktiskt estetiska 
ämnen. På så sätt kan kunskaperna valideras och det 
blir en bekräftelse på att det som eleven lärt sig ti-
digare är värdefullt. I Jokkmokks kommun genom-
förs en kartläggning initialt som fungerar som grund 
för elevens fortsatta skolgång. De förskolebarn som 
kommer till kommunen placeras direkt in i barn-
grupperna på de olika förskolorna. 

De lärare som ska ansvara för att eleverna lär sig 
svenska måste ha specialistkompetens i vad det inne-
bär att lära sig ett nytt språk. De måste ha särskild 
kunskap om hur andraspråksinlärning går till och 
veta vilka förutsättningar som är nödvändiga för en 
gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Dessutom 
krävs att även övriga lärare har grundläggande kun-
skaper när det gäller språk- och kunskapsutvecklan-
de arbetssätt. Inom detta område har vi stora kom-
petens- och utvecklingsbehov.
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NYCKELTAL KOSTNADER KRONOR

Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner

2011

Kostnad/elev i grundskolan 111 600 96 600 88 000

Kostnad/elev för undervisning 48 700 47 000 45 600

Kostnad/elev för lokaler 21 500 19 300 17 700

Kostnad/inskrivet barn i förskolan 132 700 125 700 123 600

2012

Kostnad/elev i grundskolan 111 200 101 000 90 400

Kostnad/elev för undervisning 49 100 48 200 46 900

Kostnad/elev för lokaler 24 000 20 800 17 900

Kostnad/inskrivet barn i förskolan 131 200 130 000 127 000

2013

Kostnad/elev i grundskolan 117 600 102 000 92 600

Kostnad/elev för undervisning 50 700 53 600 48 400

Kostnad/elev för lokaler 25 900 19 600 17 900

Kostnad/inskrivet barn i förskolan 133 700 133 100 129 700

Statistik för 2014 presenteras i september 2015

MERITVÄRDEN

2011 2012 2013 2014

Jokkmokk (riket) 185,6 (210,6) 201 (211,4) 205,4 (212,8) 219,4 (214,8)

Flickor (riket) 205,6 (222,1) 220 (238,8) 222,5 (224) 220,5 (223,2)

Pojkar (riket) 160 (199,6) 187,1 (199,4) 189,9 (202,1) 217,8 (199,9)

SÄRSKILDA UPPDRAG

Kommunfullmäktige styr med måldokumentet 
”Jokkmokk 2015” och genom att ange strategiska 
utvecklingsområden och särskilda uppdrag. De sär-
skilda uppdrag som barn- och utbildningsnämnden 
har fått är:

1. Förbättra studieresultat och minska avhopp via 
tidiga insatser på flera avdelningar. 
Resultat: Att förbättra elevernas studieresultat 
är ett ständigt pågående arbete som sker genom 
kontinuerliga förändringsprocesser i verksam-
heten. Inom detta område har vi mycket god 
måluppfyllelse där vi nu ligger över riket vilket 
redovisas i tabellerna ”Meritvärden” och ”Nått 
målen i alla ämnen”.

2. Samverkan för generationsväxlingar både in-
ternt och externt. Ett gemensamt uppdrag för 
barn- och utbildningsnämnden och personal-
chef.

 Resultat: Här förs en dialog mellan skolchef 
och personalchef och det pågår en gemensam 
inventering inom Lapplands kommunalförbund 
gällande pensionsavgångar och kommande re-
kryteringsbehov. Måluppfyllelsen bedöms vara 
god.

3. Att fortsätta utveckla den demokratiska proces-
sen i syfte att stärka medborgarnas inflytande.
Resultat: Samtliga enheter utvecklar sin dagliga 
användning och kommunikation gentemot för-
äldrar i Schoolsoft. I detta internetverktyg sam-
las administration, dokumentation, dialog med 
hemmet samt ett pedagogiskt stöd på en och 
samma plats vilket underlättar både för personal 
och för vårdnadshavare. Kontinuerliga föränd-
ringar av föräldramötenas struktur och innehåll 
sker utifrån föräldrarnas önskemål. Måluppfyl-
lelsen bedöms vara mycket god.



50

GYMNASIEUTBILDNING – LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND

NÅTT MÅLEN I ALLA ÄMNEN

2011 2012 2013 2014

Jokkmokk (riket) 63,3% (77,3) 75,4% ( 77,4) 81,8% (77) 77,5% (77,4)

Flickor 70% 83% 95% 71% (79)

Pojkar 55% 70% 70% 88% (73)

UPPDRAG/VERKSAMHET

Gymnasieskolan inom Jokkmokks kommun bedrivs 
inom ramen för Lapplands kommunalförbund be-
stående av kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Pa-
jala och Kiruna. En särskild direktion ansvarar för 
dess verksamhet. All information om verksamhe-
ten finns i Lapplands kommunalförbunds verksam-
hetsberättelse.

EKONOMI

Finansieringen av gymnasieskolan göras av de en-
skilda kommunerna som en ersättning till kom-

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 24 500 Årsbudget, tkr 0 Tillsvidareanställda                  0

Redovisning, tkr 25 743 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda                       0

Avvikelse, tkr -1 243 Avvikelse, tkr 0

munalförbundet utifrån en i förväg fastlagd bud-
get som bygger på antalet elever i gymnasieålder 
inom respektive kommun. Därtill bidrar respektive 
kommun med kostnader för exempelvis lokaler, 
skolskjutsar, skolmat och andra så kallade ”fria 
nyttigheter”. Jokkmokks kommun har för år 2014 
anslagit 24,5 miljoner kronor till verksamheten. 
Kostnaden uppgick totalt till 25,7 miljoner kronor. 
Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till öka-
de kostnader för skolmat skolskjutsar, lokaler och 
andra ”fria nyttigheter”.

VERKSAMHETSMÅL 2014

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 69 600 Årsbudget, tkr 400 Tillsvidareanställda                  81

Redovisning, tkr 70 180 Redovisning, tkr 403 Visstidsanställda                       13

Avvikelse, tkr -580 Avvikelse, tkr -3

Kommentarer till budgetavvikelsen i driftredovis-
ningen:
• Elever i behov av särskilt stöd; 
 minus 0,5 miljoner kronor
• Sameskolstyrelsen, fler förskolebarn; 
 minus 0,2 miljoner kronor
• Elever i fristående verksamhet, samt skolgång 
 i andra kommuner; minus 0,2 miljoner kronor
• Skolskjuts; minus 0,1 miljoner kronor 
• Lägre kostnader förbrukningsmaterial, 
 IT-arbetsplatser; plus 0,1 miljoner kronor
• Försäljning förskole/skolplatser andra 
 kommuner; plus 0,2 miljoner kronor
• Lägre arbetsgivaravgift unga under 25 år; 
 plus 0,1 miljoner kronor
• Summa; minus 0,6 miljoner kronor

FRAMTID

Jokkmokks kommun står just nu inför det faktum 
att invånarantalet ökar bland barn och unga, som i 
sin tur bidrar till att förskola och skola växer. Detta 
beror dels på den ökade inflyttning av utlandsfödda 
och dels på den ökning av antalet födda barn som 
skedde i kommunen under år 2014. Den positiva 
ökningen innebär framförallt två utmaningar för 
barn- och utbildningsnämnden, dels att kunna re-
krytera pedagoger med rätt kompetens och dels att 
använda lokalerna på ett strategiskt optimalt sätt.
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Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 24 500 Årsbudget, tkr 0 Tillsvidareanställda                  0

Redovisning, tkr 25 743 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda                       0

Avvikelse, tkr -1 243 Avvikelse, tkr 0

Under rubriken Vård och omsorg finns all verksamhet inom social-

nämnden samlad och därutöver även kommunens verksamhet för 

ensamkommande flyktingbarn. I socialnämndens ansvar ingår före-

byggande insatser, stöd i olika former, service, samt hälso- och sjuk-

vård. Målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning, unga, 

vuxna och familjer. 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd 
i olika former till enskilda människor och famil-
jer som behöver bistånd för att skapa en skälig 
levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verk-
samheten utgår från lagstadgat ansvar utifrån So-
cialtjänstlagen, lagen om särskilds stöd och service 
samt hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom ansvarar 
nämnden för tillståndsgivning och tillsyn inom to-
baks-, alkohol- och läkemedelsområdet. Handlägg-
ning av färdtjänst är också socialnämndens ansvars 
område. 

ÅRET SOM GÅTT

År 2014 har gått i rasande tempo och en genomlys-
ning av socialtjänstens samtliga delar har påbörjats. 
Som en del i detta är ny organisation med fokus på 
verksamhetsområden inom socialtjänsten för att få 
bättre styrning på drift och utvecklingsfrågor inom 
respektive verksamhetsområde. Förbättringar i 
tydlighet i uppdrag, och befogenheter är en del i 
genomlysningens intentioner samt att tydliggöra 
verksamhetsprocesserna. Översyn av arbetstidsför-
läggning pågår och regler, rutiner och scheman 
följs upp. För att åstadkomma ytterligare för-
bättringar tydliggörs också uppdrag inom beman-
ningsenheten. Översyn av riktlinjer och rutiner för 
trygghetslarm har åtgärdats under året och viss för-
ändring av avgifter har genomförts. 

Rekrytering av ny ledningsorganisation har ge-
nomförts. För verksamheterna har chef- och medar-
betaruppdrag tydliggjorts. Under år 2014 har fokus 
riktats mot tydliga processer och kvalitetssäkring av 
från beslut till verkställighet avseende vårdplane-
ring, fördelning av vård och omsorgsboende samt 
verkställighet av hemtjänst. Skapande av äldrecen-
trum på vård- och omsorgsboendet på Kaitumgår-
den har påbörjats. Detta genom att hemtjänstens 
verksamhet, och hela HSL-organisationen kommer 
att finnas i gemensamma lokaler. En uppstart av fem 
riktade lägenheter till personer med behov av sociala 
och medicinska insatser på Rosengårds markplan 
har också initierats.

Fortfarande finns utmaningar inom hemsjukvår-
den med anledning av att de behov som finns inom 

VÅRD OCH OMSORG

SOCIALNÄMNDEN

Antal ledamöter: 9 (5 S, 1 MP, 1 SV, 1 FP, 1 M)
Ordförande: Kerstin Hellgren-Tobiasson

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 69 600 Årsbudget, tkr 400 Tillsvidareanställda                  81

Redovisning, tkr 70 180 Redovisning, tkr 403 Visstidsanställda                       13

Avvikelse, tkr -580 Avvikelse, tkr -3
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verksamheten överstiger de resurser som följde 
med i uppdraget vid övergången från primärvården, 
Norrbottens läns landsting.

Under år 2014 har samtliga beslut inom social-
tjänstens äldre- och handikappomsorg verkställts 
inom skälig tid. Gruppen medicinskt färdigbe-
handlade har också fått sina bedömda behov till-
godosedda och kommunen har inga kostnader för 
medicinskt färdigbehandlade till Norrbottens läns 
landsting. Under året har det varit en tydlig kontroll 
på vård och omsorgsplat-ser som fördelats veckovis 
utifrån individuella behov.

Översyn av färdtjänsten har skett vilket medför 
att all färdtjänsthandläggning övergår till Länstra-
fiken för handläggning, detta för att bättre kunna 
samverka och använda de regionala resurserna maxi-
malt. Samt tillförsäkra kompetensen i frågan.

Under år 2014 har Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och regeringen fortsatt med bi-
behållet fokus att satsa stort på utveckling av vård 
och omsorg för sjuka äldre. Resultatet från presta-
tionsersättningarna för år 2014 visar att Jokkmokks 
kommun har förbättrat sina resultat maximalt, då 
täckningen blev 99 procent vilket medförde en pre-
stationsersättning på 850 tusen kronor.

Jokkmokks kommun har under året haft natio-
nellt deltagande på Sveriges kommuner och lands-
ting för utveckling av evidensbaserad praktik inom 
området för funktionshinder.

Evidensbaserad praktik innebär att bästa tillgäng-
liga kunskap används. Vägledningar, nationella rikt-
linjer, resultat från lokala uppföljningar och öppna 
jämförelser bidrar på olika sätt till att utveckla ny 
kunskap. I socialstyrelsens öppna jämförelser för år 
2014 visar att hemtjänstkunder i Jokkmokks central-
ort är mest nöjda med hemtjänsten i sin helhet och 
att de får bra bemötande av personalen och känner 
förtroende för dem. På vård- och omsorgsboendena 
är hyresgästerna mest nöjd med personalens bemö-
tande och den boende känner sig trygg på boendet.

Inom funktionsnedsättning ligger fokus på akti-
viteter och sysselsättning utifrån individuella behov, 
där är efterfrågan stor idag. Kommunens värde-
grundsarbete sätter stor prägel på verksamheten och 
under år 2015 kommer personalen i samverkan med 
kommunförbundet Norrbotten att anordna samver-
kansträff inom verksamhetsområdet i regionen och 
berätta mer om sin värdgrundsresa. Utvecklings-
arbete kring kost och hälsa har startats upp inom 
daglig verksamhet och vård- och omsorgsboende för 
personer med funktionsnedsättning. Genomföran-
deplanering för verkställighet av insatser för tydlig 
struktur tillsammans med brukarna har varit i fokus 
inom verksamheten

Staten och SKL har sedan år 2012 ingått årliga 
överenskommelser om stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa. Nya grundkrav och presta-
tionsmål sätts årligen. Prestationsmedel delas ut till 

de kommuner och landsting som upp¬når uppställda 
grundkrav och prestationsmål. 

År 2014 har präglats av fortsatt hög efterfrågan av 
individ- och familjeomsorgens tjänster. Från år 2013 
till år 2014 har placeringskostnaderna för barn ökat 
från en 0,5 miljon kronor till 1,5 miljoner kronor.  
Kommunen beräknas få ersättning från Migrations-
verket för cirka 30 procent av dessa kostnader.

Utbetalat försörjningsstöd har ökat med 51 pro-
cent från 1,6 miljoner kronor till knappt 2,4 miljo-
ner kronor. En av orsakerna till ökningen är behovet 
av ”utfyllnad” upp till riksnorm, där annan inkomst 
inte räcker till för att klara sin livsföring. Under sista 
kvartalet 2014 ser vi dock en stabilisering av försörj-
ningsstödet, men det förväntas ligga kvar på högre 
nivå än tidigare år.

Liksom föregående år har ett antal förebyggande 
aktiviteter genomförts. Det handlar om exempel-
vis fortsatt arbete med att utveckla arbetet i kvin-
nofridsfrågor och våld i nära relationer, detta har 
skett till stor del genom extern samverkan med an-
dra kommuner inom Lapplands kommunalförbund. 
Samverkan inom kommunförbundets område har 
resulterat i beroendecentrum på Sunderby sjukhus. 
En gemensam satsning med länets alla kommuner 
och Norrbottens läns Landsting. Språk, religioner 
och kultur ställer också nya krav på hela verksam-
heten.

EKONOMI

Socialtjänstens budgetavvikelse för år 2014 visar på 
ett underskott på 8,3 miljoner kronor (avvikelsen 
för år 2013 var minus 11,2 miljoner kronor). Un-
der år 2014 har bland annat följande besparingar 
genomförts:
• Korttidsboendet Björksta har stängts enligt poli-

tiskt beslut. 
• Översyn och omförhandling av avtal om kommu-

nens leasingbilar har genomförts.
• Stor restriktivitet avseende utbildningar och in-

köp har gällt inom hela Socialtjänsten.
• Fokus på personalkostnader genom att bättre pla-

nering av bemanningen. 

Dessa åtgärder beräknas ha lett till besparingar på 
cirka fem miljoner kronor och utan besparingarna 
hade underskottet för socialnämnden varit cirka 13 
miljoner kronor. Trots gott resultat av genomförda 
besparingar är underskottet är fortfarande mycket 
omfattande och arbetet kommer därför att fortsätta 
under år 2015.

FRAMTIDEN

En hel del investeringar kommer att krävas för att 
möjliggöra framtida drift inom vård- och omsorgs-
boendet på Kaitumgården. En långsiktig plan för 
stegvisa investeringar behöver arbe-tas fram inom 
verksamhetsområdet.
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Utveckling av äldres utredningar kommer att ske 
under år 2015 genom ÄBIC – äldres behov i centr-
um.

Huruvida det blir krav från socialstyrelsen på be-
manning inom vård och omsorgsboende för äldre är 
fortfarande oklart, men om det införs kommer ha 
stor inverkan för den fortsatta driften och kostna-
derna på våra vård- och omsorgsboende.

Kompetensförsörjningen inom hela socialtjänsten 
är en av de större utmaningarna. Jokkmokks kom-

NYCKELTAL

Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att 
redovisa inom området för vård och omsorg. 
Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå. 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 107 000 Årsbudget, tkr 250 Tillsvidareanställda                  194

Redovisning, tkr 115 329 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda                       19

Avvikelse, tkr -8 329 Avvikelse, tkr 250

mun har under år 2014 haft många sjuksköterskor 
med specialkompetens, men det är svårt att bibehålla 
kompetens eftersom efterfrågan på sjuksköterskor är 
stor i hela landet. Socialsekreterare är en grupp som 
också tillhör bristyrkena inom våra verksamheter 
idag.

Innovation med tekniska lösningar inom social-
tjänstens olika verksamheter måste vara en naturlig 
del för alternativa stödformer till kommuninnevåna-
rna.

 2011 2012 2013 2014
Kostnad per plats i särskilt boende 761 tkr 655 tkr 737 tkr 758 tkr
Hemtjänstkostnad per brukare 235 tkr 219 tkr 238 tkr  252 tkr
IFO kostnad per invånare 1 617 kr 1 489 kr 1224 kr  1 547 kr
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Socialtjänstens styrning och utveckling

Utvecklingsmål

Nuläge
december 

2014

Prognos 
december 

2015

Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått

Alla medarbetare blir delaktiga i styrprocessen Förbättringsprocesser pågår.

Handlingsplaner för att förverkliga visionen finns på alla enhe-
ter

  Handlingsplaner upprättas när aktiviteter 
sker utifrån visionen

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap för stärkt innova-
tionskraft och kvalitet

Arbetssätt som gynnar ett eget ansvar och 
initiativförmåga införs successivt.  

Utveckla samverkan internt och externt i det förebyggande 
ungdomsarbetet – drogfri uppväxt

Dialog internt påbörjad. God utveckling för 
extern samverkan.

Riskgraderad tillsyn med fokus på ungdomars alkoholintag Fältassistent är rekryterad

Implementering av ”Sameprofilerad äldreomsorg” i ordinarie 
organisation

Pågår och inkluderar nu utökad samverkan 
med Sameföreningen.

Kvalitetsförbättring   
Utvecklingsmål      

Genomförandeplaner för alla brukare ska utvecklas till levande 
styrinstrument i vardagsarbetet

 
Arbetet pågår  

Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och sin handlings-
plan för ökad måluppfyllelse

Ingår i det systematiska kvalitetsarbete som 
är under uppbyggnad. Förutsätter revide-
ringar av rutinbeskrivningar.

Utjämnad personalbemanning måndag – fredag, för att främja 
ett gott och aktivt liv

Förändring grundscheman och personalbe-
manning. 

Aktiv samverkan med frivilligorganisationer Förbättrad samverkan med Pensionärs- och 
handikappråd.

Kvalitetsmål      

Ökade möjligheter till självbestämmande för brukaren Upprättande och uppföljning av Genomför-
andeplanering

Möjlighet till stimulerande aktivitet minst fem gånger per 
vecka – kultur, motion, möten med andra Utveckling pågår kontinuerligt.

Missbrukares och psykiskt funktionshindrades barn är kända 
och får ett adekvat stöd Utveckling pågår.

Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på hemmaplan Förhållningssättet är etablerat och fungerar 
väl i Jokkmokks kommun.

Arbetsglädje och kompetens
Kvalitetsmål      

Alla medarbetare känner engagemang och förståelse för upp-
draget 

Framtagande av Medarbetar- och chefs-
uppdrag har tagits fram för att tydliggöra 
uppdragsinnehåll. Värdegrunden väl känd 
och efterlevs i organisationen.

Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft tillvaratas Kontinuerlig utveckling 

Alla medarbetare känner motivation i arbetet och arbetsglädje
Minskad sjukfrånvaro inom socialtjänsten. 
Tydliggöra roller och uppdrag. Öka informa-
tionsflödet internt.

Gemensamma mål i Jokkmokk 2015

Jämställdhet/jämlikhet

Olika projekt och idéer prövas i syfte att nå 
de gemensamma målen

Utökad internationalisering/mångfald

Ungdomsperspektiv

Hållbar utveckling
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Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet inom kultur- och 

fritidsnämnden samlad.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Antal ledamöter: 7 (3 S, 1 V, 1 FJK, 1 MP, 1 SV)
Ordförande: Claes Markusson (S)

KULTUR OCH FRITID
• Mötesplats Östra håller på att utvecklas då För-

eningsalliansen Jokkmokk fått beviljade medel 
från Allmänna arvsfonden.

• Demokratiarbetet har fortsatt med utbildningar 
för skolans elevråd.

• Projektet Midnattssolens Trädgård har fått medel 
till framtagandet av en utvecklingsmodell som 
arbetades med under året. Projektets styrgrupp 
gjorde ett studiebesök i England en vecka i de-
cember där kontakter tagits med ledningen för 
the Eden Projekt i södra England och Kew Gar-
dens utanför London. Utvecklingsmodellen för 
Midnattssolens Trädgård är färdig för presenta-
tion under våren 2015.

• Jokkmokks kommun utsågs till årets idrottskom-
mun vid Norrbottens idrottsgala under maj må-
nad.

• Större arrangemang: Hälsokonventet den 25 ok-
tober, cirka 250 besökare, Jokkmokks idrottsgala 
den 8 november med cirka 300 sittande gäster, 
internationella aftnar i Porjus, Vuollerim och 
Jokkmokk samt kultur- och barnboksveckor.

• Byte av armaturer och upprustning av stolpar och 
ledningar färdigställdes under året i Jokkmokks 
elljusspår.

• Bibliotekssamarbetet i Norrbotten håller på att 
utvecklas där det under året har upphandlats 
ett nytt transportavtal för biblioteken och en ny 
webbportal har tagits fram. 

UPPDRAG / VERKSAMHET
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kom-
munala kultur- och fritidsverksamheten. Nämn-
den ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för 
fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela 
bidrag till föreningar och organisationer. Nämn-
den ska stimulera föreningar, organisationer och 
enskilda till engagemang inom nämndens ansvars-
område

ÅRET SOM GÅTT

Utöver ordinarie verksamhet som till exempel fö-
reläsningar, författarbesök, teaterarrangemang, ser-
vice till anläggningar, bidragsgivning, kultur i skolan 
och vintermarknaden kommer här punkter som kan 
betonas lite extra:

• Kulturskolans verksamhet har utvecklats med ett 
brett utbud av skapande verksamhet. De gamla 
fritidsgårdslokalerna i Folkets Hus har iordnings-
ställts till kulturskolan.
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Driftsredovisning, tkr Investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget 9 000 Årsbudget, tkr 414 Antal årsarbetare           9,05

Redovisning, tkr 10 162 Redovisning, tkr 289

Avvikelse, tkr -262 Avvikelse, tkr 125

KOMMENTARER BUDGETAVVIKELSEN AVSEENDE 
DRIFTEN

För lågt alternativt ej budgeterade kostnader för 
lagning av pistmaskin, test och utredning av konst-
gräsplanen, kultur- och fritidsvaneundersökningen 
samt oförutsedda personalkostnader och för högt 
budgeterade intäkter för sporthallarna. 

INVESTERINGAR

Inköp av servicebil, nytt biblioteksdatasystem, byte 
av armaturer för elljusspår, inköp av inventarier vid 
flytt av biblioteket i Vuollerim.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS FRAMTIDS-
VISIONER

• Kulturhus i Jokkmokk
 Att utveckla Folkets Hus till ett sjudande kul-

turhus med kulturskola och mycket övrig och 
blandad kulturverksamhet.

• Fritid- och föreningscenter
 Att utveckla Mötesplats Östra i samverkan med 

Föreningsalliansen Jokkmokk till både mötes-
plats som ett center för föreningsliv och där 
andra intressenter som till exempel kommunen 
kan köpa tjänster av till olika former av service-
verksamhet. 

• Bibliotek- och medborgarservice
 Att utveckla Jokkmokks bibliotek till att även 

innefatta medborgarservice. Kultur- och fri-
tidsnämnden har tagit upp en idé om att delar av 
informationsverksamheten skulle kunna flyttas 
över från kommunhuset till biblioteket för att få 
till en enklare service till allmänheten samtidigt 
som biblioteket kan utöka öppethållandet.

• Flytt av Vuollerims bibliotek
 Kultur- och fritidsnämnden ser en möjlighet i 

att flytta biblioteket till den lokal i Vuollerim 
där Sparbanken Nord tidigare hade verksamhet. 
Åtgärden är dels ett led i att skolverksamheten 
eventuellt kommer att flyttas från nuvarande lo-
kaler där också biblioteket idag finns och dels att 
Sparbanken Nords gamla lokaler ligger i Vuol-
lerims centrum där många fler människor kan 
nås med bibliotekets service.

• Midnattssolens trädgård
 Önskemål om att tillsammans med Ájtte, 

svenskt fjäll- och samemuseum utveckla Fjäll-
trädgården och utöka området till att omfatta 
vissa delar av området runt Talvatissjön till en 
trädgård med både botanik och design som ska 
vara öppen året om. 

Besök och utlåning vid biblioteken 2012 2013 2014
Besök/invånare   5,1 st   5,1 st   6,0 st
Utlån/invånare   7,9 st   7,2 st   7,7 st
Utlån/barn 26,0 st 24,6 st 20,8 st
   
Ansökningar – Idrottsutveckling 2012 2013 2014
Antal ansökningar 35 st 37 st 20 st
Beviljade ansökningar 35 st 35 st 19 st
   
Ansökningar – KUPP 2012 2013 2014
Antal ansökningar 83 st 71 st 56 st
Beviljade ansökningar 68 st 45 st 50 st

NYCKELTAL
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Mål
Kultur- och fritidsnämnden

Nuläge 
december 

2014

Prognos
december 

2015

Avstämning 

Mål 1 Bibliotek
Antal utlån av medier/ invånare ska ha ökat med 
10 procent varav barn och ungdomar ska öka 
med 6 procent, jämfört med 2012 års statistik. 
Besöken/ invånare ska öka med 10 procent.

 31/12 2012: 
Utlån totalt: 40 071  Besök: 25 818
Utlån/inv: 7,9
Barnlån/inv: 26
Antal besök/ inv: 5,1
Preliminärt 31/12 2014:
Utlån totalt: 39 048   Besök: 30 382
Utlån/inv:  7,7
Barnlån/ inv: 23,4
Antal besök/inv: 6

Mål 2 Mötesplats Östra
Mötesplats Östra föreslås drivas av FAJ, (För-
eningsalliansen i Jokkmokk) och öppnar upp 
anläggningen vardagar, kvällar och helger. 
Personalpool och administrativ service till fören-
ingslivet.
Demokratiarbete för unga ska leda fram till 
bildandet av ett ungdomsråd (ungdomsfullmäk-
tige).

FAJ har tilldelats medel från Ungdomsstyrelsen 
för projektet Mötesplats Östra. Även Focus Jokk-
mokk har tilldelats medel från Länsstyrelsen till 
en fritidsledartjänst i projektet som är en sam-
verkan mellan FAJ, Focus Jokkmokk och Kultur 
Fritid.

Demokratiarbetet fortgår med utbildningar för 
skolans elevråd.

Mål 3 Mötesplatser i byarna
Öppna mötesplatser ska starta i Porjus och 
Vuollerim i samverkan med lokala föreningslivet.

Arbetet pågår med att finna former för samver-
kan i Porjus och Vuollerim.

Mål 4 Föreningsutveckling
Satsningen på föreningsutveckling ska leda till  
att antalet deltagare ökar med 10 procent. 
Att en kultur- och fritidsvaneundersökning  
genomförs vart 4:e år inför ny valperiod
Att kultur- och fritid söker nya samarbetspartners 
utanför ordinarie grupper.

Vid ordförandeträffarna med kommunens fören-
ingsliv har det deltagit 34 föreningar 2012. Vid 
ordförandeträffarna 2014 deltog 38 föreningar.

Kultur- och fritidsvaneundersökningen genom-
fördes 2014 och kommer att presenteras under 
våren 2015.

Mål 5 Elbesparande åtgärder
Föreningsägda anläggningar ska ha infört  
el-besparande åtgärder.

De flesta har infört elbesparande åtgärder men 
de som har egna elljusspår har kvar utbyte av 
armaturer.

Mål 6 Friskvård
Stimulera till ökad fysisk aktivitet och friskvård.
Minst ett större friskvårdsarrangemang ska  
genomföras per år.

Skötsel av frilufts/fritidsanläggningar. Bidrag till 
idrottsföreningar.
Tävlingen att besöka kommunens okända 
turistmål. Två större arrangemang genomför-
des under år 2014. Radioaktiv och hälso- och 
träningskonventet i samverkan med Jokkmokks 
Folkhälsoråd och FAJ.

Mål 7 Kulturskola
Kulturskola startar och en Kulturläroplan tas fram.

Kulturskoleprojektet är igång och kulturläroplanen 
kommer att ligga klar under år 2015.

MÅL 8 KUPP
Offentliga barn och ungdomsarrangemang inom 
KUPP ska öka från 29 procent till 
40 procent.
Delprojekt startas till stöd för de kreativa näring-
arna, till exempel inom konsthantverk.

Barn- och ungdomsarrangemang inom KUPP var 
år 2012 29 procent och år 2014 26 procent.
 
Inflytandeprojektet genomfördes under 2014.

Mål 9 Midnattssolens 
trädgård
Designträdgården ”Midnattssolens trädgård” i 
Jokkmokk ska realiseras inom kreativa näringar.

En organisation bildades med styrgrupp, referens-
grupp och tre arbetsgrupper. Arbetsgruppernas 
arbete har legat till grund för den utvecklings-
modell som nu håller på att tas fram och ska pre-
senteras under våren 2015.
Medel har beviljats från Landstinget, Sparbanks-
stiftelsen och kommunstyrelsen (bygdemedel).
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Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi finns all 

verksamhet inom samhällsbyggarnämnden samlad. Dessutom finns 

all verksamhet inom teknik- och serviceenheten, det vill säga fastig-

hetsförvaltningen, gatukontoret, städpoolen och matpolen, samlad 

här. Teknik- och serviceenheten tillhörde tidigare kommunstyrelsen, 

men utgör idag en egen verksamhet.

Förutom dessa enheter inom Jokkmokks kommun finns även de 

kommunala bolagen AB Jokkmokkshus och Jokkmokks Värmeverk 

AB med under denna rubrik.

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

BYGGLOV OCH FYSISK 
PLANERING
Plan och byggavdelningen ska styra alternativt ut-
föra planläggning av mark och vatten och lämna 
råd alternativt styra byggandet utifrån gällande 
lagstiftning. Avdelningen ska med beaktande av 
den enskilda människans frihet främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnads-
förhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten.

ÅRET SOM GÅTT

Samhällsbyggarnämnden har tagit 126 protokoll-
förda beslut inom plan- och byggområdet under 
verksamhetsåret 2014. Dessutom har 75 delega-
tionsbeslut beslutats under året. Detta kan jämföras 
med att nämnden hade 221 ärenden att behandla 
under år 2013. Nya plan- och bygglagen har med-
fört att ett flertal samrådsmöten har hållits och 15 
dispenser från strandskyddslagen har behandlats.

För administration, nämndsarbeten, tekniska 
samrådsmöten, tillsyn och handläggning av ären-
den mm finns en heltidstjänst som handläggare.

Stadsarkitekt och vissa andra konsulttjänster har 
anlitats för teknisk handläggning vid samråd.

Vissa ärenden har granskats ur fastighetsbild-
ningssynpunkt av tjänstemän som inte ingår i sam-
hällsbyggarkontorets organisation. 

Bland verksamhetsårets planärenden noteras:
• Tillägg till översiktsplan, Landsbygdsutveckling 

I Strandnära läge, LIS.
• Detaljplan Jokkmokk 10:24
• Detaljplan Asplunda 1:1, del av.

EKONOMI

Samhällsbyggarnämnden och plan- och byggkon-
toret visar ett överskott beroende på att intäkterna 
varit högre än budgeterat.

FRAMTIDEN

Fortsatt arbete med löpande ärenden och planar-
beten. 

INFRASTRUKTUR,  
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH ENERGI

Målet uppfyllt?

Mål 1 God boendemiljö Delvis            

Mål 2 Handläggning/tillsyn bygglov Delvis           

Mål 3 Dispenser strandskydd, platsbesök Ja                 

Mål 4 Tillsyn strandskydd Ja        

Mål 5 Detaljplaner Delvis        

Mål 6 Behovsinventering/tillsynsplan Nej

Mål 7 Vårsyn Nej

MÅLUPPFYLLELSE

SAMHÄLLSBYGGARNÄMNDEN

Antal ledamöter: 7 (4 S, 1 MP, 1 FP, 1 SV)
Ordförande: Anna-Greta Kvickström (S)
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UPPDRAG OCH VERKSAMHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

VISION 

Jokkmokks kommun ska vara en trygg kommun att 
bo och vistas i.

VERKSAMHETEN

De övergripande målen för Räddningstjänsten de-
finieras i lagen om skydd mot olyckor och kommu-
nens handlingsprogram för räddningstjänst samt 
det skadeförebyggande programmet i kommunen.

ÅRET SOM GÅTT

• Under år 2014 har räddningstjänsten haft 151 
utryckningar, en ökning med över 20 procent. 
Av dessa är 20 utryckningar på grund av larm 
om lyfthjälp vilket regleras i ett avtal mellan 
hemtjänsten och räddningstjänsten.  

• Under året har den förebyggande delen i verk-
samheten arbetat med att fortsätta att stödja 
nyttjanderättshavare och fastighetsägare i de-
ras arbete med systematiskt brandskyddsarbete, 
SBA. Tillsyn innebär att fastighetsägare och 
verksamheter får ett tydligare ansvar för sitt 
eget brandskydd. 

• Hantering av tillstånden för brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) har flyttats från polisen 
till kommunen, vilket har ökat arbetsuppgifter-
na för avdelningen.

• Omsättningen av deltidspersonal inom rädd-
ningstjänsten i Jokkmokks kommun, speciellt 

vid stationerna i Vuollerim och Porjus har ökat. 
Nyrekrytering av personal utanför centralorten 
har blivit svårare.

• Fem nyanställda brandmän har genomgått pre-
parandautbildning och två brandmän är utbil-
dade till räddningsledare.

• All personal har genomgått den obligatoriska 
motorsågsutbildning som nu gäller. 

• Nytt höjdfordon av årsmodell 1991 är inköpt 
under året.

• Extern tjänst och släckarservice har ökat mycket 
kraftigt.

EKONOMI

Räddningstjänsten redovisar en negativ budgetav-
vikelse på cirka 0,4 miljoner kronor beroende på ej 
budgeterade medel för Rakel radiolicenser, årliga 
läkarundersökningar samt befälsutbildningar.

FRAMTIDEN

Tillsyn av fastighetsägare och verksamhetsutövare 
enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) kommer 
att fortsätta och ny tillsynsplan upprättas.

Rekrytering och utbildning av brandmän och be-
fäl ska fortgå under året. Det är svårrekryterat i både 
Porjus och Vuollerim.

Komplettering och anpassning av andningsskydd 
på stationerna.

Fordonsstrukturen bör ändras i Porjus och Vuol-
lerim, då det har blivit svårare att utbilda personal 
för tung lastbil samt att det medför höga kostnader. 
Två lätta räddningstjänstfordon bör införskaffas.

VERKSAMHETSMÅL 2014.

Grönt = målet uppnått, gult = målet delvis uppnått, rött = målet ej uppnått

Mål 1 Trygg och säker 
kommun

Öva och träna räddnings-
tjänstens personal
Handlingsprogram

Lagkrav

2014

Varje man-
datperiod
Löpande

Platsansvarig

Räddningschef

Platsansvarig

Uppföljning i grupp, 
platsansvarig
Nämnden
Nämnden

Mål 2 Tillsyn SBA
Tillsyn BEX

Enligt tillsynsplan
Enligt tillsynsplan

2012–2015
2012–2015

Platsansvarig
Platsansvarig

Mål 3 Minska anlagda 
bränder och 
tillbud

Informera och utbilda i 
skola, till fastighetsägare 
och företag

2012–2015 Räddnings-
tjänsten

Antalet besök/
utbildningar

Mål 4 Minska antalet 
drunkningar 
och tillbud

Information, utbildning, 
vattenreglering, damm-
ägare

2012–2015 Räddnings-
tjänsten

Antal utbildningar
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UPPDRAG OCH VERKSAMHET

SÄKERHETSSAMORDNING
Säkerhetssamordningen i Jokkmokk utgörs av en 
tjänst på 50 procent och styrs från räddningstjäns-
ten i Bodens kommun. 

Verksamheten regleras i Lag (2006: 544) om 
kommuner och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Utifrån lagstiftningen arbetar verksamheten för 
minskade risker och sårbarheter i kommunen samt 
för en god förmåga att hantera kriser i samverkan 
med andra aktörer i regionen. 

ÅRET SOM GÅTT

Kontinuitetshantering har genomförts för IT- och 
dricksvattenförsörjningen. Resultatet ska följas upp 
under år 2015 och kommer att ingå i nästa risk- 
och sårbarhetsanalys. 

Kultur- och fritidsavdelningen, kommunled-
ningskontoret och barn- och utbildningsavdelning-
en har genomfört seminarieövningar.

Centrala krisledningsgruppen (CKL) har genom-
fört två larm- och uppstartsövningar. 

Krissamverkansråd har startats upp. Förutom 
kommunen ingår Svenska Kyrkan, hemvärnet, po-
lisen och landstinget. Rådet har haft en träff och ska 
fortsättningsvis träffas en gång per år eller oftare vid 
behov. 

Dammhaveriplan för Jokkmokks kommun har 
antagits av kommunstyrelsen.

En broschyr med information om konsekvenser 
samt utrymning vid dammbrott har distribuerats till 
samtliga hushåll i Jokkmokks kommun. 

Verksamheten har i samverkan med integratio-
nen arbetat med främlingsfientlighet som en social 
risk. Bland annat hölls en informations- och semina-
riedag med politiker och tjänstemän från länet. 

Inga extraordinära händelser har inträffat under 
året. Verksamheten involverades i en bussolycka i 
december 2014. 

FRAMTIDEN

• En larm- och uppstartsövning ska genomföras.
• Utbildning ska ges krisledningsnämnden.
• Utbildning ska ges de tjänstemän som ska få nya 

funktioner i centrala krisledningsgruppen eller 
som blir nya medlemmar i centrala krislednings-
gruppen. 

• De lokala krisledningsgrupperna ska tas bort, 
istället ska centrala krisledningsgruppen knyta 
nyckelpersoner från avdelningar och bolag till 
staben vid en kris

• Ny risk- och sårbarhetsanalys ska färdigställas 
och rapporteras till Länsstyrelsen

• Styrel ska uppdateras och nytt material ska rap-
porteras till Länsstyrelsen

• Arbetet med nästa plan för hantering av extra-
ordinära händelser ska påbörjas för att lämnas in 
år 2016. 
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Mål Hur? När? Vem? Indika-
torer

Mål 1 Risk- och sårbarhets-
analys

Risk- och sårbarhetsanalys tas fram genom kontinui-
tetshantering
Ska tas fram i samverkan med verksamheterna

2014-15 Säkerhets-
samordnare

KS

Mål 2 Planering Ny plan för hantering av extraordinära händelser
Styrdokument
Krisledningsplan
Övningsplan
Kontinuitetshantering

2016 Säkerhets-
samordnare

KS

Mål 3 Geografiskt områdes-
ansvar

Krishanteringsråd
Aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet
Övning
Roller och ansvarsområden
Formulera gemensamt mål och syfte
Styrel

2014-15 Säkerhets-
samordnare

Mål 4 Utbildning och öv-
ning

Avdelningsövning
CKL larm- och uppstartsövning
Regional samverkanskurs CKL
Krisledningsnämnd utbildning

2014-15 Säkerhets-
samordnare

Mål 5 Rapportering Förmågebedömning
Ekonomisk uppföljning av statliga ersättningen
Revidering av risk- och sårbarhetsanalys och plan för 
hantering av extraordinära händelser

2014-16 Säkerhets-
samordnare

Mål 6 Samverkan BD-säk
Dammhaverigruppen
Styrel

2014-15 Säkerhets-
samordnare

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

MILJÖKONTORET 
Kontoret bedriver tillsyn inom områdena miljö-
skydd, hälsoskydd samt livsmedel. Tillsynen grun-
dar sig på en omfattande lagstiftning inom dessa 
områden och innebär att miljökontoret kontrol-
lerar att olika verksamheter bedrivs enligt gäl-
lande lagstiftning och i vissa fall tillståndsvillkor. 
I miljökontorets uppdrag ingår även prövning av 
tillstånds- och anmälningsärenden, granskning av 
rapporter, yttranden till andra myndigheter, prov-
tagning, information, rådgivning med mera. Syftet 
med miljökontorets verksamhet är ett gott hälso-
skydd, säkra livsmedel och en bra miljö för Jokk-
mokks kommuns invånare.

ÅRET SOM GÅTT

Under det gångna året har miljökontoret arbetat 
med den löpande tillsyns- och informationsverk-
samheten. Totalt har 86 planerade och 48 oplane-
rade inspektioner utförts. En avloppsinventering 
inom de två kommande vattenskyddsområdena 

för ytvattentäkter i kommunen har utförts av en 
projektanställd under sommaren. Uppföljning av 
inventeringen har även utförts under hösten. En 
ny livsmedelstaxa har antagits och i samband med 
detta har samtliga livsmedelsverksamheter risk-
klassificerats och fått en ny tillsynsavgift.

Några av de större ärendena som miljökontoret 
har haft tillsyn på under året har varit provbrytning-
en i Kallak, ett oljeläckage i Kåbdalis som orsakat 
förorening både i den kommunala avloppsanlägg-
ningen och på en privat villafastighet samt borrning 
av 33 hål för bergvärmeutvinning i närheten av den 
kommunala vattentäkten i Kvikkjokk. 

FRAMTIDEN

Under år 2015 planerar miljökontoret att höja 
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Detta kommer att öka intäkterna till verksamhe-
ten, vilket det finns behov av. Miljökontoret plane-
rar även att delta i ett nationellt tillsynsprojekt om 
inomhusmiljön i skolan samt ett projekt som inne-
fattar provtagning av kall buffémat.

VERKSAMHETSMÅL 

Grönt = målet uppnått, gult = målet delvis uppnått, rött = målet ej uppnått
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Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 9 682 Årsbudget, tkr 1 300 Tillsvidareanställda 7

Redovisning, tkr 9 458 Redovisning, tkr 622 Deltidsanställda brandmän 51

Avvikelse, tkr 224 Avvikelse, tkr 678    

Måluppfyllelse 2014 utifrån de övergripande 
målen i Jokkmokk 2015

Nuläge
december 
2014

Prognos 
december 
2015

Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått

En framtidskommun med hög livskvalitet 
och god folkhälsa
Tillsyn livsmedel, 62 inspektioner 60 procent av inspektionerna genom-

fördes år 2014. Med tre heltidstjänster 
är förhoppningen att målet ska kunna 
uppnås år 2015.

Tillsyn miljöskydd, 31 inspektioner 65 procent av inspektionerna genom-
fördes år 2014. Med tre heltidstjänster 
är förhoppningen att målet ska kunna 
uppnås även år 2015.

Tillsyn hälsoskydd, 46 inspektioner 63 procent av inspektionerna genom-
fördes år 2014. Med tre heltidstjänster 
är förhoppningen att målet ska kunna 
uppnås år 2015.

Information till affärer om urfasning av farliga 
ämnen. Enligt Jokkmokks kommuns avfallsplan

Information har genomförts under år 
2014.

Senast år 2010 ska matavfall och därmed 
jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet 
avser sådant avfall som förekommer utan att 
vara blandat med annat avfall och är av sådan 
kvalitet att det är lämpligt att efter behandling 
återföra till växtodling. 

Information har utförts under år 2014.

VERKSAMHETSMÅL 

Redovisning av ekonomin samt antal anställda för samhällsbyggarnämndens verksamhetsområde 2014

NYCKELTAL

Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att redovisa inom samhällsbyggarnämndens områden:

 2012 2013 2014
Räddningstjänstens nettokostnader/invånare, kronor 1 640 1 517 1 609

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens
Nettokostnader per invånare, kronor    274  241    278
Finansieringsgrad av ”Bygg och Tillstånd”      52 %     59 % 56%
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Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 9 682 Årsbudget, tkr 1 300 Tillsvidareanställda 7

Redovisning, tkr 9 458 Redovisning, tkr 622 Deltidsanställda brandmän 51

Avvikelse, tkr 224 Avvikelse, tkr 678    

Teknik- och serviceavdelningen består av fastig- 

hetsförvaltning, gatukontoret, städpoolen och mat-

polen och fungerar idag som en egen verksamhet 

inom kommunstyrelsen. Nedan presenteras de 

olika delarna inom teknik- och serviceavdelningen 

var för sig.

UPPDRAG/VERKSAMHET

Tillsammans med andra avdelningar och bolag 
ska verksamheten arbeta för att alla i Jokkmokk 
ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv.  Det 
gör avdelningen genom att förvalta och utveckla 
ändamålsenliga, tillgängliga och attraktiva infra-
strukturer för fastigheter, gator och trafik, parker, 
naturområden, vatten och avlopp samt lokalvård 
och mat.

Teknik och serviceavdelningen strävar tillsam-
mans med Jokkmokks Värmeverk AB och AB  Jokk-
mokkshus för att åstadkomma ett närmare samarbe-
te. I målarbetet är medarbetarens delaktighet samt 
förståelse för nämndens bidrag till helheten viktig. 

Fastighetskontoret: Verksamheten ska tillhanda-
hålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verk-
samheter och för externa hyresgäster samt ansvara 
för förvaltning, ombyggnad, tillbyggnad och ny-
produktion av egna lokaler och för externa hyres-
gäster.
Gatukontoret: Verksamheten ska förvalta och ut-
veckla gator och gång- och cykelvägar så att hög 
trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafik- 
och boendemiljö främjas. Verksamheten ska be-
vara, skapa och utveckla allmänna parkmiljöer som 
är trygga, tillgängliga, rekreationsrika under alla 
årstider. Verksamheten ska inom verksamhetsom-
rådet leverera dricksvatten till kunder, avleda och 
rena spillvatten samt avleda dagvatten. Gatukon-
toret, återvinningscentralen bedriver återvinnings-
anläggningar och arbetar med renhållning och ar-
betsmarknadsinsatser. Gatukontoret har en stor del 
i ansvaret för vintermarknaden.
Städpoolen: Städpoolen utför alla typer av städ-
ning i kommunens fastigheter såsom skolor, för-
skolor, kommunförvaltning, vårdcentral med flera.

Matpolen: Verksamhet består av tre tillagningskök 
och tre mottagningskök. Verksamheten bedrivs i 
Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Matpolen leve-
rerar näringsriktig kost till kommunal skola, för-
skola, äldre- och handikappomsorg och hemtjänst.

ÅRET SOM GÅTT

Teknik- och serviceavdelningen har under året ar-
betat med en rad gemensamt kostnadsbespa-rande 
och intäktsökande projekt. 

Matpolen har under år 2014 påbörjat en plane-
ring inför den nya livsmedelsupphandlingen som ska 
genomföras under år 2015. Den nya upphandlingen 
är ett steg mot målet med ekologiska råvaror och för 
att möjliggöra för lokala producenter och leveran-
törer att delta och lämna anbud. Cirka 17 procent 
av matpolens råvaruinköp kommer enligt nuvarande 
avtal från de fyra nordligaste länen, vilket är likartat 
med övriga offentliga verksamheter i norr. 

Städpoolen är i och med köp och säljsystemet en 
verksamhet i ständig förändring. Under år 2014 in-
förskaffades ett programstöd för effektiv planering, 
beräkning och uppföljning av städkostnader och of-
ferter. Arbetet med detta kommer att implementeras 
och fortgå under hela året 2015. 
Fastighetskontoret har under år 2014 lagt ner myck-
et arbete i energifrågorna och energiprojektet, med 
gott resultat. Alla installationer i EPC-projektet är 
slutförda enligt tidsplan. Bäckstugans förskola har 
renoverats och inrymmer idag näringslivsbolaget 
Strukturum samt ett antal andra företag. Arbetet 
med den tidigare tomma flygeln i vårdcentralen är 
i slutskedet och fastighetskontoret har haft en po-
sitiv utveckling av hyresbeläggningen. Iordningstäl-
lande av asylboendet SG61 är pågående och avslutas 
februari 2015. Ett arbete med energiintensiva eta-
bleringar har pågått sedan hösten 2014, i samarbete 
med utvecklingskontoret.
Gatukontoret har även under detta år arbetat mycket 
med sanering av gatljus, vilket har tagit mycket re-
surser. Oljeskadan i Kåbdalis är färdig och reglerad. 
Gatukontoret har slutdeponerat större mängder av 
olika fraktioner på återvinningscentralen. Arbetet 
med gatljussanering, frostsäkring av vattenledningar 
och effektiviseringar ger kostnadssänkningar. Gatu-

TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNINGEN
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kontoret har i samarbete med fastighetskontoret 
påbörjat en genomgång av hanteringen av hushålls-
avfall. Ett arbete med vattenskyddsområden och ny 
avloppshantering i Kåbdalis pågår. 

EKONOMI

Fastighetskontoret tog under sommaren över kost-
naderna för badet på Notudden till ett uppskat-
tat värde av en miljon kronor, utan ramjustering. 
Förhoppningen var per juli månadsavstämning att 
kunna redovisa ett underskott på maximalt 600 tu-
sen kronor för hela teknik- och serviceavdelningen 
vid årets slut. Teknik- och serviceavdelningen prog-
nostiserade per november månad ett underskott på 
en miljon kronor och resultatet vid bokslutet blev 
ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Förbättring-
en efter november beror bland annat på kostnader 
som förväntades hamna på år 2014 uppstod först i 
början av år 2015. De stora kostnadsposterna un-
der året rör haveri av frysaggregat till en kostnad av 

130 tusen kronor och kostnad för framtagande av 
vattenskyddsområden 100 tusen kronor. Matpolen 
har haft en positiv budgetavvikelse som beror på en 
ökad försäljning av livsmedel på 100 tusen kronor 
under december månad, samt övriga mindre avvi-
kelser till ett värde av 30 tusen kronor. Fastighets-
kontoret fick under december månad utbetalt ett 
arvode på 70 tusen kronor som enligt plan skulle 
hyressättas. Övriga mindre positiva avvikelser ut-
gör den resterande differensen på 163 tusen kronor 
mellan novemberprognosen och resultatet.

FRAMTIDEN

Det eftersatta underhållet på vatten och avlopp, 
gator, Östra skolans sporthall, tak på industrihus 
och på Kaitumgården kommer att innebära stora 
ekonomiska utmaningar. Arbetet med effektivise-
ringsåtgärder och kostnadseffektiva avtal och upp-
handlingar ger positiva resultat och är nödvändigt 
för att kunna bemöta framtida utmaningar.

Nyckeltal
2012 2013 2014

Fastighet: Energiförbrukning (kWh) per m² av lokaler i  
energiprojektet

185 - 146

Fastighet: Genomsnittliga lokalkostnader (kr) per m² 0,49 0,45 0,45

Fastighet: Externa intäkter (tkr) fastighet (exkl. försäk-
ringsersättningar)

2,349 2,556 2,630

Gatu: Kostnad per invånare VA sopor (tkr)  
(totala kostnader/invånarantal (källa SCB))

3,884 4,407 4,163

Gatu: Kostnad gator och gatljus (tkr) 7295 4382 5421

Städpoolen: Effektivitetstal. Kostnad per m² och  
typ av lokal.

Index presen-
teras 2015

Matpolen: Kostnad per portion Index presen-
teras 2015
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Verksamhetsmål 2014 
Teknik- och serviceavdelningens måluppfyllelse är god. 

Måluppfyllelse 2014 utifrån de övergripande 
målen i Jokkmokk 2015

Nuläge
december
2014

Prognos 
december
2015

Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått

Avdelningen ska verka för att kommunens kun-
der ska känna sig trygga med det vatten, den 
kost, den service och lokalvård som levereras, 
samt med att avlopp och avfall omhändertas så 
att samhällets miljöbelastning begränsas. 

Teknik- och serviceavdelningens verk-
samhetsplan antogs hösten 2011. Alla en-
heter har inte gjort någon undersökning 
hos kunderna, därför en viss osäkerhet i 
måluppfyllelsen. 

Avdelningen ska verka för att kommunens 
kunder ska ha god tillgänglighet via gator och 
gång- och cykelvägar, till offentliga platser och 
byggnader.

Avdelningen strävar efter att göra bättre 
upphandlingar och bättre kontroll av en-
treprenörerna.  

Avdelningen ska verka för att kommunens kun-
der ska uppleva offentliga platser, byggnader 
och mötesplatser som trivsamma 

Teknik- och serviceavdelningen arbetar 
ständigt för bästa kundnytta utifrån de 
medel vi förfogar över. 

Teknik- och serviceavdelningen ska prioritera 
investeringar där bedömningen är att framtida 
kostnader sänks.

Just nu arbetar avdelningen bland annat 
med energifrågorna.
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AB JOKKMOKKSHUS
VD: Claes Marcusson
Ordförande: Kent Ögren 

UPPDRAG/VERKSAMHET

AB Jokkmokkshus är ett allmännyttigt bostads-
företag helägt av Jokkmokks kommun som utser 
styrelse, representant till bolagsstämman samt lek-
mannarevisorer.

I Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 572 
lägenheter fördelat på 35 780 kvadratmeter, samt 
6 694 kvadratmeter lokaler. Bolaget jobbar utifrån 
visionen att sätta kunden i centrum så att AB Jokk-
mokkshus blir både ett naturligt och attraktivt val 
för sådana som behöver bostad eller lokaler. Bola-
gets personals kompetens och engagemang ska vara 
så god att hyresgästerna samt förvaltningskunder 
känner att de får valuta för den hyra de betalar. 
Verksamheten ska också sträva efter att vara ett mil-
jömässigt föredöme så att vi bidrar till ett hållbart 
samhälle. 

ÅRET SOM GÅTT

Resultatet för år 2014 blev en vinst på drygt 3,5 
miljoner kronor. Bolagets eget kapital förstärks 
och soliditeten förbättras. Efterfrågan på bostäder 
har en stor betydelse för resultatet. Efterfrågan i 
Jokkmokk har varit god, efterfrågan i Vuollerim är 
något svagare. Bostäderna i Murjek har avvecklats 
genom försäljning.

Räntekostnaderna minskade jämfört med tidigare 
år. Bolagets låneskuld har omplacerats och minskats 
genom lösen av lån. Det ger en jämnare framtida 
kostnadsnivå. Ett av de större underhållsarbetena 
under året har varit byte av tak på fastigheten Köp-
mangatan 27. Fastighetsbeståndet är till stor del äld-
re än 20 till 30 år och det kräver kostnadskrävande 
periodiskt underhåll av byggnaderna. Under året har 
en del lägenheter standardhöjts för att bättre mot-
svara efterfrågan på moderna lägenheter.

Den organisationsförändring som genomfördes 
vid årsskiftet 2012/2013 fungerar bra. I den fort-
satta organisationsutvecklingen kommer vissa köpta 
tjänster att minska och i stället utföras i egen regi. 
Effektiviteten och kostnadsmedvetandet har därmed 
förbättrats. Det har haft betydelse för det positiva 
ekonomiska resultatet. 

Antalet vakanta lägenheter har hållits på låg nivå 
tack vare effektiv förmedling och god efterfrågan. 
Under år 2014 har det tillkommit sju lägenheter på 
Nyborgsgatan och två lägenheter på Köpmangatan 
27 i Jokkmokk. 

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen 
höjdes hyrorna med en procent från och med mars 
2015. Avtalstiden gäller till 28 februari 2016. Det 
externa kabel-TV nätet till villakunder avvecklades 
under sommaren 2014. Bolagets egna fastigheter får 

Redovisning, tkr 
Intäkter, tkr 38 927
Kostnader, tkr -31 927
Finansiella poster, tkr -3 411
Resultat 3 589

sina TV-signaler överförda via kommunens fibernät.
Eftersom det inte sker någon nyproduktion be-

står fastighetsbeståndet av äldre fastigheter. Det 
innebär att behovet av standardhöjningar kommer 
att öka. Detta kommer att påverka resultatet på kort 
sikt. 

Fortsatt låga räntor och höjd kostnadseffektivitet 
ger ett överskott jämfört med budgeten.   

Jokkmokks kommunfullmäktige har förbundit sig 
att garantera fastigheternas bokförda värde i förhål-
lande till marknadsvärdet.

JOKKMOKKS VÄRMEVERK AB
VD: Claes Markusson
Ordförande: Eivor Auna

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva pro-
duktion och distribution av fjärrvärme och bränsle-
hantering. Produktionen i värmeverket sker nästan 
enbart med biobränslen. Elpannor, pelletspanna och 
oljepannor används vid driftstopp och slaggningar.  
Pelletspannan används under sommarperioden och 
vid planerade stopp. Det minskar behovet av pro-
duktion från elpannor och oljepannor. Bolaget be-
driver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbal-
ken. Jokkmokks Värmeverk AB fick år 2010 ett nytt 
tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad 
verksamhet.  Tillståndet avser fjärrvärmeproduktion 
och flisproduktion. Uppföljning av verksamheten 
sker genom rapporter till Naturvårdsverket och mil-
jörapport till samhällsbyggarnämnden. 

ÅRET SOM GÅTT

Massavedspriset påverkar priset på fjärrvärmen di-
rekt eftersom bränslekostnaden är den enskilt i 
särklass största kostnaden. Det finns endast ett få-
tal leverantörer som kan leverera en större mängd 
massaved. Statens Fastighetsverk och Jokkmokks 
Sockenallmänning tecknar årsvisa volymavtal med 
värmeverket.

Planerna för investering i en ny biopanna har flyt-
tats fram i tiden. Investeringskostnaden för en sådan 
panna är mycket hög. Den befintliga flispannan har 



67

undersöks noggrant och en livslängdsanalys visar på 
att den har många år kvar i produktionen. Fortsatta 
investeringar och underhållsåtgärder i pannan och 
förbättringar av vattenhanteringen kommer att för-
länga livslängden. Investeringen i rökgaskondense-
ringen som genomfördes under år 2010 har visat sig 
vara mycket lönsam. Återvinningen av energi från 
rökgaserna minskar bränslebehovet och påverkar 
resultatet positivt.

Den låga allmänna räntenivån innebär att den to-
tala räntekostnaden fortfarande är relativt låg. För-
bättrad likviditet tack vare flera år av goda resultat 
har gjort det möjligt att lösa lån under år 2014 vid 
förfallstidpunkten. Ytterligare lån kommer att lösas 
under år 2015.

Antalet graddagar har under året varit 92 procent 
av ett normalår. Det vill säga genomsnittstempera-
turen har varit varmare än ett normalår. Graddagar 
är ett mått på uppvärmningsbehovet och kan kor-
releras till vår försäljning.

Investeringar i kulvertutbyggnad under året har 
bestått i anslutningar av ett fåtal nya kunder. Vat-
tenfalls beslut om körförbud för avställningsbara 
elpannor vid temperaturer under minus 20 grader 
tvingar fram uppgraderade reservalternativ. Kai-
tumgårdens panncentral, värmeverkets oljepannor 
samt pelletspannan är reservalternativ vid eventuellt 
oplanerat driftstopp på flispanna vid låg utetempe-
ratur

Redovisning, tkr 
Intäkter, tkr 26 619
Kostnader, tkr -21 529
Finansiella poster, tkr -966
Resultat före bokslutsdispositioner 4 124
Överavskrivningar - 4 120
Resultat efter bokslutsdispositioner 4

DESTINATION JOKKMOKK AB
Destination Jokkmokk AB ägs av Jokkmokks kom-
mun, och Destination Jokkmokk ekonomisk för-
ening 50 procent vardera. Antalet styrelseledamö-
ter är sex, tre utsedda av Destination Jokkmokk 
ekonomisk förening, tre av Jokkmokks kommun-
fullmäktige. Destination Jokkmokk ekonomisk 
förening utser ordförande.

Ordförande vid ingången av år 2014 var Lars  
Andersson, som ersattes vid årsstämman av Per-
Olof Lindroth.

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Verksamheten i Destination Jokkmokk AB har 
som syfte att öka antalet besökare i kommunen, 
med långsiktig målsättning att fördubbla omsätt-
ningen för besöksnäringen till år 2020 jämfört 
med år 2008.

Verksamheten är uppdelad på två huvudområ-
den; turistinformation och destinationsutveckling. 

ÅRET SOM GÅTT

Besöksnäringen positiva trend i Jokkmokk som 
noterades i förra verksamhetsrapporten, bekräfta-
des genom TEM 2013, en nationell årlig besöks- 
näringsanalys som utarbetas av Resurs och presen-
terades vid halvårsskiftet 2014. 

Inresande turism i Jokkmokk hade en omsättning 
på 228 miljoner kronor under år 2013, ökning med 
14 miljoner kronor eller 6,5 procent. 191 personer 
var helårssysselsatta, en ökning med 12 personer 
från 2012. 313 548 turistiska övernattningar genom-
fördes, varav 213 465 i kommersiella boendeformer, 
jämfört med år 2012: 170 704 övernattningar. 58 
tusen av dessa var utländska besökare. 

För verksamhetens första halvår har marknadsfö-
ring och säljningsprocess varit i fokus. Destination 
Jokkmokk deltog i mässor och marknadsföringsak-
tiviteter i Tyskland, England och Japan. Ett stort 
antal resebolag och turoperatörer visar intresse för 
utökad verksamhet i regionen. Jokkmokks kommun 
utsågs till årets matlandshuvudstad 2014, vilket 
bland annat innebar att Jordbruksverket anordnade 
en konferens i kommunen under sommaren. De-
stination Jokkmokk fick ansvar för delar av arrang-
emanget.

Vid halvårsskiftet avtackades styrelsens ordföran-
de, Lars Andersson och Per-Olof Lindroth valdes 
till ny ordförande. Samtidigt slutade verkställande 
direktören sin tjänst i bolaget. Tenneh Kjellsson har 
därefter haft uppdraget som tillförordnad verkstäl-
lande direktör. 

Swedish Lapland startade planeringsarbetet för 
en samlad regional satsning på besöksnäringen un-
der hösten 2014. Målet är en samlad ansökan till 
Tillväxtverket med Swedish Lapland som projekt-
ägare och att samtliga destinationer inom Swedish 
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Lapland utvecklar egna delprojekt inom ramen för 
deras ansökan. 

Sparbanken Nords näringslivsstiftelse har bevil-
jat finansiering till Destination Jokkmokk AB för 
ett förprojekt med syfte att säkerställa delägarnas, 
medlemsföretagens och finansiärernas önskemål om 
prioriteringar och innehåll i destinationens delpro-
jekt i den regionala besöksnäringssatsningen. 

Under hösten har destinationen också medver-
kat till bildandet av en riskfond för busstransfer till 
Jokkmokk från flygplatserna i Arvidsjaur och Luleå 
under åren 2015 och 2016. 

FRAMTIDEN

Besöksnäringen i Jokkmokk är starkt växande. På 
kort sikt finns stora möjlighet för utveckling av 
vinterturism så att besöksantalet kommer i pari-
tet med antalet besökare under sommar och höst. 
Förbättringsområden finns dock, framförallt att 
utveckla transportmöjligheter och tillhandahålla 
logi med efterfrågad kvalitet. Ett annat utveck-
lingsområde är att involvera fler företag som ver-
kar i näringen på helårsbasis. Det vill säga utveckla 
servicenivån och erbjuda fler aktiviteter för våra 
internationella gäster. Öka tillgänglighet till lokala 
natur- och kulturupplevelser, samt utveckla fler 
företag till exportmognad är prioriterade utveck-
lingsområden för år 2015.

I samverkan med övriga destinationer inom 
Swedish Lapland kommer finansiering för ett ge-
mensamt utvecklingsprojekt att sökas från Tillväxt-
verket, regionala fonden. Övergripande mål är att 
utveckla exportmognad för besöksnäringen.

För turistinformationen utgår gällande avtal den 
30 september 2015 och förhandling om eventuell 
förlängning kommer att inledas innan halvårsskiftet.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
    2014   2013  2012

Nettoomsättning, mkr  3 819 108  3 590 434  859 402 
Balansomslutning, mkr  1 897 967  1 823 322 639 403
Soliditet %  14,8  6,8 31,6
Resultat efter skatt, tkr 78 -78 2

 2012 2013 2014
Omsättning i besöksnäringen, mkr 214  228 -
Antal heltidssysselsatta, st 179 191 -
Gästnattstatistik, st 281 621 313 548 -
   

EKONOMI

Nettoomsättning, balansomslutning och solidite-
ten i Destination Jokkmokk har utvecklats posi-
tivt under verksamhetsåret. Bolagets likviditet har 
märkbart förbättrats och årets resultat gör att vi 
kan med tillförsikt planera för fortsatt utveckling 
mot bolagets långsiktiga mål.

NYCKELTAL

För uppföljning av företagets långsiktiga mål för-
dubbling av omsättningen i besöksnäringen mellan 
åren 2008 och 2020 har nyckeltalen omsättning i 
besöksnäringen, antal heltidsysselsatta i branschen 
samt gästnattstatistik valts som mätreferens. Un-
derlaget hämtas från, ekonomiska och sysselsätt-
ningsmässiga effekter av turismen i Jokkmokks 
kommun, framtagen av Resurs. Rapporten för år 
2014 väntas vid halvårsskiftet 2015. 
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NÄRINGSLIV, TURISM,  
SYSSELSÄTTNING OCH DIVERSE 
KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHETER

KOMMUNSTYRELSEN

Antal ledamöter: 11 (5 S, 1 V, 1 MP, 2 FJK, 1 FP, 1 SV)
Ordförande: Robert Bernhardsson (S)

Under denna rubrik finns all verksamhet inom 

utvecklingskontoret samlad. Dessutom finns här 

information om kommunchefens ansvarsområde 

och kommunledningskontoret. Teknik- och servi-

ceavdelningen tillhör kommunstyrelsens område, 

men redovisas under området för infrastruktur, 

samhällsbyggnad och energi.

KOMMUNCHEFEN

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Inom kommunchefens ansvarsområde inryms frågor av övergripande 
karaktär. Inom Jokkmokks kommun finns endast en (1) förvaltning 
och inom den förvaltningen finns ett antal olika avdelningar. Se orga-
nisationsschemat på sidan 12. 

Kommunchefen är chef över samtliga avdelningschefer. Kommun-
chefen är som högste tjänsteman i Jokkmokks kommun ansvarig för att 
de politiska besluten verkställs.

I kostnaderna för det som benämns med rubriken kommunchefen 
ingår alla centrala kostnader som inte lyder under en egen avdelning 
eller enhet. Därmed ingår även kostnaderna för bostadsanpassning och 
kostnaderna för trafikfrågorna inom detta område. 
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ÅRET SOM GÅTT

Efter att ha varit med om ett år 2013 där mycket 
fokus varit på gruvfrågor och järnmalmsfyndighe-
ten i Kallak strax utanför Jokkmokk så har år 2014 
mer handlat om arbete kring datalagringshallar 
samt frågor kring mångfald, integration, jämställd-
het och unga.

En för stunden sista medborgardialog i gruvfrå-
gan genomfördes i slutet av sommaren. Länsstyrel-
sen fattade ett beslut under hösten 2014 som sa att 
man inte beviljar bearbetningskoncession gällande 
järnmalmsbrytningen i Kallak. Ett stort analys- och 
utredningsarbete pågår ändock som ska visa vilka 
samhällseffekterna blir i Jokkmokks kommun om 
det blir en gruvetablering i Kallak i framtiden.

Arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram 
för Jokkmokks kommun har i stort sett blivit klart 
under året. Nu har vi bestämt hur våra skyltar ska 
se ut i framtiden. Vi är också på det klara med vilka 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 12 673 Årsbudget, tkr 0 Tillsvidareanställda 1

Redovisning, tkr 12 259 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda 0

Avvikelse, tkr 413 Avvikelse, tkr 0    

färger, former, typsnitt, pictogram och liknande som 
gäller i Jokkmokks kommun. 

EKONOMI

Den totala budgetavvikelsen inom kommunchefens 
ansvarsområden är positiv och uppgår till drygt 0,4 
miljoner kronor. 

Det förklaras med en mängd olika delposter. 
Framförallt finns en stor negativ budgetavvikelse 
på 1,2 miljoner kronor som förklaras med att tra-
fikkostnaderna blivit högre än budgeterat. Budgeten 
uppgick till 4,0 miljoner kronor och de redovisade 
kostnaderna hamnade på 5,2 miljoner kronor. Kost-
naderna för bostadsanpassning har blivit 0,2 miljo-
ner kronor högre än vad som budgeterades. Kontot 
för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader har 
blivit 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och 
dessutom har andra budgeterade kostnadsposter på 
totalt sett cirka 0,3 miljoner kronor inte behövt nytt-
jas. 

UTVECKLINGSKONTORET

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

Utvecklingskontoret är verksamt inom fyra huvud-
områden; varumärke, infrastruktur, diversifierad 
arbetsmarknad och livslångt lärande. Verksamhe-
ten bedrivs i huvudsak i projektform och styrs i stor 
utsträckning av Jokkmokks kommuns strategiska 
plan innehållande särskilda uppdrag.

Utvecklingskontoret bedriver också viss stationär 
verksamhet, såsom fiskerikonsulenttjänster, Jokk-
mokk Campingcenter, information och marknads-
föring, samt återkommande årsuppdrag som till 
exempel integrationssamordning och HVB-hem för 
asylsökande ungdomar. 

Utvecklingskontoret arbetar främst med bransch-
stärkande åtgärder, men även med enskilda event så-
som vintermarknaden. 

Utvecklingskontoret köper företagsutvecklings-
tjänster via näringslivsbolaget Strukturum i Jokk-
mokk AB och turistbyråtjänster via Destination 
Jokkmokk AB på basis av återkommande årsuppdrag, 
samt utbildningstjänster via Lapplands Lärcenter i 
Lapplands kommunalförbunds regi. Kontoret an-

svarar för övergripande information på kommunens 
websida och webutveckling, samt genomför utred-
ningsuppdrag åt kommunstyrelsen. 

ÅRET SOM GÅTT 

Utöver ovan nämnda verksamhet har utvecklings-
kontoret fortsatt projektägarskapet för Sápmi 
Awards som arrangerades i juni månad. Sápmi 
Awards är ett treårigt projekt som sträcker sig till 
och med år 2014, syftande till att bygga upp ett 
högkvalitativt evenemang med samisk profil. Ef-
ter projekttidens utgång har arbete påbörjats kring 
evenemangets fortlevnad. Utvecklingskontoret 
är projektägare för Tillväxt Jokkmokk, en förstu-
die som syftar till att utreda konsekvenserna av en 
eventuell gruvetablering i kommunen. Vidare har 
kontoret inlett arbete med att utreda kommunens 
GIS-behov, samt i förstudieform utrett förutsätt-
ningarna för datalagringsetableringar i kommu-
nen. Utvecklingskontoret har fortsatt engagemang 
i utveckling av energiutbildningar vid Lapplands 
Lärcenter. 

2011 års inledande arbete med det övergripande 
befolkningsmålet har under år 2014 fortsatt enligt 
plan via projektet Focus Jokkmokk vars målsättning 
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Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr 12 142 Årsbudget, tkr 600 Tillsvidareanställda 26

Redovisning, tkr 13 035 Redovisning, tkr 298 Visstidsanställda 6

Avvikelse, tkr -893 Avvikelse, tkr 302    

är att engagera såväl privat som ideell och offentlig 
sektor i syfte att öka inflyttning och reducera utflytt-
ning. Projektet avslutades 31 december 2014 och 
arbete har inletts för en fortsättning.

Under år 2014 har fortsatta investeringar genom-
förts på Jokkmokk Campingcenter. Anläggningen 
kommer i och med detta att under år 2015 byta 
namn och få en ny profil.

Under året har ett projekt för att ta fram en ge-
staltningsplan för Jokkmokks kommun färdigställts. 

Utvecklingskontoret har också engagerat sig i 
det nationella integrationsprojektet Good relations, 
samt arrangerat Jokkmokk Winter Conference 
vilken blivit en etablerad konferens inom sin in-

ternationella målgrupp. Jokkmokk Winter Confe-
rence har under året fortsatt en utveckling mot ett 
klimatkompetenscentrum inom ramen för Interreg-
projektet Nordic Network On Climate Change och 
projektet SEAP+. 

Vidare har utvecklingskontoret medverkat i 
Jokkmokksdagarna i Huddinge, representerat kom-
munen i Laponiastyrelsen och PIL-projektet, admi-
nistrerat de subventionerade körkortsutbildningarna 
Jokkmokks kommun erbjuder, samt medverkat i na-
turreservatsbildningar. Under andra halvåret 2014 
har utvecklingskontoret påbörjat förberedelser inför 
ett andra HVB-hem för ensamkommande flykting-
barn som togs i drift första november 2014.

Kommentar till det ekonomiska utfallet år 2014:
Negativa budgetavvikelser inom Kunskapens Hus 
med 553 tusen kronor och inom verksamheten på 
Notuddens Campingcenter med 385 tusen kronor.

MÅLUPPFYLLELSE

Framgångsfaktorer Indikatorer / Delmål Nuläge
december
2014

Prognos
december 
2015

Not 2014

Livslångt lärande. 
Goda utbildningsmöj-
ligheter

- Minst 30 procent av befolk-
ningen har avslutat en efter-
gymnasial  utbildning (SCB 
Befolkningens utbildning).

Målet ej uppfyllt. Nuvarande nivå 29 
procent (25–64 år, avser 2013, nya 
siffror först april 2015).

Kurser och program på hög-
skolenivå ska följa kommunens 
och näringslivets behov. 

Målet är uppfyllt. Arbete i enlighet 
med behovsinventering.

- Utöver detta ska hela nät-
universitetets utbud finnas att 
tillgå.

Målet är uppfyllt.

Ökad befolkning - Positivt flyttnetto 2010. Målet är uppfyllt, flyttnetto +44. 

- Positivt befolkningsnetto 
2015 (Fler invånare 2015 än 
2008).

Målet är inte uppfyllt: 5 086 invånare
Jämfört med basår 2008 (5 305 invå-
nare); minus 219

Investeringar:
Notudden varumärke 51 tusen kronor (150).
Notudden inventarier 161 tusen kronor (250).
Webbutveckling 86 tusen kronor (100).
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Kommunledningskontoret samlar all administrativ 
verksamhet inom kommunen och är stödverksamhet 
till hela organisationen. Kontoret består av följande 
funktioner: Personal, ekonomi, IT, administrativa 
och arbetsmarknad. Även handläggning av överför-
myndarfrågor ingår i kontoret.

ÅRET SOM GÅTT

Kommunledningskontoret har haft fokus på att 
kvalitetssäkra processerna både inom kontoret och 
gentemot verksamheterna. 

Kommunledningskontoret har arbetat med kom-
petensutveckling för cheferna inom olika administra-
tiva uppgifter till exempel personal/lön och ekonomi 
för att söka frigöra tid till stöd av mer kvalificerad art. 
Ett samarbete har etablerats med Gällivare kommun 
vad beträffar ledarskapsutveckling och åtta av kom-
munens chefer deltar nu i ett program som Gällivare 
har tagit fram. Genom samarbete kan kostnaderna 
hållas nere.

Kommunledningskontoret har arbetat för att få ut 
optimalt av tillgängliga resurser, både personellt och 
ekonomiskt. Arbetet har till viss del organiserats så att 
det sker mer över funktionsgränserna. En utredning 
är inledd tillsammans med Gällivare kommun för att 
se om en samverkan när det gäller löneadministration 
är möjlig. En översyn av kommunledningskontorets 
avtal har påbörjats med syfte att sänka kostnaderna. 
En jurist har anställts som handläggare hos överför-
myndaren och för andra juridiska frågor. Med denna 
rekrytering beräknas kostnaderna för konsulttjänster 
minska.

Valet till EU-parlamentet och det allmänna valet 
under det så kallade ”supervalåret” har administrerats. 

Arbete med att säkerställa IT-driften har fortsatt. 
Framtagandet av en gemensam IT-strategi inom 
Lapplands kommunalförbunds område har påbörjats. 
En helpdeskfunktion har inrättats på IT för att styra 
upp arbetsfördelningen bättre och få kontroll på vil-
ken typ av frågor som uppstår med syfte att informera 
och utbilda där det behövs. DirectAccess har införts 
vilket innebär att oavsett var man befinner sig så kom-
mer man åt resurserna på vårt interna nätverk. Förut-
om att mobila användare kan bli mer produktiva med 
hjälp av Direct Access, underlättar detta även arbetet 
för IT-personalen som har access till klienten även om 
användaren inte är inloggad, och kan då göra under-
håll och uppdateringar på distans.

Arbetet med de strategiska uppdragen inom kom-

petensförsörjningsområdet har påbörjats.
Arbetsmarknadsfunktionens verksamhet har be-

drivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån de förut-
sättningar som rått under året.

EKONOMI

Kommunledningskontoret redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. Avvikel-
sen beror i huvudsak på högre intäkter genom ett 
större antal anslutningar till Jokknet än beräknat.

FRAMTIDEN

Framtiden handlar om att fortsätta arbetet med 
att kvalitetssäkra processerna inom kommunled-
ningskontoret och gentemot verksamheterna men 
också arbeta strategiskt och öka effektiviteten inom 
det administrativa området. Ett större fokus ska 
läggas på arbetsmiljöfrågorna, både det förebyg-
gande och uppföljningsarbetet bland annat för att 
söka få ner sjuktalet i kommunen. En utredning av 
en kommungemensam bemanningsenhet kommer 
att genomföras för att hitta effektivitetsvinster och 
minska sårbarheten.

Kompetensförsörjningsfrågorna kommer också 
att ligga i fokus. Under våren arbetas en personal-
försörjningsplan fram och till hösten ska alla chefer 
rapportera hur deras verksamheter utvecklas på en 
fem till tio års period. Syftet är att få klarhet i vil-
ken kompetens som kommer att saknas och att sätta 
in åtgärder där det behövs. Som en del i kompe-
tensförsörjningsarbetet kommer frågan om valide-
ring att utredas och identifiering av tyst eller dold 
kompetens kommer att ske. Fortsatt utveckling av 
löne- och ekonomisystem för att effektivisera och 
göra dessa mer användarvänliga och för att kunna 
användas på ett smartare sätt. 

Det finns tecken på arbetsmarknadspolitiska in-
satserna kan komma att förändras vilket kan medföra 
att antalet personer i åtgärder minskar och därmed 
intäkterna.

Under år 2015 kommer en ny nätverksutrustning 
att installeras för att kvalitetssäkra den kommunala 
IT-leveransen till ett flertal platser i kommunen. 
Dels säkras leveransen upp mot bland annat brand-
stationen, äldreboendet Kaitumgården och skolorna 
så att den fungerar även vid strömavbrott i förvalt-
ningsbyggnaden.

Det kommer även ske en generell ökning av till-
förlitligheten då en stor del av den idag väldigt ål-
derstigna utrustningen byts ut på ett flertal platser. 
För att säkra upp och skapa redundans i det trådlösa 
nätverket kommer utrustning att installeras.

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2014-12-31

Årsbudget, tkr 21 255 Årsbudget, tkr 935 Tillsvidareanställda 25

Redovisning, tkr 21 049 Redovisning, tkr 534 Visstidsanställda 1

Avvikelse, tkr 206 Avvikelse, tkr 401    



73

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Resultaträkningen visar årets intäk-
ter 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 balansräk-
ningen för de två senaste åren.

Balansräkningen visar vilka tillgång-
ar och skulder kommunen 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). Balansräkningen visar även 
förändringen av det egna kapitalet.

Kassaflödesrapporten visar hur kom-
munen fått in pengar och hur de har 
använts under året. Här behandlas 
in- och utbetalningar till skillnad 
från resultaträkningen som innehål-
ler intäkter och kostnader. 

Kassaflödesrapporten är i princip 
samma sak som en finansieringsanalys 
men kassaflödesrapporten är uppställd 
på ett litet annorlunda sätt. 

Jokkmokks kommun redovisar en 
kassaflödesrapport enligt rekommen-
dation från Rådet för kommunal re-
dovisning. 

Tanken är att läsaren ska kunna 
följa betalningsflödena på ett mer pe-
dagogiskt sätt jämfört med den tidiga-
re finansieringsanalysen. Jokkmokks 
kommun har därför ersatt finansie-
ringsanalysen med en kassaflödesrap-
port.

TERMER
Anläggningstillgångar är tillgångar 
med längre varaktighet, till exempel 
byggnader, fordon, maskiner och dy-
likt.

Avskrivningar är en planmässig värde 
nedsättning av anläggningstillgång-
arna. 

Investeringsutgiften periodiseras 
och kostnadsförs genom avskrivning-
en.

Avsättningar är ekonomiska förplik-
telser vilkas storlek eller betalnings-
tidpunkt inte är helt bestämd. Exem-
pel på avsättningar är kommunens 
pensionsförpliktelser till de anställda.
En kostnad kommer att uppstå, men 
det är inte känt vilket belopp det blir 
och inte heller när i tiden kostnader-
na uppstår.

Balansomslutning är summan av pas-
sivsidan eller aktivsidan på balans-
räkningen. Det vill säga summan av 
samtliga tillgångar eller summan av 
samtliga skulder, avsättningar och 
eget kapital.

Driftredovisningen omfattar kost-
nader 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 skill-
naden mellan anläggningstillgång-
ar och långfristiga skulder.

Investeringsredovisningen omfat-
tar kommunens investeringar i till 
exempel fastigheter, anläggningar, 
maskiner och inventarier. Dessa till-
gångar är avsedda att användas under 
en längre tidsperiod.

Kortfristiga fordringar är fordringar 
som i princip har en förfallotid på 
ett år eller mindre från balansdagen 
räknat. Ett exempel på kortfristiga 
fordringar är kundfordringar.

Kortfristiga skulder avser i princip 
skulder med en förfallotid på ett år 
eller mindre.

Likvida medel anger vilken betal-
ningsberedskap som finns. Likvida 
medel består av kontanter, banktill-
godohavanden, statsskuldsväxlar och 
dylikt.

Långfristiga skulder avser skulder 
som förfaller till betalning 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 re-
dovisningsperiod till vilken de hör.

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

Soliditet är ett nyckeltal som talar 
om hur den långsiktiga betalnings-
förmågan är. Det egna kapitalet ställs 
i förhållande till det totala kapitalet. 
Soliditeten visar hur stor del av de to-
tala tillgångarna som finansieras med 
egna medel.

Tillgångar är dels omsättningstill-
gångar (till exempel kontanter, peng-
ar, statsbidragsfordringar och förråd) 
och dels anläggningstillgångar (till 
exempel fastigheter, inventarier, ak-
tier och långfristiga fordringar). 
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Jokkmokks kommun följer lagen om 
kommunal redovisning, samt de re-
kommendationer som lämnats av Rå-
det för kommunal redovisning, för-
utom rekommendation 18 gällande 
investeringsbidrag, se under anlägg-
ningstillgångar nedan.

Nedan beskrivs Jokkmokks kommuns 
tillvägagångssätt i speciellt omtalade 
redovisningssituationer, för att ge en 
närmare beskrivning vilka bedömning-
ar och vägval vi har gjort. 

Balansräkningen i den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt 
den proportionella konsoliderings-
metoden, det vill säga tillgångs- och 
skuldposter har upptagits med den del 
som motsvarar kommunens ägda an-
del i respektive företag. Eliminering 
har gjorts för interna mellanhavanden 
mellan kommunen och respektive fö-
retag samt mellan de olika företagen. 
Sålunda har kommunens andelsinne-
hav i företagen samt interna skuld- och 
fordringsposter justerats bort. Nytt 
från 2011 är att vi har valt att bara ha 
med kommunens två helägda bolag i 
den sammanställda redovisningen.

Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som kommunen har till 
arbetstagare och pensionstagare. 
Den samlade pensionsskulden åter-
finns på flera ställen i den kommunala 
redovisningen. Pensionsskulden finns 
under:
• avsättningar för pensioner, 
• kortfristiga skulder och 
• pensionsförpliktelser som inte har 

upptagits bland skulder eller avsätt-
ningar.

Den sista punkten ligger utanför ba-
lansräkningen under rubriken bor-
gens- och ansvarsförbindelser.

Jokkmokks kommuns samlade pen-
sionsskuld uppgår till 196,0 miljoner 
kronor (204,4 miljoner kronor 2013) 
inklusive löneskatt på balansdagen. 
Under avsättningar finns 2,9 miljoner 
kronor (3,3 miljoner kronor 2013) re-
dovisat och under kortfristiga skulder 

finns de pensioner som har tjänats in 
av de anställda under år 2014, den så 
kallade individuella delen, totalt 7,2 
miljoner kronor (6,8 miljoner kronor 
2013)

Under borgens- och ansvarsförbin-
delser finns de pensionsförpliktelser 
som har tjänats in av arbetstagare och 
pensionstagare innan år 1999. Dessa 
räknas om enligt fastställt index och 
reduceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. Detta åtagande upp-
går i bokslutet till 147,6 miljoner kro-
nor (154,4 miljoner kronor 2013). 

Den totala löneskatten för pen-
sionsåtagandena i Jokkmokks kommun 
uppgår till 38,3 miljoner kronor (39,9 
miljoner kronor 2013)

Rådet för kommunal redovisning 
har i sin rekommendation nr 17, Vär-
dering av och upplysningar om pen-
sionsförpliktelser, angivit att värde-
ringen ska göras med tillämpning av 
beräkningsmodellen RIPS 07 vilket 
också görs.

Semesterlöneskulden, det vill säga 
de anställdas fordran på kommunen i 
form av ej uttagen semester och över-
tid, har bokförts som en kortfristig 
skuld.
 
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen tagits upp till anskaffningskost-
naden minus investeringsbidrag (byg-
demedel) och avskrivningar. Avskriv-
ningskostnaden belastar i normalfallet 
resultatet från och med månaden efter 
det att investeringen avslutats.

Jokkmokks kommun använder sig se-
dan flera år tillbaka av ett basbelopp 
som gräns för aktivering av investe-
ringar i inventarier av ringa värde. Det 
betyder alltså att inköp av inventarier 
och liknande som för närvarande inte 
överstiger ett basbelopp kostnadsförs 
på aktuellt redovisningsår.

Avskrivningstiderna har fastställts 
med utgångspunkt från Rådet för 
kommunal redovisnings idéskrift om 
avskrivningar men med en egen be-
dömning av tillgångarnas beräknade 
nyttjandetid. 

Huvudsakligen tillämpas följande av-
skrivningstider:
Fastigheter och anläggningar  
20, 33 och 50 år
Maskiner och inventarier 5 och 10 år
VA-anläggningar 10, 20 och 33 år

Anslutningsavgifter
I enlighet med information från Rådet 
för kommunal redovisning bokförs an-
slutningsavgifter för vatten och avlopp 
som en intäkt. Jokkmokks kommun 
har under de senaste åren inte haft 
någon stor volym avseende sådana an-
slutningsavgifter.

Jokkmokks kommun bruttoredo-
visar koncernkontot. Det innebär att 
kommunens samlade likvida tillgångar 
finns redovisade på tillgångssidan, och 
att den del av koncernkontot som hör 
till andra organisationer än Jokkmokks 
kommun, redovisas på skuldsidan i den 
kommunala balansräkningen.

Leasingavgifter
Rådet för kommunal redovisning ut-
färdade i september 2002 en rekom-
mendation angående redovisning av 
leasingavtal. I rekommendationen 
görs det skillnad på operationella och 
finansiella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal i vilket 
de ekonomiska risker och fördelar som 
förknippas med ägandet av objektet i 
allt väsentligt överförs från leasegi-
varen till leasingtagaren. Äganderät-
ten kan, men behöver inte, övergå till 
leasingtagaren. Ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal är ett 
operationellt leasingavtal. I de fall av-
talets värde är obetydligt ska leasing-
avtalet inte klassificeras som finansiellt 
utan operationellt. Vid finansiellt lea-
singavtal ska objekten för dessa avtal 
redovisas som tillgångar och framtida 
leasingavgifter som skulder i balans-
räkningen. Operationella avtal ska en-
dast redovisas som kostnader i resul-
taträkningen. 

Jokkmokks kommun har klassifice-
rat sina leasingavtal som operationella. 
De operationella leasingavtalen speci-
ficeras i not två.

Ingen exploateringsmark finns bok-
förd.

Inget bidrag till infrastrukturella in-
vesteringar finns. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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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 och verksamhet.

Gör gärna ett besök på Jokkmokks kommuns hem sida: 
www.jokkmokk.se

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

och telefonnummer. 

Tack för ditt intresse för
Jokkmokks kommuns årsredovisning 2014


