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Årsredovisning 2012 
För att skapa ett helhetsperspektiv över hela det kommunala verksamhetsområdet har 
årsredovisningen en gemensam 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 informationen om Jokkmokks kommun på 
ett lätt sätt, oavsett om du är kommunmedborgare, kreditgivare eller annan intressent. 
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Kommunstyrelsen ordförande 
 
En hel del hanns med. 
 
Även om jag som politiker ibland kan bli otålig över att många ärenden tar väldigt lång tid så måste 
konstateras att en hel del hunnits med under föregående år. 
Det är inte så att jag tycker att den demokratiska processen på något sätt är för lång eller utan 
värde, tvärtemot! 
Den politiska, demokratiska, processen, med en inbyggd tröghet, är en absolut nödvändighet 
eftersom de medel vi hanterar är skattepengar.  
De prioriteringar vi gör ska föregås av ett gediget förarbete och bra beslutsunderlag.  
Ofta ställer ärendena krav på utredningar i ganska komplexa material.  
 
Vår vilja att förändra, förbättra gör ibland att otåligheten gör sig påmind. 
 
En liten del av det som hunnits med under 2012 är; 
- Tillskapandet av 20 lägenheter på Herrevägen.  
- Ombyggnation av Porjus skola. 
- Införande av barnomsorg på kvällstid. 
- Bildande av Destination Jokkmokk AB. 
- Stor renovering av Notuddens camping. 
- Möjlighet till fortsatt subventionerad körkortsutbildning för våra elever. 
- Kraftigt rabatterade bussresor för våra barn och ungdomar. 
- Uppstart av Sapmi Awards. 
- Ett mer omfattande förbättringsarbete av gator än på länge.   
- Renovering av ett flertal strategiskt viktiga lokaler.  
- Start av ett stort inflyttarprojekt. 
 
Ett stort arbete har gjorts för att peka ut attraktiva områden för bostadsbyggande.  
Möjligheten här kallas LIS-områden. Förkortningen står för landsbygdsutveckling i strandnära 
områden.  
Konkret innebär det att det finns en möjlighet för kommunen att peka ut områden där vi anser att 
det skulle gynna utvecklingen om det tilläts att bygga mindre än 100 meter från vatten.   
 
Även ett arbete med framtida industrimark har gjorts under året.  
Målet med dessa arbeten är att det ska vara lätt att etablera sig i Jokkmokk, både som boende och 
företagare.  
Naturligtvis hänger arbete med bostadstomter och industriområden till stor del ihop med den 
kommande gruvetableringen i kommunen.  
 
Vi vill vara klara med all planering i tid för att få så positivt utfall som möjligt av gruvetableringen. 
 
 
 
 
Stefan Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunchefen 
 
Återigen har ett spännande och innehållsrikt år passerat. Den järnmalmsfyndighet som hittades 
under våren 2011 strax utanför Jokkmokks samhälle innebär mycket jobb och mycket spännande 
utmaningar. Många är positiva till järnmalmsfyndigheten och ytterligare några är väldigt negativt 
inställd till en gruvetablering.  
 
Det som är viktigt att framhålla i denna fråga är att det inte är kommunen som avgör om det blir en 
gruva eller inte. Det är många andra myndigheter som beslutar i dessa frågor. Men självklart kan 
och ska vi som kommun vara med och påverka. Det gäller kanske främst olika frågor som har att 
göra med samhällsutvecklingen i stort. Allt från infrastrukturfrågor till bostadsfrågor, logistikfrågor 
och frågor kring rennäringen i Jokkmokks kommun. 
 
Det nybildade bolaget Destination Jokkmokk AB har under året rekryterat VD och andra 
medarbetare och jobbar nu på för fullt med att öka turismen i Jokkmokks kommun. Kommunen 
äger 50 procent av bolaget och den andra halvan ägs av näringen själv. Det känns som en mycket 
lyckad lösning och jag tror att vi nu kommer att klara utmaningen att fördubbla turismen till år 2020. 
 
Vi jobbar även vidare med attraktivitetsfrågor av olika slag. Jokkmokks kommun har varit med i 
projektet Dags att designa Norrbotten. Projektet avslutades nu under år 2012. Vi har i det projektet 
fått lära oss mycket om destinationsdesign, gestaltning och attraktivitetsfrågor i stort. 
Det som konkret kommit fram av projektet är att vi nu jobbar med att ta fram en gestaltningsplan. 
Det innebär att vi ska arbeta fram ett skyltprogram och vi ska jobba med att ta fram olika förslag till 
vilka färger och former vi ska jobba med på olika sätt. Även belysningsfrågor innefattas i detta 
arbete. Vi involverar på olika sätt även företagare och allmänheten i detta arbete. Det är ju inte 
enbart de kommunala fastigheterna och de kommunalt ägda skyltarna som ska ha samma form 
och färg. Det är viktigt att alla våra samhällen får ett gemensamt utseende oavsett om det är 
kommunen som äger byggnaden eller skylten eller om det är en privat fastighetsägare. 
  
Attraktivitetsfrågorna har dessutom en koppling till ett arbete vi jobbar med som innebär att vi vill 
förstärka Jokkmokk som samiskt varumärke eller samisk profil. Jokkmokk betraktas och upplevs av 
många som den naturliga samiska huvudstaden. Det är vi mycket stolta över att höra och vi vill ta 
fasta på det på olika sätt. Ett konkret exempel som en följd av det arbetet är att Sápmi Awards 
arrangerades för första gången under sommaren 2012. Arrangemanget genomfördes i Jokkmokks 
samhälle. Sápmi Awards är en arena för att lyfta fram och premiera olika samiska företrädare från 
hela Sápmi inom olika områden. Arrangemanget var mycket lyckat och det kommer att fortsätta 
även i framtiden. 
 
Trots försämrade ekonomiska förutsättningar är jag övertygad om att Jokkmokks kommun kommer 
att klara de utmaningar vi står inför. Det gäller att tillsammans jobba fram en gemensam målbild.  
 
Anders Nygårds 
Kommunchef 
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 2012 2011 2010 2009 2008 mot 2011 

Män: 2 587 2 599 2 639 2 663 2 706 -12 

Kvinnor: 2 499 2 520 2 531 2 547 2 599 -21 

Totalt: 5 086 5 119 5 170 5 210 5 305 -33 
         

Under året födda: 35 39 36 40 32 -4 

Under året döda: 68 69 58 68 91 1 

Summa födelsenetto: -33 -30 -22 -28 -59 -3 
        

Under året inflyttade: 236 221 215 195 219 15 

Under året utflyttade 236 241 232 264 261 5 

Summa flyttningsnetto: -0 -20 -17 -69 -42 20 
        

Summa invånarantalförändring -33 -51 -40 -95 -101 18 
Not: Uppgifter hämtade direkt ur 
SCB statistikdatabas.       

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. Världsarvet Laponia samt 
nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus finns inom Jokkmokks 
kommuns gränser. 
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Befolkningsstruktur 2012-12-31 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1991 - 2010 
 

Partier Antal mandat vid valet 

 2010 2006 2002 1998 1994 1991 

Moderata Samlingspartiet (M) 1 1 1 1 1 4 

Centern (C) 1 1 1 0 1 2 

Folkpartiet liberalerna (FP) 2 3 1 1 1 4 

Kristdemokraterna (KD)  0 1 1 0 1 

Miljöpartiet de gröna (MP) 3 2 3 0 2 1 

Socialdemokraterna (S) 15 14 16 16 20 17 

Vänsterpartiet (V) 4 7 5 5 3 3 

Samernas Väl (SV) 2 2 2 2 1 3 

Samernas (Sam)  0 0 0 1 0 

Alternativet (Alt)  1 5 9 5 0 

Framtid i Jokkmokk  3       

Samtliga partier 31 31 35 35 35 35 

 

 
Kommunal- och landstingsskatt 2012 (kronor) 

Utdebitering Kommun Län Riket 

 

Kommunalskatt 22,23 22,29 20,59 

Landstingsskatt 10,40 10,40 11,01 

 

Total skattesats exklusive  

församlings- och stiftsskatt 32,63 32,69 31,60 

 

Skattekraft,  

kronor per invånare 164 041 174 768 176 054 

index (riket = 100) 93 99 100 

 

 

 

 

 

Ålder Antal Jokkmokk 
% 

Län 
% 

Riket 
% 

0 – 6 256 5,03 6,95 8,34 

7 – 17 530 10,42 11,31 11,84 

18 – 24 447 8,79 9,71 9,58 

25 – 44 947 18,62 22,23 25,72 

45 – 64 1 585 31,16 27,74 25,39 

65 – 79 929 18,27 16,39 13,92 

80 -   392 7,71 5,67 5,21 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Omvärlden 
 
Svensk ekonomi bromsar in  
Fortsatt negativa signaler från omvärlden gör att Sveriges kommuner och landsting (SKL) skruvar 
ner bedömningen för svensk ekonomi. De räknar nu med att BNP ökar enbart med 1,2 procent 
2013, det vill säga samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att 
arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 
procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas 
fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande 
orsak är ökade pensioner.  
 
På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas, ser förutsättningarna för svensk 
ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar 
betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investerings-
behov, bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga 
produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Därför utgår vi från att tillväxten i svensk 
ekonomi efterhand förbättras.  
 
Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i 
ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. 
Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, 
men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före 
finanskrisen.  
 

Regionen 
 
Befolkning 
För hela regionen är befolkningsminskningen ett av de största problemen. Norrbotten har under 
2012 ökat invånarantalet med 92 personer jämfört med 2011 och har vid årsskiftet 248 637 
(248 545) invånare. Inlandskommunerna fortsätter att tappa invånare. I ett försök att göra något åt 
detta driver Norrbottens Läns Landsting (NLL) ett projekt ”Kraftsamling Norrbotten” där politiker, 
tjänstemän, företagsledare och entreprenörer tillsammans träffas för att gemensamt jobba för ett 
framtida Norrbotten. 

 ”Kraftsamling 2011-2015” är en öppen arena för alla som värnar om regionens utveckling. Här 
hittar vi tillsammans de mest brännande utmaningarna för länet – och bestämmer oss gemensamt 
vilka av dem som är viktigast att lösa. Målet är att vi ska bli fler som väljer att leva i Norrbotten. 

En mycket viktig faktor för en kommuns intäktssida är invånarantalet. Jokkmokks kommun har 
under många år minskat sitt invånarantal. Minskningen avtog mellan åren 2004 – 2006, för att 
sedan öka igen åren 2007-2009. Senaste åren har minskningen återigen avtagit. År 2011 
minskade befolkningen med 51 personer och för 2012 uppgår minskningen till 33 personer. Antalet 
invånare i Jokkmokks kommun uppgick till 5 086 per sista december 2012. Födelsenettot visar ett 
underskott på 33 personer, medan flyttnettot är 0 vilket är första gången sedan 1996 som 
Jokkmokks kommun inte uppvisar ett negativt flyttnetto. 

 

Om man tittar på Norrbotten som helhet så har Haparanda och Kalix tappat mest av 
invånarantalet, minus 137 personer respektive minus 73 personer. 
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Arbetsmarknaden  

I december 2012 hade Jokkmokks kommun en arbetslöshet på 10,1 procent (inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen och i program med aktivitetsstöd), arbetslösheten har alltså minskat något 
jämfört med samma period föregående år (11,2 procent). Arbetslösheten för länet låg på 9,5 
procent. Jokkmokks kommun ligger med detta på placering 7 av 14 kommuner i länet. Noteras bör 
att Jokkmokks kommun alltid har en högre arbetslöshet vid årsskiftet för att sedan minska under 
våren – sommaren.   

 

Fortsatt lägre antal personer utan arbete i länet 
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i december till 
11 846 personer eller 9,5 procent (riket 8,9 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 
och 64 år i länet. I antal var det 567 färre än för ett år sedan. I slutet av december var 5 151 kvinnor 
och 6 695 män arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Jämfört med december 2011 var 
det en minskning för kvinnornas del med 661 personer och för männens del en ökning med 94 
personer. Samtliga av länets kommuner förutom Boden, Överkalix och Övertorneå hade ett lägre 
antal utan arbete jämfört med december 2011. Den största ökningen hade vi i Boden med 145 
personer och den största minskningen i Luleå med 289 personer. Arbetslösheten i länet har 
andelsmässigt minskat med 0,6 procentenheter (i riket ökade andelen med 0,2 procentenheter) 
jämfört med december 2011. Mest minskade andelen utan arbete i Pajala och Haparanda som 
minskade med 1,5 respektive 1,3 procentenheter. Den lägsta andelen utan arbete uppmättes i Kiruna 
med 5,0 procent följt av Arjeplog med 7,1 procent. Länets högsta totala arbetslöshet fanns i 
Haparanda med 16,4 procent följt av Överkalix med 13,2 procent. 1 924 personer i gruppen inskrivna 
arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd hade i slutet av december varit utan 
arbete i mer än 24 månader. Det var 312 färre än i december 2011.  
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Koncernräkenskaper 
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, förutom av Jokkmokks kommun, av tre juridiska personer. I 
den sammanställda redovisningen är kommunkoncernens samlade tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader upptagna. 

I räkenskaperna har medtagits de företag och stiftelser där kommunen är huvudägare, eller i övrigt 
har ett avgörande inflytande, enligt koncernorganisationsschemat nedan 

Fakta om de helägda bolagen ingående i Jokkmokks kommuns sammanslagna redovisning 
presenteras längre fram under respektive verksamhetsområde. 

 

Koncernorganisation

 

 

Jokkmokks kommunkoncern 

Resultat för Jokkmokks kommunkoncern 2012 var 4,2 miljoner kronor. AB Jokkmokkshus 
redovisar ett resultat på 1,2 miljoner kronor och Jokkmokks Värmeverk AB redovisar ett resultat på 
1,5 miljoner kronor före överavskrivningar. Destination Jokkmokk AB bildades i oktober 2012, där 
Jokkmokks kommun äger 50 procent av bolaget och företagen i Jokkmokks kommun äger 
resterade halvan av bolaget.   

Vilka organisationer finns inte med? 

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

Det är Strukturum i Jokkmokk AB, Porjus Fiskodling AB, Stiftelsen Samernas utbildningscentrum, 
Stiftelsen Svenskt fjäll- och samemuseum, Stiftelsen Vuollerim 6000 år, Luleälvdalsstiftelsen, 
Råneälvdalsstiftelsen, 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 avgörande inflytande i LKF vilket gör att de inte är med i 
den sammanställda redovisningen. 

Jokkmokks kommun har varit med och bildat ett försäkringsbolag 

Ytterligare ett bolag som inte är med i den sammanställda redovisningen är Förenade Små-
kommuners Försäkringsaktiebolag (FSF AB). Jokkmokks kommun äger en tjugofemte del i FSF 
AB. De 25 delägarna äger en lika stor andel i bolaget. Det anses vara en så pass liten ägarandel 
varför FSF AB inte är med i den sammanställda redovisningen. 

 

Jokkmokks  
kommun 

 

AB Jokkmokkshus 

100 % 

 

Jokkmokks Värmeverk 
AB 

100 % 

Destination Jokkmokk AB 
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Politisk organisation 
 

 
 

 
Politisk organisation 

Majoritet 

Jokkmokks kommun styrs sedan valet 2010 av en majoritet bestående av två politiska partier. Den 
samverkande majoriteten av Socialdemokraterna och Framtid i Jokkmokks kommun. Av de 
traditionella partierna är det endast kristdemokraterna som inte är representerade i kommun-
fullmäktige. Totalt sedan valet 2006 finns 31 mandat i kommunfullmäktige. Av dessa 31 mandat 
har alliansen 18 mandat. 

Kommunalråd i Jokkmokks kommun 

Kommunstyrelsens ordförande, tillika Jokkmokks kommuns kommunalråd, är sedan valet 2010 
socialdemokraten Stefan Andersson.  

Ordföranden i de övriga nämnderna 

Kommunfullmäktiges ordförande är också en socialdemokrat. Barn- och utbildningsnämndens, 
Socialnämndens och Samhällsbyggarnämnden, samt Kultur- och fritidsnämndens ordförande är 
också socialdemokrater.  
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nämnd 

 

Kultur- och 
fritidsnämnd  

 

Valberedning 

 

Revision 

 

Valnämnd 



 13 

Tjänstemannaorganisation 

 
 

Tjänstemannaorganisation  

Jokkmokks kommuns har renodlat sina produktionsorienterade verksamheter och särskiljt dem 
från utveckling och administrativ verksamhet.  

Teknik- och serviceavdelningen, bedriver verksamhet inom gatu- städ-, mat- och fastighets-
områdena under kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsavdelningen med förskole- samt grundskolverksamhet, som bedriver 
verksamhet under barn- och utbildningsnämnden.  

Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappomsorg samt biståndsenheten, bedriver verksamhet 
under socialnämnden.  

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

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

 

 

Jokkmokks kommuns organisation
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samhällsplanering

Kultur- och fritids-

verksamhet
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Viktiga händelser under året  

 

Järnmalmsfyndigheter 

Under våren 2011 presenterades en uppgift om att en stor järnmalmsfyndighet hittats i ett område 
cirka 45 kilometer väster om Jokkmokks samhälle. Den första officiella noteringen om denna 
fyndighet är ända från år 1948. Men det var först under år 2011, med den stora efterfrågan av 
järnmalm i Kina och som därmed lett till en mycket hög prisnivå på järnmalm, som det blivit aktuellt 
att jobba vidare med fyndigheten. Järnmalmsfyndigheten och allt som den medför innebär mycket 
jobb och mycket spännande utmaningar. Många av Jokkmokks kommuns invånare är positiva till 
järnmalmsfyndigheten och andra är väldigt negativt inställd till en gruvetablering.  
Det som är viktigt att framhålla i denna fråga är att det inte är kommunen som avgör om det blir en 
gruva eller inte. Det är många andra myndigheter som beslutar i dessa frågor. Men självklart kan 
och ska Jokkmokks kommun vara med och påverka. Det gäller kanske främst olika frågor som har 
att göra med samhällsutvecklingen i stort. Allt från infrastrukturfrågor till bostadsfrågor, 
logistikfrågor och frågor kring rennäringen i Jokkmokks kommun. Kallakfyndigheten – som det 
kallas av gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB – ligger precis på en renflyttningsled vilket inte är 
bra sett ur rennäringens perspektiv. Fyndigheten ligger precis bredvid ett vattenkraftverk och den 
finns i ett område där det finns vägar och andra kommunikationer vilket är bra sett ur gruvbolagets 
perspektiv. Gruvbolagets bedömningar är att det handlar om minst 600 miljoner ton järnmalm vilket 
är ungefär dubbelt så mycket som i den malmfyndighet som man hittat i Pajala nyligen. Man pratar 
om cirka 300 direkta arbetstillfällen i en normalproduktion samt ytterligare två till tre gånger så 
många anställda i kringarbeten. Provborrningar har påbörjats och informationen om fyndighetens 
storlek och kvalitet kommer därmed att förbättras i takt med att tiden går. Man pratar även om att 
det ska byggas en ny järnväg som ett stickspår från gruvan till inlandsbanan för vidare transport via 
järnvägen norrut. I bästa fall kommer gruvan att kunna vara i gång någon gång under 2017 men 
det är långt ifrån klart. Många utmaningar ska lösa på ett bra sätt under tiden fram till en gruvstart. 
Bostadsfrågan är en stor utmaning i detta arbete. För att öka invånarantalet i Jokkmokks kommun 
krävs det att det finns bostäder för de som vill jobba i gruvan. Genom att hitta smarta lösningar 
gällande bostadsfrågan och genom att lösa renskötselfrågorna och genom att bygga ett attraktivt 
samhälle tror många att denna järnmalmsfyndighet kan leda till att Jokkmokks kommun om några 
år kan öka befolkningen. 
 
Attraktivitetsfrågor 

Och då blir frågan hur man bygger ett attraktivt samhälle. Det finns nog många olika åsikter och 
synpunkter kring den frågan. Vad vi i Jokkmokks kommun gjort under 2011 och 2012 är att vi varit 
med i ett projekt som nu är avslutat. Projektet kallas Dags att designa Norrbotten. Det är Centek 
och Luleå tekniska universitet som står bakom projektet. Sex av fjorton norrbottenskommuner har 
varit med i projektet. Just attraktivitetsfrågorna är ett prioriterat område i det av politiken fastställda 
strategiska dokumentet. Det innebär att vi ska jobba mer med frågor som handlar om 
attraktivitetsfrågor inom samhällsbyggnadsområdet. Det finns väldigt mycket vi kan förbättra inom 
attraktivitetsområdet. Mycket har hänt under år 2012 och mer kommer att hända inom en snar 
framtid. Frågorna vi jobbar med handlar om allt från skyltar till belysning, utseenden, gatustandard 
och olika frågor som handlar om ljus, ljud, färg, form och design rent generellt. 
 
Under 2012 har asfalteringsprogrammet och upprustningen av gatustandarden fortsatt. Dessutom 
har ett antal kommunala fastigheter målats om och fräschats upp exteriört. I vissa fall har vi anlitat 
arkitekter och designers för att få reda på vilken kulör fastigheterna bör ha. Det har lett till att två av 
de ommålade fastigheterna fått ny kulör på sina fasader under sommaren. Det är Västra skolan 
och turistbyråbyggnaden som bytt färg. Vad gäller turistbyrån så har ett beslut tagits om att göra 
diverse andra förändringar. Dels kommer entrén att flytts till en mer lämplig och central placering ut 
mot parken i centrala Jokkmokk. Dessutom kommer en uppfräschning att göras interiört i de 
publika delarna av byggnaden.  
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Direkt utanför den nya entrén mot parken har under hösten en ny marknadssymbol satts upp.   
Dessutom pågår ett arbete med att få till 
stånd ett Marknadens Hus där turister och 
besökare ska kunna uppleva tjugo graders 
kyla och andra marknadsupplevelser även 
mitt i sommaren.  
 
Jokkmokks camping utvecklas 

Som ett led i att utveckla turismen och 
förbättra turismutvecklingen har ett beslut 
tagits om att flera stora satsningar ska göras 
på den kommunala campinganläggningen i 
Notudden, strax utanför Jokkmokks 
samhälle. Under 2012 har stora 
investeringar genomförts på 
campinganläggningen. Ett antal nya stugor 
har byggts upp och några gamla stugor har 
tagits bort. Ytterligare olika 
förbättringsarbeten inom bassängområdet 
och i restaurangen på campingen har också 
gjorts under året. Syftet är att öka intresset 
för anläggningen och att göra anläggningen 
till en året-runt anläggning.  
 
Jokkmokk som samiskt varumärke eller 
samisk profil 

Ytterligare ett prioriterat mål inom 
Jokkmokks kommun är att jobba mer med att 
förstärka Jokkmokk som samiskt varumärke eller samisk profil. Jokkmokk upplevs och betraktas av 
många som den naturliga samiska 
huvudstaden. Det är vi stolta över 
och vi jobbar vidare med dessa 
frågor. Det som konkret har hänt 
under år 2012 är att vi för första 
gången arrangerade något vi kallar 
för Sápmi Awards. 
 
Sápmi Awards 

Sápmi Awards arrangerades för 
första gången under sommaren 
2012. Arrangemanget genomfördes 
i Jokkmokks samhälle. Det handlar 
om ett stort samarbete mellan 
Jokkmokks kommun och olika 
representanter från flera samiska 
organisationer, institutioner och 
entreprenörer. Sápmi Awards är en arena för att lyfta fram och premiera olika samiska företrädare 
från hela Sápmi (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) inom olika områden.  
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Sápmi Awards är en tävling i 
fyra olika kategorier. Det fyra 
olika kategorierna år 2012 var: 

 Mat,  

 Design,  

 Musik och  

 Renskötsel. 

Förstapristagaren i varje 
kategori premierades med  
100 000 kronor vardera. 
Arrangemanget var mycket 
lyckat och det kommer att 
fortsätta även i framtiden. 
 
Turismutveckling 

I syfte att utveckla 
turismbranschen i Jokkmokks 
kommun har vi jobbat med turismutvecklingsfrågor i ett treårigt projekt. Projektet tog slut vid 
utgången av år 2011. Konkreta saker som projektet lett fram till är att ett nytt destinationsbolag 
bildats. Destination Jokkmokk AB bildades där Jokkmokks kommun äger 50 procent av bolaget 
och näringen själv äger resterade halva av bolaget. Vi bedömer och tror att det finns otroligt stora 
möjligheter till att utveckla de turistiska frågorna i Jokkmokks kommun. Vi tror att Jokkmokks 
kommun har stora konkurrensfördelar inom några områden. Bland annat i frågan om Jokkmokk 
som samisk profil där kulturturismen har lyfts fram som framgångsrika turistiska områden i 
Jokkmokks kommun. Med bolagsbildandet tror såväl Jokkmokks kommun som branschen i övrigt 
att vi kommer att klara målet om att fördubbla omsättningen inom turismbranschen. Det innebär för 
Jokkmokks kommuns del att omsättningen i branschen ska öka till nästan 400 miljoner kronor år 
2020. 
 
Världsarvet Laponia 

1996 utnämndes Laponia till världsarv av FN-organet Unesco. Laponia är ett 9 400 kvadratkilo-
meter stort område som består av de fyra nationalparkerna Muddus/Muttos, Sarek, Stora 
Sjöfallet/Stuor Muorkke och Padjelanta/Badjelanndá samt de två naturreservaten Sjaunja/Sjávnja 
och Stubba/Stuobba. Världsarvet Laponia är ovanligt då det är ett kombinerat natur- och kulturarv 
utnämnt för såväl sin storslagna natur som för den samiska kulturen och renskötseln. Det är ett 
område av endast fyra i hela världen där ett urfolk fortfarande lever och verkar. Sedan år 2006 har 
det pågått ett arbete där Jokkmokks och Gällivare kommuner tillsammans med samebyarna i 
området genom föreningen Mijá Ednam samt Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetat 
tillsammans för att ta fram nya föreskrifter med skötselplaner samt förslag på en ny och 
partsgemensam förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia. I slutet av augusti 2011 bildades 
den nya förvaltningsorganisationen, Laponiatjuottjudus. Laponiaförvaltningen kommer att ha sitt 
huvudsäte i Jokkmokks kommun. Olika lokalt framtagna föreskrifter och skötselplaner för 
världsarvet tillsammans med en ny Laponiaförordning, som riksdagen antog under år 2011, är 
styrande för arbetet. Under år 2012 har organisationen börjat sätta sig. En världsarvschef har 
anställts och ytterligare medarbetare i den nya organisationen håller på att anställas. 
 
Energiutbildningar samt energi- och klimatarbete 

Jokkmokks kommun har en lång och viktig historia som vattenfallskommun. Vattenkraften har 
betytt mycket för bygden under de senaste hundra åren. En del i detta har att göra med de 
energiutbildningar som genom åren genomförts i Jokkmokk. Vi säger ofta att vi är den ledande 
energiutbildningsorten i Sverige. Det visar sig på olika sätt via såväl gymnasieprogram med 
riksintag till eftergymnasiala utbildningar inom energiområdet.  
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Under 2011 bestämdes att vi ska ta ytterligare steg inom detta område och göra en satsning på att 
bli ännu bättre som energiutbildningsort. Det arbetet har pågått under hela år 2012 och kommer att 
fortsätta på olika sätt i framtiden. Jokkmokks kommun och Lapplands kommunalförbund 
samarbetar i den frågan. Jokkmokks kommun jobbar dessutom mycket med energi- och 
klimatarbete på olika sätt. I samband med Jokkmokks Marknad anordnas sedan några år tillbaka 
en mycket stor konferens som kallas Jokkmokk Winter Conference. Där samlas människor från 
cirka trettio olika länder för att diskutera globala klimatfrågor i ett konstruktivt och lösningsinriktat 
perspektiv. Många av deltagarna är ungdomar. Dessutom har ambassadörerna från Ryssland, 
USA och Kanada varit med på konferensen under de senaste åren.  
 
Vindkraft 

Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka arbetat med vindkraftsfrågor på olika sätt. Det 
finns nationella mål som säger att vindkraftselproduktionen ska öka. Det finns några ställen i 
Jokkmokks kommun där förutsättningarna för att producera vindkraftselektricitet är mycket goda. 
Av den anledningen jobbar vi vidare med dessa frågor. Det är en fråga som också är högt 
prioriterad och Jokkmokks kommun vill vara med och investera i vindkraft. 
 
Befolkningsfrågan  

År 2008 slog kommunfullmäktige fast ett långsiktigt mål som säger att vi ska vara minst lika många 
invånare år 2015 som vi var 2008. Trots att detta dokument finns har tyvärr invånarantalet fortsatt 
att minska även efter 2008. Som en följd av det har vi påbörjat en konkret aktivitet i syfte att höja 
invånarantalet. Den demografiska situationen i Jokkmokks kommun ser ut som så att det är en 
väldigt stor andel äldre medborgare och inte så många som vi skulle önska i fertil ålder. Därmed 
blir det som så att det är betydligt fler som avlider varje år jämfört med antalet som föds. För att 
bibehålla invånarantalet krävs därmed att vi ska ha en inflyttning som är betydligt större än den 
utflyttning som sker varje år. Vi tror att vi genom att fokusera på rätt målgrupp och genom att göra 
speciella och riktade insatser kan påverka invånarantalet positivt. Det konkreta som skett under år 
2012 är att vi bland annat inrättat en enhet som vi kallar för inflyttarservice. Syftet är att vi ska ta 
hand om alla som vill flytta till Jokkmokk så att deras inflyttning underlättas. Vi ska även fokusera 
på olika grupper och aktivt försöka få dem att flytta till Jokkmokk. 
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Resultat, analys och nyckeltal 
Årets resultat uppgår till 1,9 miljoner kronor. I resultatet ingår en återbetalning från AFA gällande 
för mycket inbetalda premier under åren 2007-2008, vilket har påverkat resultatet positivt med 6,2 
miljoner kronor. Årets resultat är 1,3 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 3,2 
miljoner kronor.  
 

Verksamhetsanalys 
Styrelse och nämnder redovisar sammanlagt ett negativt resultat på 17,7 miljoner kronor mot 
budget. Nämndernas resultat och orsak i korthet till avvikelser redovisas i tabellen nedan. 
 

Kommunstyrelsen -11,5 miljoner kronor 
* Kommunchefens område, underskott 0,8 miljoner kronor varav den största förklaringen till 
underskottet står att finna i trafikkostnaderna samt kostnaderna för bostadsanpassningen som blivit 
högre än budgeterat. 
 

* Kommunledningskontoret, underskott 1,0 miljoner kronor totalt, beror bland annat på högre 
personalkostnader inom ekonomifunktionen på grund av en nyinrättad tjänst som upphandlings-
controller, utökad tjänst på personalfunktionen med 40 procent gällande systemförvaltningen av 
lönesystemet på grund av att Kiruna kommun sagt upp samarbetsavtalet, uppdatering av backup-
system samt högre konsult- och licenskostnader på IT-funktionen än budgeterat. 
 

* Lapplands gymnasium, underskott 0,2 miljoner kronor, beror bland annat på högre kostnader för 
skolskjutsar, mat och lokaler än budgeterat. 
  

* Teknik- och serviceavdelningen, underskott 6,9 miljoner kronor totalt, varav fastighetskontoret visar 
ett negativt resultat motsvarande 7,4 miljoner kronor, vilket kan förklaras av två större vattenskador,  
en brandskada, elrevisioner, myndighetskrav, låga hyresnivåer och eftersatt underhåll. Gatukontoret  
visar ett överskott på totalt 0,2 miljoner kronor, vilket förklaras bland annat av gatljussanering, utbyte  
till lågenergibelysning, samt att gatukontoret får full ersättning för oljeskadan i Kåbdalis på 1,2 miljoner  
kronor. Gatukontoret har kunnat satsa extra på asfaltering av gator under året med 2,2 miljoner kronor. 
Städpoolen visar ett överskott med 0,5 miljoner kronor, vilket bland annat beror på mer sålda tjänster  
och minskade personalkostnader. Matpolen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor,  
på grund av ökade livsmedelskostnader. 
 

* Utvecklingskontoret, underskott 2,5 miljoner kronor totalt, beror bland annat på att det under 2012 
har genomförts en stor renovering på Jokkmokk Campingcenter (Notudden), vilket gjort att verksam-
heten inte kunnat bedrivas fullt ut under året. Detta har gett ett underskott på 2,6 miljoner kronor. 
Laplands Lärcenter -0,2 miljoner kronor och Sapmi Awards -0,4 miljoner kronor. Personalkostnader 
samt en del övriga projekt har gett överskott mot budgeterade medel på cirka 0,7 miljoner kronor. 
 

Barn- och utbildningsnämnden 0,4 miljoner kronor  
* Överskottet beror till största delen på inkomna intäkter som inte var kända och därmed inte 
budgeterade när budgeten fastslogs. De upplupna semesterlönerna gav ett positivt utfall 2012 vilket 
också har bidragit till överskottet.  

* Personalkostnaderna 2012 var högre än vad som budgeterats eftersom det under året uppstått 
behov av extra stöd för elever i grundskolan. De ökade personalkostnaderna uppvägs dock av de 
extra intäkter som inkommit. 

Socialnämnden -7,1 miljoner kronor 
* Det största underskottet beror på ett ökat behov inom ordinärt boende och bristen på platser inom 
särskilda boenden. Trenden är att många har få insatser men vid sjukdom ökar behoven kraftigt. Då 
bristen på särskilt boende varit bestående under hela året gör att brukare får stanna i ordinärt 
boende med stora omvårdnadsinsatser.  
 

* En annan stor kostnadspost har varit ett korttidsboende ”Björksta” som inte varit finansierat. De 
korttidsplatser som funnits tillhands på särskilda boenden är upptagna av brukare men behovet av 
avlastningsplatser har kvarstått vilket framtvingat ett öppnande. 
 

* Försörjningsstödet är ett annat område som fått ökade kostnader under 2012.   
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Samhällsbyggarnämnden 0,2 miljoner kronor 
* Till stor del beror överskottet på att en av miljöinspektörerna har arbetat deltid under året. 
 
Kultur och fritidsnämnden 0,3 miljoner kronor 
* Anledningen till Kultur- och fritidsnämndens överskott beror på en större tilldelning av bygdemedel 
från Länsstyrelsen till -Kultur i skolan- än vad avdelningen räknat med. 
 
 

Finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse 

Summan av finansieringens olika delar uppgår till en positiv budgetavvikelse på 16,4 miljoner 
kronor.  

Finansiella poster (miljoner kronor) 

Pensioner och sociala avgifter 4,8 

Skatteintäkter och statsbidrag 5,0 

AFA återbetalning premier 2007-2008 6,2 

Finansnetto och övrigt 0,4 

Summa 16,4 
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 2012 2011 
Driften: -17,7 -10,0  
Finansieringen: 16,4 7,9 
Avvikelse mot budget -1,3 -2,1 
Budgeterat resultat 3,2 3,3 

RESULTAT 1,9 1,2 
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav 
Justerat resultat för 2012 visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor, och därmed har vi återställt 
2011 års underskott till fullo. Balanskravet uppfylls därmed enligt kommunallagen. 
 

Kommunen, mkr 2012 2011 2010 

     

Återställande av tidigare års förluster -1,0   

Årets resultat enligt resultaträkningen 1,9 1,2 12,7 

Avgår reavinster/ reaförlust pensionsplaceringar    
Avgår reavinster/ reaförlust materiella 
anläggningstillgångar 0,0 -2,2  

Avgår reavinst finansiella tillgångar    

Förluster enligt undantagsmöjligheter    

Justerat resultat 0,9 -1,0 12,7 

Att återställa 0,0 -1,0 0,0 

 
 

 

Finansiella intäkter  

De finansiella intäkterna uppgår till 0,8 miljoner kronor och består till största delen av utdelning på 
aktier, ränteintäkter på koncernvalutakontot, samt övriga ränteintäkter på skattekonto och 
bankkonto.  

Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna uppgår till 2,1 miljoner kronor och är till största delen räntekostnader på 
lånen, totalt 1,7 miljoner kronor, samt ränta på pensionsavsättningar. Räntekostnader på lånen har 
minskat från 2011 med 0,3 miljoner kronor tack vare lägre ränta på omsatta lån. Snitträntan för 
2012 har varit 1,91 procent jämfört med 3,24 procent för 2011. 

 

 

 

Skatteintäkterna och statsbidragen  

När det gäller de totala skatteintäkterna och statsbidragen noteras en positiv budgetavvikelse på 
5,0 miljoner kronor. Det är framförallt inkomstutjämning och strukturbidrag, samt slutavräkningen 
på skatteintäkterna som gått bättre än budgeterat.  
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Hur väl stämde prognoserna under år 2012 – avvikelse mot budget 

 

Styrelse/nämnd 
Helårsprognos 
tertial 1 

Helårsprognos 
tertial 2 

Bokslut 
2012 

Kommunstyrelsen -2,8 -8,4 -11,5 

Barn- och utbildningsnämnden 0,3 0,3 0,4 

Socialnämnden -2,3 -5,4 -7,1 

Samhällsbyggarnämnden 0,0 0,0 0,2 

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

Finansieringen 9,9 17,1 16,4 

Summa 1,6 0,0 -1,3 

 
Störst avvikelse under året angående prognoser uppvisar kommunstyrelsen och socialnämnden. 
För kommunstyrelsen är det bland annat vattenskador och en brandskada som ger stora 
avvikelser. Inom socialnämnden är det framförallt högre lönekostnader än beräknat under året, 
som leder till den stora avvikelsen. 
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God ekonomisk hushållning – 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 hushållning ska uppnås. Fyra av sju 
finansiella mål är helt uppfyllda under 2012, två av målen är ej uppfyllda och ett av målen är delvis 
uppfyllt, vilket gör att god ekonomisk hushållning bedöms vara delvis uppnått för de finansiella 
målen. Se sammandrag nedan. 
 

Finansiella mål i enlighet med 
god ekonomisk hushållning 

Nuläge 
december 

2012 

Prognos 
december 

2015 

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

Generationsprincipen ska råda  Grönt Grönt Målet är uppfyllt. Redovisat resultat 
uppgår till 1,9 miljoner kronor. 

Resultatet ska vara minst 1,2 
procent av verksamheternas 
nettokostnader. 

Rött Grönt  Målet är inte uppfyllt. Redovisat 
resultat uppgår till 1,9 miljoner 
kronor vilket är 0,7 procent av 
verksamhetens nettokostnader.  

Andelen nettokostnader exklusive 
avskrivningar i förhållande till 
skatteintäkter och statsbidrag ska 
ej överstiga 92 procent. 

Rött  Grönt  Målet är inte uppfyllt. Redovisad 
nettokostnadsandel uppgår till 94,6 
procent exklusive återbetalning av 
AFA-premier på 6,2 miljoner kronor. 
Nettokostnadsandelen inklusive 
AFA-premierna blir 92,5 procent 

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

Grönt 
 

Grönt  Målet är uppfyllt. Soliditeten uppgår 
till 56,0 procent för 2012, efter 
justerad total balansomslutning (se 
förklaring nedan), att jämföra med 
54,7 procent för 2011.  

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

 Grönt  Grönt Målet är uppfyllt. Under 2012 
amorterades det 6,4 miljoner 
kronor. 

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

 Grönt Grönt  Målet är uppfyllt. Under året har om- 
och nyplaceringar gjorts på totalt 
9,0 miljoner kronor, varav 
nyplacering 1,2 miljoner kronor. 

Investeringsnivån bör ligga på 
samma nivå som årets 
avskrivningar. 

 Gult Grönt  Målet är inte uppfyllt. 
Nettoinvesteringsnivån uppgick till 
20,3 miljoner kronor. Budgeterad 
nettoinvesteringsnivå uppgick till 
22,7 miljoner kronor och avskriv-
ningarna för året uppgick till 18,8 
miljoner kronor.  

  

Soliditeten 

Den totala balansomslutningen har ökat från 340,8 miljoner kronor till 361,7 miljoner kronor. 25,6 
miljoner kronor beror på att lösen av långfristiga lån från Sparbanken Nord till Kommuninvest inte 
löstes i rätt tid och därmed ökade de likvida medlen tillfälligt över årsskiftet, innan lånen löstes 
första dagarna i januari 2013. Detta innebär att den totala balansomslutningen egentligen skulle ha 
varit 336,1 miljoner kronor för 2012. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som 
finansieras med eget kapital. Soliditeten uttrycks som andelen eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen. Soliditeten uppgår till 56,0 procent för år 2012 när vi justerar för de 25,6 



 23 

miljoner kronor som tillfälligt ökade balansräkningen över årsskiftet, att jämföra med 54,7 procent 
för år 2011. Därmed bedöms soliditetsmålet vara uppfyllt. 

 

Långfristiga lån 

Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld till 165 miljoner kronor. Det var under år 2000, 
precis innan den stora amorteringsplanen i enlighet med kommundelegationen påbörjades. 

Jokkmokks kommuns låneskuld är vid årets slut 46,6 miljoner kronor, varav 6,4 miljoner har flyttats 
till kortfristig skuld och ska amorteras under 2013, vilket gör att den långfristiga skulden uppgår till 
53,0 miljoner kronor.  

När skulderna var som störst var de långfristiga skulderna i Jokkmokks kommun drygt 26 000 
kronor per invånare. Efter alla genomförda amorteringar sedan dess uppgår nu de långfristiga 
skulderna till cirka 9 162 kronor per invånare. 

 

 

Eget kapital 

Det egna kapitalet har stärkts år 2012 med årets resultat på 1,9 miljoner kronor och uppgår nu till 
188,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet urholkades kraftigt under andra halvan av 1990-talet. I 
början av 2000-talet förbättrades det egna kapitalet tack vare att Jokkmokks kommun redovisade 
positiva resultat.  
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Inom kommunvärlden bedöms balansräkningens primära syfte till att vara en resultatutrednings-
balansräkning och inte en förmögenhetsbalansräkning. Det innebär att man vid en finansiell analys 
bör fokusera mer på soliditetsutvecklingen än på den faktiska soliditetsnivån. Det märks även på 
de finansiella målen som kommunfullmäktige fastställt. Där säger kommunfullmäktige att 
soliditeten i Jokkmokks kommun ska ha en över tiden positiv trend.  

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 skatteintäkt-
erna då kan användas till amorteringar eller till att finansiera investeringar. Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkterna blev 94,6 procent för år 2012 om vi exkluderar återbetalning av AFA-
premierna för 2007-2008. Om man räknar med AFA-premierna blir nettokostnadernas andel av 
skatteintäkterna 92,5 procent, vilket gör att vi inte uppnår det finansiella målet under 2012.  

 

 

 

Pensionsplaceringar  

Jokkmokks kommun fattade ett strategiskt beslut under slutet av år 1999 som innebar att medel 
skulle avsättas för att klara av framtida pensionsåtaganden. Ett policydokument avseende 
pensionsplaceringar arbetades fram och fastställdes av kommunfullmäktige. Denna policy har 
uppdaterats 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. 
Jokkmokks kommun gjorde de första pensionsplaceringarna på kapitalmarknaden enligt ovan 
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nämnda policydokument under år 2000. Då placerades två miljoner kronor och därefter har 
Jokkmokks kommun placerat cirka en-fem miljoner kronor per år under några år. Under år 2012 
gjordes om- och nyplaceringar på totalt 9,0 miljoner kronor, varav nyplaceringar uppgick till 1,2 
miljoner kronor. Jokkmokks kommun har haft de allra flesta placeringarna via så kallade 
aktieindexobligationer. Det betyder att placeraren är garanterad det nominella beloppet vid slutet 
av en investeringsperiod. Vi har även en del placerat på fasträntekonto samt obligationer. I 
bokslutet för år 2012 finns totalt cirka 28,5 miljoner kronor bokfört som pensionsplaceringar. 

 

I   

Investeringar 

Ytterligare ett finansiellt mål i Jokkmokks kommun är att investeringsnivån ska ligga på ungefär 17-
18 miljoner kronor per år och att ett års investeringsvolym inte ska överstiga avskrivningar enligt 
plan. 

 

 

 

Utfallet för år 2012 visar på en nettoinvesteringsnivå på 20,3 miljoner kronor. Det är 1,2 miljoner 
kronor mer än investeringsnivån 2011 och avskrivningarna enligt plan uppgick till 18,8 miljoner 
kronor. Ytterligare information om Jokkmokks kommuns investeringar 2012 redovisas längre fram i 
förvaltningsberättelsen. 

 

Likviditet 

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet uppgående till 50,1 miljoner kronor jämfört med 15,6 
miljoner kronor för 2011. 25,6 miljoner kronor beror på att lösen av långfristiga lån från Sparbanken 
Nord till Kommuninvest inte löstes i rätt tid och därmed ökade de likvida medlen tillfälligt över 
årsskiftet, innan lånen löstes första dagarna i januari 2013. Detta innebär att de likvida medlen 
egentligen skulle ha varit 24,5 miljoner kronor för 2012. Återbetalning av AFA-premier 2007-2008 
har förbättrat likviditeten med 6,2 miljoner kronor. 
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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 kommunerna och landstingen att själv välja väg för hur mål och riktlinjer skall 
utvecklas. 
 
Kommunfullmäktige har definierat övergripande mål för verksamheten som ska svara upp mot 
kraven på god ekonomisk hushållning. Fyra av de fem övergripande målen bedöms vara delvis 
uppfyllda per den sista december 2012. I prognosen med sikte på 2015 bedöms två av dessa mål 
som nåbara, se tabellen nedan. God ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv är därmed 
endast delvis uppnått under 2012. 
 

 
Övergripande mål 

Nuläge 
december 

2012 

Prognos 
december 

2015 

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

Befolkningsutveckling  Rött Rött Det övergripande målet säger att 
befolkningen ska uppgå till minst 
samma nivå 2015 som 2008. 
Bedömningen 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 

 Gult Gult  Mätningen i detta mål har skett 
hösten 2011, nästa mätning sker 
hösten 2013.  
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 arbetsmarknad  Gult Grönt  För att nå målet finns tre 
framgångsfaktorer. 
1 Diversifierad arbetsmarknad 
tillgänglig för alla 
2 God infrastruktur samt goda 
kommunikationer 
3 Jokkmokk – ett starkt varumärke 

11,3 
19,7 

25,8 
15,6 

50,1 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

Likvida medel 2008-2012 (mkr) 



 27 

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

God ekonomisk hushållning och 
god ekonomisk utveckling 

 Gult Gult  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 beslutade övergripande verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning. För en beskrivning av respektive facknämnds måluppfyllelse, hänvisas till 
respektive verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen. 

 
Pensionsåtaganden 

År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges kommuner och landsting skulle redovisa sina 
pensionsskulder. Enligt det nya regelverket lyftes alla gamla pensionsskulder bort från 
balansräkningen. Den nya benämningen på de gamla pensionsskulderna blev ansvarsförbindelser. 
En ny pensionsskuld började upparbetas i balansräkningen. Den nya pensionsskulden fick enligt 
det nya regelverket benämningen pensionsavsättning. 

En viss del av pensionsskulden har försäkrats bort 

Jokkmokks kommun valde under sommaren 2003 att försäkra bort vissa delar av den återstående 
pensionsskulden. Under år 2006 och 2007 skedde ytterligare 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 år 2008-2012 har ingen årgång bortförsäkrats. Anledningen till detta är det 
osäkrare ekonomiska läget. 

Pensionsplaceringar  

Som tidigare sagts började Jokkmokks kommun under år 2000 att placera medel via externa 
kapitalförvaltare i syfte att klara framtida utbetalningar av pensioner. För att tydliggöra Jokkmokks 
kommuns samlade pensionsåtaganden och jämföra dessa med Jokkmokks kommuns 
pensionsmedelsförvaltning redovisas nedan en sammanställning. 

 tkr  
Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL 3 267  
Pensionsskuld 2012 individuell del 6 447  
Löneskatt individuell del 1 564  
Pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen 

 
146 624 

 

Löneskatt pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen 

 
35 571 

 

Summa pensionsförpliktelser 193 473  
Finansiella placeringar av medel 
reserverade för framtida 
pensionsutbetalningar 

 
 

28 511 

 

Summa bokfört värde 28 511  
   
Återlån 164 962  

Sammanställningen visar att den klart större delen av Jokkmokks kommuns pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt saknar motsvarande likvida medel på tillgångssidan i balansräkningen. Utav de 
pensionsförpliktelser som Jokkmokks kommun har uppgående till 193,5 miljoner kronor inklusive 
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löneskatt är det endast cirka 28,5 miljoner kronor som finns öronmärkta som likvida medel i 
balansräkningen. Mellanskillnaden har minskat från 167,5 till 165,0 miljoner kronor. Detta beror 
främst på en minskning av de pensionsförpliktelser som finns utanför balansräkningen på 1,5 
miljoner kronor inklusive löneskatt. Dessa 165,0 miljoner kronor, som alltså inte finns som likvida 
medel, finns i stället redovisat som tillgångar i de kommunala anläggningstillgångarna. 

Långsiktiga placeringar 

Den placeringspolicy som gäller i Jokkmokks kommun är väldigt 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 
pensionsåtagande för Jokkmokks kommun.  

 

Ytterligare pensionsåtaganden finns 

Jokkmokks kommun har dessutom ett pensionsåtagande gentemot en förtroendevald politiker. 

 
Investeringsredovisning 
 
En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska kunna uppfylla de långsiktiga finansiella 
målsättningarna är att investeringsnivån hålls på en nivå i paritet med årets avskrivningar. 
  

 
 
 
Sett i ett långt tidsperspektiv konstateras att utfallet i bokslutet för år 2012 ligger något högre än 
tidigare års nivåer. Investeringarna 2012 ligger 4,4 miljoner kronor högre än det antagna finansiella 
målet att investeringarna ej ska överstiga värdet på de planenliga avskrivningarna. 
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Investeringar 2012 (kkr)

Sammandrag Redovisad Redovisad Budgeterad Differens

brutto- netto- netto- netto-

Område investering investering investering investering

Immateriella anläggningstillgångar 487,0 487,0 0,0 -487,0

Maskiner & Inventarier 1 099,0 999,0 2 170,0 1 171,0

Affärsfastigheter 10 651,7 5 944,3 4 249,0 -1 695,3

Verksamhetsfastigheter 9 443,9 9 437,4 11 536,5 2 099,1

Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 1 883,3 1 883,3 2 500,0 616,7

Bilar och andra transportmedel 1 509,8 1 509,8 2 200,0 690,2

Summa: 25 074,7 20 260,8 22 655,5 2 394,7

 

Redovisad Budgeterad Differens

netto- netto- netto-

Verksamhetsområde investering investering investering

Politisk verksamhet 431,8 1 300,0 868,2

Infrastruktur, skydd med mera 2 633,0 4 270,0 1 637,0

Fritid och kultur 117,9 545,0 427,1

Pedagogisk verksamhet 573,0 550,0 -23,0

Affärsverksamhet 16 505,1 15 990,5 -514,6

Summa: 20 260,8 22 655,5 2 394,7

 
Förutsättningar inför år 2013 och påverkande parametrar 

Investeringar 2013 

Investeringsbudgeten för år 2013 ligger inom ramen för vad den nya investeringspolicyn tillåter. 

Budget år 2013 

Den budget som kommunfullmäktige fastställde i november avseende år 2013 visar på ett positivt 
resultat uppgående till 3,5 miljoner kronor. 

Tidigarelagd budgetprocess 

För att kunna vara mer förberedd inför framtiden har Jokkmokks kommun inom ramen för en ny 
styrprocess tidigarelagt budgetprocessen. I praktiken innebär det att budgeten för nästkommande 
år behandlas i kommunfullmäktige under juni månad. Syftet med den tidigarelagda budget-
processen är att man från de olika styrelserna och nämnderna ska kunna hantera verksamhets-
förändringar i så pass god tid innan verksamhetsåret börjar så att de kan få helårseffekt.  

Låneskuld och dess sammansättning 

Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 46,6 miljoner kronor på bokslutsdagen. Upphandling/ 
omsättning av lånen har skett i slutet av 2012, vilket har lett till en lägre ränta under 2013. 
Snitträntan på lånen uppgår till 1,9 procent för 2012 jämfört med 3,2 procent för 2011. Placering 
har skett hos Sparbanken Nord och Kommuninvest.  

Löneförändring 

En bedömning har gjorts i förutsättningarna inför år 2013 om att personalkostnaderna kommer att 
öka med cirka 2,9 procent, enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL).  
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Skatteförändring 

Jokkmokks kommun har en kommunalskatt på 22,95 procent för 2013. Kommunfullmäktige i 
december 2012 beslutade om en skattehöjning på 50 öre, samt en skatteväxling med landstinget 
gällande övertagande av hemsjukvården på 22 öre. Sammantaget blir det då, med tillägg för 
landstings- och kyrkoskatt 33,13 procent för år 2013, jämfört med 32,63 procent för 2012. 

Vatten- och avfallsavgifter 

Många diskussioner förs och har förts under flera år om huruvida nivån på vattenavgifter och 
avfallsavgifter är höga eller låga och om de bör höjas. Avgifterna ligger på en nivå som innebär att 
Jokkmokks kommun varken är dyrast eller billigast i länet. Vatten- och avloppstaxan får inte vara 
högre än vad kostnaderna för att producera vatten- och avloppstjänsterna är. 

Jokkmokks kommun har tagit fram och särredovisat vatten- och avloppskostnaderna. Kostnaderna 
redovisas inte på något särskilt ställe i årsredovisningen. Redovisningen finns i underlagen till 
årsredovisningen enligt det regelverk som finns framtaget. Redovisningen av Jokkmokks kommuns 
vatten- och avloppskostnader visar på att Jokkmokks kommun följer det nya regelverket. 

Förändrat invånarantal 

De kommunala intäkterna är till stor del beroende av invånarantalet. I Jokkmokks bidrar 
genomsnittsinvånaren med cirka 59 tusen kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Jokkmokks 
kommun har nu 5 086 invånare. En förändring med 33 invånare jämfört med föregående år, alltså 
en förändring med 0,6 procentenheter, vilket ger minskade skatteintäkter och statsbidrag enligt 
ovanstående genomsnittsinvånare med cirka 1,8 miljoner kronor. För första gången sedan 1996 
har Jokkmokks kommun lika stor inflyttning som utflyttning, vilket är mycket positivt. 
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Antal anställda 
2012-12-31 har Jokkmokks kommun 396 (400) tillsvidareanställda och 41 (43) visstidsanställda.  I 
de kommunala bolagen är motsvarande siffra 8 (11) respektive 6 (5). Följaktligen uppgick det 
totala antalet tillsvidareanställningar i kommunkoncernen till 410 (416) och visstidsanställningar till 
41 (43). Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen har minskat från år 2011 till år 2012 med 6 
personer.  
 
Antalet årsarbetare 
Räknas de 396 tillsvidareanställda i kommunen om till antal årsarbetare blir siffran 364 (366). Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden i Jokkmokks kommun är 92 procent av en heltid. 
 
Fördelningen över de olika verksamheterna ser ut enligt följande: 
Socialnämndens område har 199 (199) tillsvidareanställda personer.  
Barn- och utbildningsnämnden har 89 (97) tillsvidareanställda. 
Kommunstyrelsen har 89 (84) tillsvidareanställda. 
Kultur- och fritidsnämnden har 12 (14) tillsvidareanställda 
Samhällsbyggarnämndens område har 7 (6) tillsvidareanställda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köns- och åldersfördelning 
Av de 396 kommunalt tillsvidareanställda är, 329 personer eller 83 procent (82) kvinnor och 67 
personer eller 17 procent (18) män. Lägger man till de kommunala bolagen utjämnas siffrorna 
något. Antalet kvinnor uppgår då till 330 eller 80 procent (79) och antalet män uppgår till 80 eller 20 
procent (21). Vi konstaterar att andelen män år 2012 har minskat något jämfört med år 2011 och 
att Jokkmokks kommun är en mycket kvinnodominerad arbetsplats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnor 
83% 

Män 
17% 

Könsfördelning  
tillsvidareanställda 2012 
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Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda uppgår till 48,2 år (48,2), kvinnor 48,2 (48,1) 
och män 48,6 (48,8). Medelåldern 2012 är i oförändrad i jämförelse med år 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En stor andel av personalen ligger i åldersintervallet 55-59 år, 18 procent (18) vilket innebär att 
väldigt många kommer att gå i pension om 5-10 år. År 2012 är 55 procent (58) av Jokkmokks 
kommuns tillsvidareanställda 50 år eller äldre. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron bland Jokkmokks kommuns månadsavlönade i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetad tid är 5,1 procent år 2012. Motsvarande siffra för 2011 är 4,5 
procent. 
 
Långtidssjukfrånvaro 
Från och med dag 60 i en sjukfrånvaroperiod kategoriseras en person som långtidssjuk. Av den 
totala sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun står långtidssjukfrånvaro för 29,6 procent år 2012. 
Motsvarande siffra för 2011 är 24,4 procent. 
 
Sjukfrånvaron ur ett könsperspektiv 
Cirka 82 (81) procent av kommunens medarbetare är kvinnor och kvinnorna sjukfrånvaro står för 
91 (90) procent av den totala sjukfrånvaron. Kvinnornas sjukfrånvaro i förhållande till den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden är 5,7 procent. Motsvarande siffra för männen är 2,4 procent. 
 
Sjukfrånvaron ur ett åldersperspektiv 
55 procent (58) av kommunens medarbetare är 50 år eller äldre och dessa medarbetares 
sjukfrånvaro står för 53 procent (57) av den totala sjukfrånvaron. 
 

Ålder Sjukfrånvaro 
Långtidssjuk- 

frånvaro 

<= 29 år 5,1 % 0 % 

30-49 år 5,2 % 33,2 % 

>= 50 år 5 % 30,5 % 

Totalt 5,1 % 29,6 % 

 
 
Sjukfrånvarodagar per snittanställd 
År 2012 redovisar Jokkmokks kommun 17,2 sjukdagar per snittanställd, 2011 var samma siffra 
15,7 sjukdagar per snittanställd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medelålder 2012 2011 

Män 48,6 år 48,8 år 
Kvinnor 48,2 år 48,1 år 

Totalt 48,2 år 48,2 år 
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Ett frisktal har börjat mätas 
Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka i stället för att enbart följa statistik avseende 
sjukfrånvaro även infört mätning av ett frisktal. Jokkmokks kommuns mål är att minst 40 procent av 
medarbetarna inte ska ha någon sjukfrånvaro under året och att minst 70 procent ska ha max 7 
sjukdagar under året. 
 
Uppnår inte målen med frisktalen 
Av Jokkmokks kommuns månadsavlönade har 34 procent (37) inte en enda sjukfrånvarodag under 
2012. Jämfört med år 2011 har kommunen således sänkt sitt frisktal med 2 procentenhet. 
 

Totalt 
kommunen 

Andel 
sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 34 % 66% 

 
Andelen medarbetare med max 7 sjukdagar under 2012 uppgår till 66 procent, vilket inte når upp 
till målet på 70 procent. Nedan är friskhetstalen redovisade per nämnd: 
 

Socialnämnden 
Andel sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 26 % 60% 

Barn- och utbildningsnämnden 
Andel sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 33 % 71% 

Kommunstyrelsen 
Andel sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 
50 
% 

72% 

Kultur- och fritidsnämnden 
Andel sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 
38 
% 

75% 

Samhällsbyggarnämnden 
Andel sjukdagar 

0 <= 7 

Frisktal % 
75 
% 

88% 

 
Sjukfrånvaron kostar 
För att skapa en samlad och enhetlig bild över vad sjukfrånvaron verkligen kostar har Jokkmokks 
kommun tillsammans med den största fackliga organisationen i Jokkmokks kommun bestämt sig 
för att arbeta med en specifik modell i detta sammanhang. 
 

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

Modellen innebär att vissa antaganden görs gällande overheadkostnader och liknande. Med 
denna modell som bakgrund och arbetsmetod konstateras att Jokkmokks kommuns totala 
sjukfrånvarokostnader uppgår till 6,5 miljoner kronor (6,2) för år 2012. 
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Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns många aspekter, såsom till exempel mänskligt lidande 
och produktionsbortfall, som gör att det är värt att satsa ytterligare resurser på att få ner 
sjukfrånvaron. 
 
I genomsnitt 34 timmars arbetsvecka 
Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånvaron för 5,1 (4,5) procent, semesterfrånvaro och 
ferie/uppehåll förklarar 11,3 (11,5) procent, föräldraledighet uppgår till 2,5 (2,7) procent och övrig 
frånvaro står för sammanlagt 4,2 (4,2) 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 76,9 (77,1 procent). 
 
Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars arbetsvecka betyder det att av dessa 40 timmar är den i 
genomsnitt 48,2-åriga medarbetaren i Jokkmokks kommun på sin arbetsplats inte fullt 31 timmar 
per vecka. Medarbetaren är sjuk 2 timmar och föräldraledig 1 timme under genomsnittsveckan. 
Vidare har medarbetaren semester och ferie/uppehåll 4,5 timmar och är ledig med övrig frånvaro 
1,7 timmar per vecka. 

Tillbud, olycksfall och arbetsskador 

Ett tillbud definieras som en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 
Det behöver således inte finnas någon fara för medarbetaren i den aktuella situationen. 
 
Risker för olycksfall blir förhoppningsvis synliga i och med skyddsronder. Upptäcks en risk 
i den löpande verksamheten ska detta åtgärdas. Vem som är skyldig att åtgärda beror på 
riskens karaktär, men det är medarbetarna som, med hjälp av skyddsombuden, måste 
rapportera riskerna. 
 

Tillbud/olycksfall per nämnd 2012 

Verksamhet Tillbud Olycksfall 

Socialnämnden 14 (3) 7 (8) 

BUN 5 (7) 11 (18) 

Kommunstyrelsen 4 (2) 2 (3) 

Samhällsbyggarnämnden 0 (0) 0 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 0 (0) 0 (1) 

Summa 23 (12) 20 (31) 

 
Tabellen ovan visar att den totala tillbudsrapporteringen har ökat samt att olycksfalls-
rappporteringen har minskat.  
 
De allra flesta tillbud och skador sker inom äldreomsorg eller särskilda boenden och inom 
förskolan. Tillbuden är fler än skadorna inom socialtjänstens verksamheter, troligtvis till följd av att 
de flesta situationer handlar om hot om våld och aggressivt beteende. Det är möjligt att personal 
inom omsorgen förväntas hantera sådana situationer och därför har en relativt hög toleransnivå. 
Det kan också förklara varför få åtgärder har genomförts. Det är möjligt att åtgärder har genomförts 
inom de olika verksamheterna, men det har inte framkommit i tillbud- och skaderapporteringen.  
 
Inom barnomsorgen uppkommer de flesta skador hos barn eller personal till följd av olyckor. De 
flesta händelser är svåra att åtgärda, eftersom barns lek på lekplatser ibland resulterar i fall och 
liknande. En viss topp syns under sommaren, vilket möjligen kan bero på en mindre personalstyrka 
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eller vikarier som saknar rutiner. Det är dock ett alldeles för litet underlag för att dra några definitiva 
slutsatser om det.  
 
Åtgärder verkar genomföras inom barn- och utbildningsavdelningen då detta är möjligt.  
Teknik- och service personal, som exempelvis lokalvårdare, rör sig i olika lokaler och upptäcker 
därför tillbudssituationer. De anmäler direkt till fastighetsansvarig. Sådan rapportering sker direkt 
till teknik- och service sedan september, tillsammans med skadegörelse, inbrott, klotter etcetera. 
Det är därför oklart hur statistiken ser ut för den typen av tillbud. 

 

Nationella minoriteter i Sverige 

Lagstiftning om nationella minoritetsspråk  

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

Lagens tillämpningsområde omfattar kommunala samt statliga regionala och lokala 
förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verksamhetsområde som helt eller delvis omfattar 
förvaltningsområdet för samiska. Lagen tillämpas även hos länsrätt, tingsrätt, fastighetsdomstol, 
miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis omfattar förvaltnings-
området. Med förvaltningsområdet för samiska avses Arjeplog, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna 
kommuner.  
 

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

 

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 skall innehålla en upplysning på samiska 
om att beslutet kan översättas muntligen till samiska av myndigheten 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 
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning av 
vidtagna minoritetspolitiska åtgärder  

 motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna  
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande, samt  
 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 

Verksamhetsberättelse 2012 
 
Samråd 
En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som sammanträder enligt fastslagna mötesdatum 
under året. Följande representanter ingår i Minoritetsspråkgruppen: 
 

Sven Holmqvist (s) 
Catharina Johansson (s) 
Henrik Blind (mp)  
Mariana Blind (sameföreningarna) 
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna) 
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Minoritetsspråksgruppen består således av politiskt valda representanter samt företrädare för 
samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk. De sistnämnda har nominerat en representant 
vardera. Ledamöterna i samrådsgruppen arvoderas enligt samma arvodesreglemente som övriga 
politiska förtroendevalda inom kommunen. 
 

Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande minoritetsspråk samt samtliga ansökningar om 
medel ur minoritetspotten vilket har resulterat i exempelvis olika typer av åtgärder inom samiska 
förskolan, sameskolan och samefritids, exempelvis inköp av språkinspirerande material, utbildning 
för personal och jojk-, slöjd- och renskötselaktiviteter. 
 

Åtgärder inom äldreomsorgen som dagverksamhet för äldre, inköp av tidningar och litteratur, 
teater- och jojkföreställningar och utflykter.  
 

Åtgärder inom kultur- och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av samisk litteratur vid det egna 
kommunbiblioteket och bidrag till barn- och familjeföreställning om renskötseln. Översättning av 
marknadsprogrammet till lule- och nordsamiska och arrangemanget Sápmi Awards. 
 

Medfinansiering av projekt såsom: Nuorat ideell förening – Nuorra Callit, Unga skribenter. 
Samernas Utbildningscentrum – Konferensen Julevsámegiella. Ájtte- Árrangádde. 
 
Riktlinjer 
Minoritetsspråksgruppen har under 2012 framarbetat riktlinjer för användningen av de statliga 
minoritetsspråksmedlen. Riktlinjer som sedan kommunstyrelsen har antagit. 
 
Grundskydd  
Förutom samrådsgruppen för minoritetsspråk som sammanträder vid fastställda 
sammanträdesdagar samråder kommunledning årligen med samebyordföranden i frågor som 
samebyarna eller kommunen önskar. I övrigt sker samråd vid behov. 
 
Statsbidrag 
Under 2012 har Jokkmokks kommun mottagit 660 000 kr, en sänkning från 750 000 kr, i 
statsbidrag och har till dags datum nyttjat 663 847 kr. De senaste två årens tendens med en 
ökning av den externa projektfinansieringen bröts under 2012, med äldreomsorgen och den 
samiska förskolan som största kostnadsposter. 
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Driftsredovisning 2012

Politiskt ansvar (kkr)

Kommunstyrelsen UTFALL BUDGET DIFFERENS

Intäkter 108 557 100 163 8 394

Kostnader 212 672 192 743 -19 929

Nettokostnader 104 115 92 580 -11 535 -12,5%

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 5 999 4 148 1 851

Kostnader 75 038 73 648 -1 390

Nettokostnader 69 039 69 500 461 0,7%

Socialnämnden

Intäkter 29 588 26 053 3 535

Kostnader 132 924 122 253 -10 671

Nettokostnader 103 336 96 200 -7 136 -7,4%

Samhällsbyggarnämnden

Intäkter 4 180 3 811 369

Kostnader 14 049 13 851 -198

Nettokostnader 9 869 10 040 171 1,7%

Kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 4 885 4 370 515

Kostnader 14 348 14 170 -178

Nettokostnader 9 463 9 800 337 3,4%

Summa ovan

Intäkter 153 209 138 545 14 664

Kostnader 449 031 416 665 -32 366

Nettokostnader 295 822 278 120 -17 702 -6,4%

Finansieringen

Intäkter 306 489 295 533 10 956

Kostnader 8 795 14 233 5 438

Nettokostnader -297 694 -281 300 16 394 5,8%

Totalsumma

Intäkter 459 698 434 078 25 620

Kostnader 457 826 430 898 -26 928

Nettokostnader -1 872 -3 180 -1 308  
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Resultaträkning mot budget 2012 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Verksamhetens intäkter 104,7 98,4 6,3

Verksamhetens kostnader -379,1 -358,9 -20,2

Jämförelsestörande poster 6,2 0,0 6,2

Avskrivningar -18,7 -18,7 0,0

Verksamhetens nettokostnader -286,9 -279,2 -7,7

Skatteintäkter 201,6 200,0 1,6

Generella statsbidrag 88,5 85,1 3,4

Finansiella intäkter 0,8 0,1 0,7

Finansiella kostnader -2,1 -2,8 0,7

ÅRETS RESULTAT 1,9 3,2 -1,3

Balansräkning mot budget 2012 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Anläggningstillgångar 247,1 245,5 1,6

Omsättningstillgångar 114,6 92,0 22,6

SUMMA TILLGÅNGAR 361,7 337,5 24,2

Eget kapital 188,3 189,6 -1,3

 -varav årets resultat 1,9 3,2 -1,3

Avsättningar 4,1 4,5 -0,4

 -varav pensioner 4,1 4,5 -0,4

Skulder 169,3 143,4 25,9

 -varav långfristiga 46,6 46,5 0,1

 -varav kortfristiga 122,7 0,0 122,7

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 361,7 337,5 24,2  
 

 

 

 

 

 

 

  



   39 

Redovisning av kassaflöden mot budget 2012  (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1,9 3,2 -1,3

Justering för ej likvidpåverkande poster 18,3 18,5 -0,2

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 20,2 21,7 -1,5

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

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 15,2 -2,0 17,2

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 25,9 0,0 25,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,3 19,7 41,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,5 0,0 -0,5

Investering i materiella tillgångar -19,8 -22,7 2,9

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

Investering i finansiella tillgångar -0,1 0,0 -0,1

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,4 -22,7 2,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder -6,4 -6,5 0,1

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

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

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,4 -6,5 0,1

Årets kassaflöde 34,5 -9,5 44,0

Likvida medel vid årets början 15,6 20,4 -4,8

Likvida medel vid årets slut 50,1 10,9 39,2

34,5 -9,5 44,0

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 18,7 18,5 0,2

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

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

18,3 18,5 -0,2  
Investeringar 2012 (kkr)         

Sammandrag Redovisad Redovisad Budgeterad Differens 

    brutto- netto- netto- netto- 

Område investering investering investering investering 

Immateriella anläggningstillgångar 487,0 487,0 0,0 -487,0 

Maskiner & Inventarier 1 099,0 999,0 2 170,0 1 171,0 

Affärsfastigheter 10 651,7 5 944,3 4 249,0 -1 695,3 

Verksamhetsfastigheter 9 443,9 9 437,4 11 536,5 2 099,1 
Publika fastigheter (gator, vägar & 
broar) 1 883,3 1 883,3 2 500,0 616,7 

Bilar och andra transportmedel 1 509,8 1 509,8 2 200,0 690,2 

Summa: 25 074,7 20 260,8 22 655,5 2 394,7 
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Resultaträkning 2012  (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Verksamhetens intäkter 1 104,7 96,1 148,1 137,9

Verksamhetens kostnader 2 -379,1 -360,6 -407,5 -388,6

Jämförelsestörande poster 3 6,2 -5,2 6,2 -5,2

Avskrivningar 4 -18,7 -18,3 -25,7 -25,2

Verksamhetens nettokostnader -286,9 -288,0 -278,9 -281,1

Skatteintäkter 5 201,6 199,3 201,6 199,3

Generella statsbidrag 5 88,5 92,2 88,5 92,2

Finansiella intäkter 6 0,8 0,3 1,0 0,5

Finansiella kostnader 7 -2,1 -2,6 -7,6 -8,3

Resultat före extraordinära poster 1,9 1,2 4,6 2,6

Skatt 0,0 0,0 -0,4 -0,2

ÅRETS RESULTAT 1,9 1,2 4,2 2,4  

Balansräkning 2012 (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,5 0,0 0,5 0,0

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 225,4 224,2 347,3 345,2

- Maskiner och inventarier 9 7,3 7,5 48,7 51,3

Finansiella anläggningstillgångar 10 13,9 13,8 5,0 4,9

Summa anläggningstillgångar 247,1 245,5 401,5 401,4

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0 6,9 4,4

Fordringar 11 40,9 52,4 44,8 56,3

Kortfristiga placeringar 12 23,6 27,3 23,6 27,3

Kassa och bank 13 50,1 15,6 50,1 15,2

Summa omsättningstillgångar 114,6 95,3 125,4 103,2

SUMMA TILLGÅNGAR 361,7 340,8 526,9 504,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

Eget kapital 14 188,3 186,4 201,2 194,0

- därav årets resultat 1,9 1,2 7,2 2,4

Avsättningar

- avsättningar för pensioner och

  liknande förplikteler 15 4,1 4,5 5,1 6,9

Summa avsättningar 4,1 4,5 5,1 6,9

Skulder

Långfristiga skulder 16 46,6 53,0 195,2 209,0

Kortfristiga skulder 17 122,7 96,9 128,3 94,7

Summa skulder 169,3 149,9 323,5 303,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 361,7 340,8 529,8 504,6
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Redovisning av kassaflöden 2012  (mkr)

Not Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1,9 1,2 4,2 2,4

Justering för ej likvidpåverkande poster A 18,3 25,3 24,5 32,6

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 20,2 26,5 28,7 35,0

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,0 0,0 -2,4 -0,8

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 12,13 15,2 -14,0 15,1 -11,1

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 18 25,9 3,3 33,6 -4,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,3 15,8 75,0 18,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella tillgångar -0,5 0,0 -0,5 0,0

Investering i materiella tillgångar 8,9 -19,8 -19,1 -25,2 -22,4

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 1,2 0,0 1,2

Investering i finansiella tillgångar 9 -0,1 -1,6 -0,1 0,0

Försäljning av finansiella tillgångar 9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,4 -19,5 -25,8 -21,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 16 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder 16 -6,4 -6,6 -14,3 -8,2

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

Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,1 0,1 0,1

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,3 -6,5 -14,2 -8,1

Årets kassaflöde 13 34,5 -10,2 34,9 -10,6

Likvida medel vid årets början 15,6 25,8 15,2 25,8

Likvida medel vid årets slut 50,1 15,6 50,1 15,2

34,5 -10,2 34,9 -10,6

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 18,7 23,5 25,7 30,4

Justering för gjorda avsättningar -0,4 1,8 -1,2 2,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
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Nyckeltal (%)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011 Kommentar

Andelen nettokostnader exklusive 

avskrivningar i förhållande till 

totala skatteintäkter:

94,6 92,5 86,2 87,8 Jokkmokks kommun har som 

målsättning att detta tal ej ska 

överstiga 92 procent.

Resultat före extraordinära poster 

exklusive avskrivningar i 

förhållande till skatteintäkter:

8,1 6,7 11,5 9,5 Detta mått visar hur stor andel av 

skatteintäkterna som kan 

användas 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:
-0,4 -0,8 -2,3 -2,7 Detta tal visar hur stor del av 

skatteintäkterna som går till 

finansiella nettokostnader.

Resultat före extraordinära poster 

exklusive avskrivningar i 

förhållande till nettoinvesteringar:

104,8 86,6 118,5 98,9 Om detta tal överstiger 100 

procent kan man ta av överskottet 

från verksamheten och använda 

till amortering eller till annat 

sparande.

Likvida medel i förhållande till 

verksamhetskostnader:
13,3 4,3 12,4 3,9 Målsättningen i normalfallet är 

cirka 10 procent. Justerat för 25,6 

miljoner kronor, för att omsättning 

av lånen skedde först efter 

årsskifet, ger 6,5 procent för detta 

nyckeltal.

Balanslikviditet 

(omsättningstillgångar i 

förhållande till korta skulder):

93,4 98,3 97,7 109 Målsättningen i normalfallet är 

cirka 100 procent. Om siffran 

understiger 100 procent betyder 

det att de kortfristiga skulderna är 

högre än vad 

omsättningstillgångarna är. Den 

situationen kan medföra risk för 

ett ökat upplåningsbehov.

Soliditet: 56,0 54,7 38 38,4 Förändringen över tiden är det 

mest intressanta. Justerat för 

likvida medlen är soliditeten 56,0 

procent.

Långfristiga skulder per 

kommuninvånare (kronor):
9 162 10 354 38 380 40 828 Riksgenomsnittet ligger på cirka 

17.000 kronor/invånare. 

Kommunens långfristiga skulder 

har minskat genom ett aktivt 

amorteringsprogram i enlighet 

med avtalet 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 101,4

redovisningen 459,7 AB Jokkmokkshus 32,3

Jokkmokks Värmeverk AB 14,4

Avgår: Finansiella intäkter -0,8

Statsbidrag -88,5

Skatteintäkter -201,6

Summa verksamhetsintäkter: 168,8

- varav interna poster 57,9

Summa intäkter: 104,7 Summa intäkter: 148,1

2 Verksamhetens kostnader (mkr)

Kommunen Koncernen

Kostnader enligt drift- Jokkmokks kommun 364,6

redovisningen 457,8 AB Jokkmokkshus 21,9

Jokkmokks Värmeverk AB 21,0

Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -18,7

Finansiella kostnader -2,1

Summa verksamhetskostnader: 437,0

- varav interna poster 57,9

Summa kostnader: 379,1 Summa kostnader: 407,5

Operationella leasingavtal, tkr

Förfaller till betalning inom ett år:

- Transportmedel 37,2

- Inventarier 886,8

Summa 924,0

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år:

- Transportmedel 43,3

- Inventarier 1 420,9

Summa 1 464,2

Förfaller till betalning senare än fem år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 0,0

Summa 0,0  
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3 Avskrivningar (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Maskiner och inventarier 2 693 2 302 6 652 6 945

Fastigheter 16 049 15 956 19 050 18 951

Summa avskrivningar: 18 742 18 258 25 702 25 896

4 Jämförelsestörande poster (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Återbetalning AFA premier 2007-2008 6 172

Nedskrivning anläggningar Notudden 2011 0 -5 196 0 -5 196

Direktavskrivning, bidrag 0 0 0 -663

Summa jämförelsetörande poster: 6 172 -5 196 0 -5 859

5 Skatteintäkter, mellankommunal utjämning

och statsbidrag (kkr)

Kommunalskatteintäkter 2012 2011

Allmän kommunalskatt 199 232 194 757

Slutavräkning prognos 2011 3 767

Slutavräkning prognos 2012 2 303

Definitiv slutavräkning 2010 755

Definitiv slutavräkning 2011 37

Summa kommunalskatte-

intäkter: 201 572 199 279

Generella statsbidrag

och utjämning

Bidrag från utjämnings-

systemen och generella 

statliga bidrag 93 152 95 694

Avgifter i utjämningssystemen -4 655 -3 512

Summa statsbidrag: 88 497 92 182

Summa skatteintäkter,

mellankommunal ut-

jämning och statsbidrag: 290 069 291 461  
 
6 Finansiella intäkter (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter 125 188 351 464

Räntebidrag 0 0 0 1

Övriga finansiella intäkter 694 89 702 89

Summa finansiella intäkter: 819 277 1 053 554  
7 Finansiella kostnader (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Räntekostnader lån 1 756 2 043 7 068 7 659

Räntekostnader pensionsskuld 180 254 180 254

Dröjsmålsräntor 5 6 8 7

Övriga finansiella kostnader 192 281 317 381

Summa finansiella kostnader: 2 133 2 584 7 573 8 301  
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Noter till balansräkningen och till kassaflödesrapporten

8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (kkr)

Kommunen

Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader

och tekniska

anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 282 232,5 179 905,3 33 670,2 495 808,0

Årets investeringsutgifter 9 443,9 10 651,7 1 883,4 21 979,0

Årets investeringsinkomster -6,5 -4 707,4 0,0 -4 713,9

Försäljningar/utrangeringar -3 479,9 0,0 0,0 -3 479,9

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

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 288 190,0 185 849,6 35 553,6 509 593,2

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -139 434,6 -100 379,4 -20 073,5 -259 887,5

Försäljningar/utrangeringar 3 479,9 0,0 0,0 3 479,9

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

Årets avskrivningar -9 903,7 -5 476,7 -668,1 -16 048,5

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -145 858,4 -105 856,1 -20 741,6 -272 456,1

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

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: -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

Ingående planenligt

restvärde: 138 656,9 72 162,6 13 386,8 224 206,3

Utgående planenligt

restvärde: 138 190,6 72 630,2 14 602,1 225 422,9
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Koncernen

Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader

och tekniska

anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 282 232,5 394 407,0 33 670,2 710 309,7

Årets investeringsutgifter 9 443,9 14 923,8 1 883,4 26 251,1

Årets investeringsinkomster -6,5 -4 707,4 0,0 -4 713,9

Försäljningar/utrangeringar -3 479,9 0,0 0,0 -3 479,9

Omklassificeringar 0,0 -599,6 0,0 -599,6

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 288 190,0 404 023,8 35 553,6 727 767,4

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -139 434,6 -193 896,4 -20 073,5 -353 404,5

Försäljningar/utrangeringar 3 479,9 0,0 0,0 3 479,9

Omklassificeringar 0,0 182,7 0,0 182,7

Årets avskrivningar -9 903,7 -8 478,2 -668,1 -19 050,0

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -145 858,4 -202 191,9 -20 741,6 -368 791,9

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

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: -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

Ingående planenligt

restvärde: 138 656,9 193 147,3 13 386,8 345 191,0

Utgående planenligt

restvärde: 138 190,6 194 468,6 14 602,1 347 261,3   
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9 Maskiner & inventarier (kkr)

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 9 042,6 31 116,1 7 553,8 47 712,5

Årets investeringsutgifter 563,9 535,1 1 509,8 2 608,8

Årets investeringsinkomster -100,0 0,0 0,0 -100,0

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

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

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 9 506,5 31 651,2 9 063,6 50 221,3

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -6 535,3 -26 288,1 -6 045,2 -38 868,6

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

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

Årets avskrivningar -715,5 -1 491,7 -485,9 -2 693,1

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -7 250,8 -27 779,8 -6 531,1 -41 561,7

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

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: -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

Ingående planenligt

restvärde: 2 492,1 3 589,4 1 440,2 7 521,7

Utgående planenligt

restvärde: 2 240,5 2 632,8 2 464,1 7 337,4
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Koncernen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 121 649,0 36 272,9 12 543,9 170 465,8

Årets investeringsutgifter 1 707,0 552,3 1 509,8 3 769,1

Årets investeringsinkomster -100,0 0,0 0,0 -100,0

Försäljningar/utrangeringar -284,8 -137,5 -139,3 -561,6

Omklassificeringar -57,6 0,0 0,0 -57,6

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 122 913,6 36 687,7 13 914,4 173 515,7

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -76 936,3 -30 010,4 -10 425,3 -117 372,0

Försäljningar/utrangeringar 275,0 137,5 139,3 551,8

Omklassificeringar 24,9 0,0 0,0 24,9

Årets avskrivningar -3 867,2 -1 829,0 -956,3 -6 652,5

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -80 503,6 -31 701,9 -11 242,3 -123 447,8

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

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: -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

Ingående planenligt

restvärde: 44 697,5 5 023,9 2 050,2 51 771,6

Utgående planenligt

restvärde: 42 394,8 3 747,2 2 603,7 48 745,7
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10 Finansiella anläggningstillgångar (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk AB *) 5 500 5 500

Kollektivtrafikmyndigheten 167 114 167 114

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 0 100

Inlandsbanan AB 150 150 150 150

Filmpool Nord AB 146 146 146 146

IT Norrbotten AB 34 34 34 34

Andelar 1 1 1 1

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling AB 80 80 80 80

Andel i KommunInvest ekonomisk förening 342 337 342 337

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

Övrig långfristig utlåning 0 75 241 317

Summa finansiella

anläggningstillgångar: 13 892 13 809 4 973 4 891

*) Anskaffningsvärdet är 500 tkr lägre än det nominella beloppet på grund av att 

Jokkmokks kommun köpte aktier av Vattenfall med 50% rabatt.  
 

 
11 Fordringar (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Kundfordringar 5 558 5 783 8 407 7 220

Diverse kortfristiga fordringar 13 525 20 877 13 932 22 190

Interimsfordringar 21 788 25 734 22 507 26 871

Summa fordringar: 40 871 52 394 44 846 56 281

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

Summa: -11 523 6 957 -11 435 4 178   
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12 Kortfristiga placeringar (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Pensionsplaceringar 23 514 27 214 23 514 27 214

Kortfristiga placeringar 51 50 51 50

Summa kortfristiga placeringar: 23 565 27 264 23 565 27 264

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

Summa: -3 699 6 928 -3 699 6 928

13 Kassa och bank (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Handkassa 10 9 10 9

Plusgiro 363 317 408 586

Sparbanken 49 736 15 248 49 740 14 630

Summa kassa och bank: 50 109 15 574 50 158 15 225

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

Summa: 34 535 -10 238 34 933 -10 609

14 Eget kapital (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Eget kapital vid årets början 186 419 185 230 194 010 192 249

Årets resultat 1 872 1 190 4 238 2 440

Justering på grund av ej definitiva

värden året innan 0 -679

Eget kapital vid årets slut: 188 291 186 420 198 248 194 010  
 

 

 
15 Avsättningar för pensioner (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Pensionsförpliktelser enligt PFA98 3 267 3 654 3 267 3 654

Löneskatt 793 886 793 886

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen

exklusive löneskatt 146 624 147 817 146 624 147 817

Summa pensionsförpliktelser: 150 684 152 357 150 684 152 357

Pensionsmedlens användning:

- finansiella placeringar 28 511 27 214 28 511 27 214

- återlån 122 173 125 143 122 173 125 143

Summa användning: 150 684 152 357 150 684 152 357

Summa utbetalda pensioner (mkr): 8,1 6,9 8,1 6,9

Kommunen har inga pensionsutfästelser gällande visstidsförordningar.  
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16 Långfristiga skulder (kkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Lån exklusive nästa års amorteringar 46 600 53 041 192 194 206 455

Latent skatteskuld 3 001 2 564

Summa långfristiga skulder: 46 600 53 041 195 195 209 019

Förändring av långfristiga skulder,

ökning(+)/minskning(-)

Summa: -6 441 -6 641 -13 824 -7 952

Specifikation av kommunens

långfristiga skulder:

Låneskuld 2012 2011

Ingående långfristiga skulder 53 041 59 682

Nyupplåning under året 0 0

Årets amorteringar 6 441 6 641

Reserverade amorteringar föregående år -6 500 -6 500

Nästa års amorteringar 6 500 6 500

Summa långfristiga skulder: 46 600 53 041

Kreditgivare

Sparbanken Nord 27 500 59 541

Kommuninvest 25 600 0

Summa: 53 100 59 541

Nästa års amorteringar -6 500 -6 500

Summa långfristiga skulder: 46 600 53 041

Räntebindningstidens längd

Andel rörliga lån (90-dagarslån) 7% 85%

Lån som förfaller 90 dagar-2 år 32% 15%

Lån som förfaller 2-3 år framåt 16% 0%

Lån som förfaller 3-5 år framåt 45% 0%

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

Summa långfristiga skulder: 100% 100%

Övriga uppgifter kring lånestocken

Genomsnittsränta 1,91% 3,24%

Utlandslån, mkr 0,0 0,0   
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17 Kortfristiga skulder (kkr)

Kommunen Kommunen

2012 2011

Kortfristiga skulder till 

koncernföretag (koncernkonto) 15 889 16 060

Amortering nästkommande år 32 085 6 500

Leverantörsskulder 14 378 22 691

Personalens skatter, avgifter och dylikt 19 450 19 055

-varav arbetsgivaravgifter 4 456 4 178

-varav källskatt 3 075 2 959

-varav semesterlöneskuld 10 625 10 557

-varav övertidsskuld 1 294 1 361

Övriga kortfristiga skulder 268 267

Förutbetalda intäkter 553 61

-varav förutbetalda hyresintäkter 553 61

Upplupna kostnader 40 111 32 134

-varav räntekostnader 54 126

-varav individuell del pensionsskuld 6 447 5 970

-varav avgångsvederlag 0 178

-varav övriga upplupna lönekostnader 2 820 2 345

-varav övriga interimsskulder 30 459 21 825

-varav framtida åtaganden bostadsnämnden 331 1 690

Summa kortfristiga skulder: 122 734 96 768

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

Summa: 25 966 3 245

Koncernen Koncernen

2012 2011

Leverantörsskulder 22 095 26 992

Arbetsgivaravgifter 4 580 4 305

Personalens källskatteskuld 3 202 3 081

Semesterlöneskuld 11 134 11 454

Individuell del pensionsskuld 6 447 5 970

Övriga interimsskulder 41 789 31 484

Amortering nästkommande år 34 440 8 492

Övriga kortfristiga skulder 4 655 2 956

Summa kortfristiga skulder: 128 342 94 734

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

Summa: 33 608 -4 412
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18 Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)

Kommunen Koncernen

2012 2011 2012 2011

Kommunägda företag

AB Jokkmokkshus 115 124 115 124

Jokkmokks Värmeverk AB 34 35 34 35

Summa kommunägda företag: 149 159 149 159

Egna hem och småhus

SBAB 2 2 2 2

Summa egna hem och småhus: 2 2 2 2

Övriga externa borgensåtaganden: 11 12 11 12

Pensionsförpliktelser ej upptagna

bland skulder eller avsättningar: 147 148 147 148

Löneskatt utanför balansräkning: 36 36 36 36

Summa: 345 357 345 357

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 nuvarande och framtida

förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 

på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Jokkmokks kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser

till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala

förpliktelserna uppgick till 187 086 578 kronor (0,07%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

189 972 623 kronor (0,07%).
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INFORMATION OM VERKSAMHETERNA I 
KOMMUNKONCERNEN 

 
Nedan presenteras information om verksamheterna inom Jokkmokks kommuns koncern-
organisation. Någon strikt uppdelning mellan styrelser, nämnder eller bolag förekommer inte. 
Istället presenteras informationen utifrån en indelning 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 
verksamheterna och inte utifrån organisatorisk tillhörighet. 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 diverse kommunstyrelseverksamheter. 

 

UTBILDNING OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET 
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksamheten inom barn- och 
utbildningsnämndens område.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Sedan valet 2010 Antal ledamöter: 9 (4 S, 1 FJK, 1 V, 1 MP, 1 SV, 1 C) 
Ordförande: Sven Holmqvist (S) 
 

Uppdrag/verksamhet 
Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verksamhet bidra till att utveckla ett attraktivt 
Jokkmokk. Framgångsfaktorerna ska vara en stimulerande 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 2012 
bedrivits förskoleverksamhet, grundskola och obligatorisk särskola.  
 
Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen: I Jokkmokks centralort finns förskola och 
grundskola med inkluderad särskoleverksamhet, i Porjus finns förskola och grundskola upp 
till och med årskurs 5 och i Vuollerim finns förskola och grundskola med inkluderad 
särskoleverksamhet upp till och med årskurs 5 i kommunal regi. Sedan hösten 2010 finns 
Vuollerim Friskola AB för årskurs 6-9. Sameskolstyrelsen bedriver efter avtal med Jokkmokks 
kommun, förskoleklass, förskole- och fritidsverksamhet samt grundskola årskurs 1-6 för 
samiska barn.  
 

Året som gått 
I skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 finns ett tydligt krav på att ett systematiskt 
kvalitetsarbete ska bedrivas i förskolan och skolan. I och med detta har kravet på kommunal 
skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats. Enligt skollagen ska varje huvudman inom 
skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen. 
 
Verksamhetsåret 2012 har till stor del präglats av att utarbeta rutiner och system för det 
systematiska kvalitetsarbete som enligt den nya skollagen ska bedrivas inom vår 
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verksamhet. Ett årshjul har utarbetats och antagits av Barn- och utbildningsnämnden där det 
för varje månad anges vad huvudmannen ska få information om och på vilket sätt samverkan 
med verksamheten ska ske. 
 
Årshjulet började gälla höstterminen 2012 och en sammanfattande verksamhetsbeskrivning 
ska fortsättningsvis göras i juni. Med utgångspunkt från de nationella styrdokumenten har 
varje enhet gjort en lägesavstämning i början av höstterminen. Utifrån lägesavstämningen 
skrevs sedan utvecklingsöverenskommelser under oktober månad mellan nämnden och de 
olika enheterna gällande prioriterade utvecklingsområden för enheterna under läsåret. De 
prioriterade målen kommer att utvärderas vid läsårets slut. 
  
Under året har ett förslag till framtida struktur gällande förskola och skola utarbetats och varit 
ute på remiss. Remissförslaget innehöll fyra olika alternativa lösningar. Beslutet blev att 
verksamheten på Bäckstugans förskola flyttas till Kattens förskola och till Västra skolan. I 
slutet av året flyttade Porjus förskola och skola sin verksamhet till den ombyggda före detta 
matsalens lokaler.  
 

Resultatet för 2012 uppvisar ett överskott för Barn- och utbildningsnämnden på 460,4 tusen 
kronor. Överskottet beror till största delen på inkomna intäkter som inte var kända och 
därmed inte budgeterade när budgeten fastslogs. De upplupna semesterlönerna gav ett 
positivt utfall 2012 vilket också har bidragit till överskottet.   

 

 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 69 500 Årsbudget, tkr 550 Tillsvidareanställda 89

Redovisning, tkr 69 040 Redovisning, tkr 573 Visstidsanställda 6

Avvikelse, tkr 460 Avvikelse, tkr -23

 
 
Verksamhetsmål 2012 

Måluppfyllelse 2012 utifrån de 
övergripande målen i 
Jokkmokk 2015 

December 
2012 

Prognos 
dec 
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 riksgenomsnittet 
och meritvärdena ska ligga över 
riksgenomsnitt.  

Rött Grönt 82,5 procent av eleverna var 
behöriga till högskoleförberedande 
program och 82,5 procent till 
yrkesprogram, motsvarande siffror 
för riket var 86,5 procent och 87,5 
procent. Meritvärdet var vid samma 
tidpunkt 201 för kommunen och 211 
för riket.  

Skillnader mellan pojkars och 
flickors meritvärde i grundskolan 
måste minska. 

Gult Grönt Ett pågående arbete där det 
fortfarande är stora variationer 
mellan åren. 
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Mål utifrån nämndens överenskommelser för respektive verksamhet som utvärderas i 
juni: 

M Östra skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga  

 

Förskolorna i Jokkmokk och Vuollerim skall sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 
 

 Västra skolan ska ansvara för att  

 Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva 

 Eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter 

 Eleverna läser och analyserar skönlitteratur och andra texter för olika syften 
 

Vuollerimskolan ska ansvara för att  

 Eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin 
språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften 

 

Porjus skola ska ansvara för att  

 Varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier 

 Eleverna utvecklar förmågan att själva bedöma sina resultat och ställa egna och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar 
 

Porjus förskola skola skall sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap. 

 
Nyckeltal lärartäthet 
 
 Pedagog/100 

elever 
Barn/personal Kommungruppen Riket 

2011     

Grundskola 
totalt 

9,7  9,1 8,3 

Förskola totalt  5,3 5,1 5,3 

2012     

Grundskola 
totalt 

9,8  Statistik tillgänglig okt 2013 

Förskola totalt  5,1 Statistik tillgänglig okt 2013 

2013     

Grundskola 
totalt 

9,7  Statistik tillgänglig okt 2014 

Förskola totalt  5,7 Statistik tillgänglig okt 2014 

 
Nyckeltalen är generellt sett lägre i centralorten och högre i byarna. Detta beror på att det 
sett ur ett ekonomiskt perspektiv inte går att ha ett lika effektivt resursutnyttjande på små 
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enheter som på större enheter.  Variationer i nyckeltal mellan enheterna kan också 
förekomma beroende på antal barn/elever i behov av särskilt extra stöd. 
 
I nyckeltalen för grundskolan är inte medräknat minoritetsundervisningen och den 
integrerade samiska undervisningen. Detta beroende på att vi är en av få kommuner som 
enligt lag är skyldiga att bedriva detta oavsett elevantal vilket innebär att det skulle påverka 
våra nyckeltal felaktigt ur ett nationellt jämförelseperspektiv. 
 
Nyckeltal kostnader 
 
 Egna kommunen  Kommungruppen Samtliga kommuner 

2010    

Kostnad/elev i 
grundskolan 

102 700 kr 95 500 kr 85 900 kr 

2011    

Kostnad/elev i 
grundskolan  

111 600 kr 96 600 kr 88 000 kr 

 
Statistik gällande kostnader redovisas i september för föregående år. Således presenteras 
2012 års kostnader i oktober 2013. 
 
Meritvärden 
 

 2010 2011 2012 

Jokkmokk 198,8 185,6 201,0 

Riket 208,8 210,6 211,4 

Jokkmokk flickor 205,2 205,6 220,0 

Riket flickor 220,1 222,1 223,8 

Jokkmokk pojkar 191,9 160,0 187,1 

Riket pojkar 197,9 199,6 199,4 

 
 
 

VÅRD OCH OMSORG 
Under rubriken Vård och omsorg finns all verksamhet inom socialnämnden samlad och 
därutöver även kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. I 
socialnämndens ansvar ingår förebyggande insatser, stöd i olika former, service, samt hälso- 
och sjukvård. Målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning, unga, vuxna och 
familjer.  

SOCIALNÄMNDEN 
Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 9 (4 S, 1 FJK, 1 MP, 1 V, 1 SV, 1 FP) 
Ordförande: Jan Palmqvist 
 

Uppdrag/verksamhet 
2012 har inneburit en kostnadskrävande utveckling i stort sett inom samtliga verksamheter. 
Trots detta har vi fortsatt strävat efter en god måluppfyllelse inom socialnämndens samtliga 
enheter. Den ökade kostnadsutvecklingen har till största delen berott på ett kraftigt ökat 
omsorgsbehov, inte minst inom särskilt boende och hemtjänst, från våra äldre medborgare. 
Ledarskapet har under 2012 fortsatt varit inriktat på att öka graden av medskapande, olika 
aktiviteter har därför genomförts. Med anledning av den ökade kostnadsutvecklingen har 
arbetet under året präglats av en stark restriktivitet med avseende på kompetensutveckling 
och inköp. Även personalplaneringen har förbättrats. Kompetensen bland medarbetarna är 
trots detta fortsatt mycket god och kvaliteten, servicen och bemötande utvecklas kontinuerligt 
i syfte att tillgodose medborgarnas behov av en god vård och omsorg. 
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Året som gått 
Äldreomsorgen Jokkmokk och Porjus 
Den ökade kostnadsutvecklingen har till stor del berott på korttidsboendet Björksta. Denna 
verksamhet har inte varit finansierad, men behovet har varit kontinuerligt. Björksta har dock 
bidragit till att kostnaden för medicinskt färdigbehandlade har hållits på en lägre nivå än vad 
som annars hade förevarit.  Under januari har vi påbörjat arbetet värdegrundsutveckling och 
det ska även ses som ett arbetsmiljöarbete inom den psykosociala miljön. Samtliga 
medarbetare kommer att delta i arbetet och det har pågått under 2012. För att kartlägga den 
höga sjukfrånvaron har ett arbete med Adviva genomförts, ett EU-projekt som består av 2 
delar (en hälsokontroll och en arbetsmiljörond) 75 procent av personalen har deltagit. Detta 
för att finna vilka åtgärder som bör vidtas, planeras och genomföras under 2013.  
Start och utveckling av den sameprofilerade äldreomsorgen har påbörjats. Hot och våld inom 
vård och omsorg är ett växande problem både på Kaitumgården och i Porjus. De flesta 
incidenter av hot och våld har skett vid personlig omvårdnad av boenden med ”demens”. 
Demensteamet har genomfört handledning/utbildning av personalen vid de olika 
avdelningarna på grund av den situationen och det med gott resultat. 
Lokalen ”Pärlan” används flitigt. Där ordnas bland annat Café Linné, gemensamma luncher 
som ordnas av avdelningarna själva, informations Café, dans samt sång- och 
musikevenemang. Nya aktiviteter som startats under 2012 är Pubaftnar samt att en sångkör 
har startats.   
 
Hemtjänsten Jokkmokk 
Allmänt kan sägas att även 2012 har varit ett mycket intensivt år. Behovet av hemtjänst har 
fortsatt ökat och då omsättningen av platser på särskilt boende är låg i förhållande till det 
ökade behovet, vilket har inneburit att många äldre är kvar i sina hem, trots att behov av 
annat boende förelegat. Bemanningen i hemtjänsten har varit högre än budgeterat till följd av 
ökat behov av hemtjänst. Vi har under året bland annat haft dagliga insatser i Kvikkjokk.  
 
Äldreomsorg och hemtjänst Vuollerim 
Den utökade hemtjänsten har bidragit till underskottet. Förstärkningar under både dag och 
natt samt även beredskap och bemannade nätter. Fortsatt arbete utifrån verksamhetsplanen 
för kvalitetshöjande utvecklingsmål såsom genomförandeplaner och förbättrade 
inflyttningsrutiner. Detta för att öka den enskildes och anhörigas medinflytande. Dock är inga 
"nya" verksamheter uppstartade. 
 
Enheten funktionshinder 
Dagcenter Skogsgläntan, Örnen och Oasen 
Under 2012 genomfördes en organisationsförändring som innebär att verksamheten på 
Oasen har samordnats med Enheten funktionshinder. Under Enhet funktionshinder finns 
verksamheter som ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning. Dessa 
verksamheter är reglerade enligt lag med avseende på kommunens skyldigheter och den 
enskildes rättigheter. På dagcenter genomförs många olika aktiviteter. Nyligen har vi börjat 
ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, som innebär att vi säljer fika i Kommunhuset två 
förmiddagar per vecka. Förutom det har två brukare varsin praktikplats i samhället, som de 
besöker en halv dag per vecka. Under senare delen av året har vi påbörjat att marknadsföra 
vår dagliga verksamhet mer aktivt.  En folder har arbetats fram som berättar vad vi kan 
erbjuda företag, samt att vi personligen besöker dem och ger information. Målet är att få 
tillgång till daglig sysselsättning ute i samhället. Den kompetensutveckling som Örnens och 
Skogsgläntans personal eller delar av personalen medverkat i under året är främst Koh-I-
Noor som avslutades i oktober och eco-driving.  
 
Biståndsenheten samt socialpsykiatrin 
En genomförandeplan utifrån målen i nämndens verksamhetsplan för 2012/15 har upprättats 
och arbetet enligt planen har påbörjats. Jokkmokk har tillsammans med Gällivare, Kiruna och 
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Pajala gått in i projektet Våld i Nära relationer (ViNR).  Projektet har under 2012 fått 
finansiering från Socialstyrelsen och riktar sig till hela socialtjänstens personal. Under året 
har även ett gemensamt projekt inom hedersrelaterad våld startats. I det projektet finansieras 
hälften av Socialstyrelsen och hälften av kommunerna. Samverkan med andra externa 
aktörer så som skolan, polismyndigheten och vården har skett i olika samverkansgrupper. 
Samarbete med skolan, vårdcentralen och ungdomspsykiatrin kring barn och ungdomar har 
dessutom förstärkts genom nystart av Norrbus-metoden där man har tillsatt en arbetsgrupp 
för att implementera metoden hos medarbetarna. I missbruksvården insatser i öppen vård 
utökats. För förebyggande arbete har utsetts en socialsekreterare från befintliga resurser.  
Försörjningsstöd som fortfarande överskrider budgeten har minskat stadigt under hela 2012 
och var i slutet av året på samma nivå som 2010. Anledningen är att rutiner har gåtts igenom 
samt att några långvariga biståndstagare har flyttat från kommunen. De posterna som har 
överskridit budgeten är kostnader för institutionsvård för barn och ungdom. Detta beror på en 
placering med stora kostnader. Placering kommer att fortsätta även under 2013.    
 
Asylboendet 
Asylboendet’s vision ”lärande för livet” genomsyrar verksamheten och är väl förankrad i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av personer med ett stort engagemang och som 
verkligen vill vara med och utveckla verksamheten. De är aktiva deltagare både på 
personalmöten, som vi har en gång i veckan, och under de planeringsdagar vi har genomfört 
under året. En ny områdeschef har rekryterats under 2012. Under 2011 utökades 
verksamheten till att omfatta 16 platser varav tio platser i befintliga lokaler på Storgatan 61 
(SG61) och övriga sex platser i olika utslussningslägenheter. Socialstyrelsen har under sina 
tillsynsbesök påtalat att Jokkmokks kommun inte har lagstöd för att bedriva boende i de så 
kallade utslussningslägenheterna. Under 2012 har därför en avveckling, gällande 
utslussningslägenheterna skett i takt med att ungdomarna har fyllt 18 år. Med anledning av 
denna avveckling var ambitionen att starta ytterligare ett boende med 8 till 10 platser under 
2012. Men bristen av lämpliga lokaler har föranlett att detta skjutits fram till 2013. Vilket har 
medfört att Jokkmokks kommun skrivit om avtalet med Migrationsverket från 1 november 
2012, till att endast omfatta 10 ensamkommande flyktingbarn varav fyra platser alltid måste 
finnas tillgängliga för asylsökande barn.  
 
Årets resultat blev ett underskott på 7 136 tkr. 
 
Det största underskottet beror på ett ökat behov inom ordinärt boende och bristen på platser 
inom särskilda boenden. Trenden är att många har få insatser men vid sjukdom ökar 
behoven kraftigt. Då bristen på särskilt boende varit bestående under hela året gör att 
brukare får stanna i ordinärt boende med stora omvårdnadsinsatser. En annan stor 
kostnadspost har varit ett korttidsboende ”Björksta” som inte varit finansierat. De 
korttidsplatser som funnits tillhands på särskilda boenden är upptagna av brukare men 
behovet av avlastningsplatser har kvarstått vilket framtvingat ett öppnande. Ett hårt arbete 
pågår för att hitta smarta lösningar för att hålla nere kostnader men trots detta finns en stor 
oro för finansieringen kommande år. Försörjningsstödet är ett annat område som fått ökade 
kostnader under 2012. Även om en minskning kunnat skönjas under hösten har kostnaderna 
ökat under sista delen av 2012. Det finns anledning att tro att kostnaderna skall minska 
under 2013 dels för att rutiner gåtts igenom, dels för att långvariga biståndstagare flyttat från 
kommunen. 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 96 200 Årsbudget, tkr 300 Tillsvidareanställda 199

Redovisning, tkr 103 336 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda 18

Avvikelse, tkr -7 136 Avvikelse, tkr 300   
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Nyckeltal 
 
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att redovisa inom området för Vård och 
Omsorg. Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå. 
 

 2011 
 

2012 

Kostnad per plats i särskilt boende 761 tkr 655 tkr 
Hemtjänstkostnad per brukare 235 tkr 219 tkr 
IFO kostnad per invånare 1 617 kr 1 489 kr 

 
 
 
Verksamhetsmål 2012 
 

Socialtjänstens styrning och utveckling 

Utvecklingsmål 

December  
2012 

Prognos 
december 

2015 

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

1 Alla medarbetare blir delaktiga 
i styrprocessen 

Gult Gult 
Förändringsarbete pågår 

2 Handlingsplaner för att 
förverkliga visionen finns på alla 
enheter 

Grönt Grönt  
Handlingsplaner upprättas när 
aktiviteter sker utifrån visionen 

5 Utveckling av ledarskap och 
medarbetarskap för stärkt 
innovationskraft och kvalitet 

Gult Gult Arbetssätt som gynnar ett eget 
ansvar och initiativförmåga införs 
successivt.   

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

Gult Gult 
Dialog internt påbörjad. God 
utveckling för extern samverkan. 

8 Riskgraderad tillsyn med fokus 
på ungdomars alkoholintag 

Grönt Grönt 
Fältassisten är rekryterad 

9 Implementering av 
”Sameprofilerad äldreomsorg” i 
ordinarie organisation 

Gult Gult 
Pågår och inkluderar nu utökad 
samverkan med Sameföreningen. 

Kvalitetsförbättring    

Utvecklingsmål  
      

10 Genomförandeplaner för alla 
brukare ska utvecklas till levande 
styrinstrument i vardagsarbetet 

Gult Grönt  
Arbetet pågår   

11 Varje arbetsplats utformar sitt 
styrdokument och handlingsplan 
för ökad måluppfyllelse 

Gult Grönt Ingår i det systematiska 
kvalitetsarbete som är under 
uppbyggnad. Förutsätter 
revideringar av rutinbeskrivningar. 

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

Gult Grönt 
Nytt arbetstidsavtal på gång  

13 Aktiv samverkan med 
frivilligorganisationer 

Gult Grönt 
Pågår 
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Kvalitetsmål 

      

14 Ökade möjligheter till 
självbestämmande för brukaren 

Gult Grönt 
Där det är möjligt utifrån den 
enskildes förmåga. 

15 Möjlighet till stimulerande 
aktivitet minst fem gånger per 
vecka – kultur, motion, möten 
med andra 

Grönt Grönt Utveckling pågår kontinuerligt. 

18 Missbrukares och psykiskt 
funktionshindrades barn är 
kända och får ett adekvat stöd 

Gult Gult Utveckling pågår. 

19 Barn och unga får stöd- och 
vårdinsatser på hemmaplan 

Grönt Grönt 
Förhållningssättet är etablerat och 
fungerar väl i Jokkmokks kommun. 

 

Arbetsglädje och kompetens 

Kvalitetsmål 
      

21 Alla medarbetare känner 
engagemang och förståelse för 
uppdraget  

Gult Grönt 

Arbete med ledar- och 
medarbetarskap, värdegrund och 
arbetslagsutveckling har 
genomförts. 

23 Medarbetarnas kreativitet och 
initiativkraft tillvaratas 

Grönt Grönt Kontinuerlig utveckling  

24 Alla medarbetare känner 
motivation i arbetet och 
arbetsglädje 

Gult Gult 
Minskad sjukfrånvaro är ett positivt 
tecken 

 
Gemensamma mål i Jokkmokk 2015 

Jämställdhet/jämlikhet Gult Gult 

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

Utökad internationalisering/ 
mångfald 

Grönt Grönt 

Ungdomsperspektiv Gult Grönt 

Hållbar utveckling Gult Gult 

 

 

KULTUR OCH FRITID 
Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet inom kultur- och fritidsnämnden samlad. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 7 (2 S, 2 FJK, 1 FP, 1 C, 1 SV) 
Ordförande: Claes Markusson (S) 
 
Uppdrag / verksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. 
Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell 
verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera 
föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda till engagemang inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Året som gått 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att revidera målen för verksamheten där antalet mål 
minskades från tjugosju till sju vilket ger en mer tydlighet i vad nämnden vill uppnå och som 
också lättare går att mäta. Avdelningen tog fram en ny modell för Kulturskola i Jokkmokk 
som nämnden antog och som beslutades i kommunstyrelsen under hösten. Projektet 
Skapande skola har genomförts i grundskolan. Eleverna har fått arbeta med både skol- och 
kulturämnen (t.ex. bild, dans, foto, design, slöjd och teater) och avslutat sina arbeten med 
offentliga vernissager och föreställningar. Avdelningen arrangerade seminariet 
”Trädgårdsdesign” där idén är att skapa och utveckla en trädgård som kan genomsyra hela 
samhället året runt. Under hösten planerades det för att starta upp en förstudie om 
möjligheter till att skapa en sådan designträdgård. 

I samverkan med övriga kommuner i Norrbotten har avdelningen planerat för att skapa ett 
Bibliotek för hela länet med ett gemensamt datasystem. Avdelningen har haft en stor roll i 
planeringen och genomförandet av Hälsokonventet som arrangerades under hösten med ca 
400 deltagare. Man har varit arrangör för konserter, teaterföreställningar, författarkvällar, 
berättarveckor, temakvällar, trivselkvällar, föreläsningar, kurser och även haft stor roll i 
Jokkmokks vintermarknad. Ungdomsprogram har också arrangerats inom skolan och 
barnomsorgen. Öppen barn- och ungdomsverksamhet har bedrivits vid Mötesplats Östra. 
Nämndens förhandlingsgrupp har fördelat medel till föreningslivet genom att teckna avtal från 
ett till tre år och ungdomar har haft möjlighet genom PUNG att söka stöd till satsningar för 
andra ungdomar. Avdelningen har i samverkan med föreningslivet arbetat aktivt med 
utvecklingsfrågor och gjort omvärldsanalyser. Avdelningen har infört skiftgång vintertid för 
vaktmästarna så att service på kommunens skidspår fungerar vardag som helgdag. Inför 
säsongen 2012/2013 överfördes ansvaret av kommunens skoterleder från Gatukontoret till 
Kultur- och fritid. 

Anledningen till Kultur- och fritidsnämndens överskott beror på en större tilldelning av 
bygdemedel från Länsstyrelsen till -Kultur i skolan- än vad avdelningen räknat med. 

 

 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 9 800 Årsbudget, tkr 250 Tillsvidareanställda 12

Redovisning, tkr 9 463 Redovisning, tkr 118 Visstidsanställda 1

Avvikelse, tkr 337 Avvikelse, tkr 132  

 

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

 2011 2012 

Antal biblioteksbesök per invånare 5,9 st 5,1 st 
Antal utlån per invånare 8,2 st 7,9 st 
Antal utlån per barn 23,5 st 26,0 st 
Nämndens nettokostnader per invånare 5 119 kr 5 086 kr 
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Verksamhetsmål 2012 

Mål 
Kultur- och fritidsnämnden 

December 
2012 

Prognos 
december 
2015 

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

Mål 1; 
Öka utlåning och ökat besök i 
biblioteksverksamheten med 10 
procent varav barn och 
ungdomar ska öka med 6 
procent, jämfört med 2012 års 
statistik. 

Rött Grönt Statistik för 2012:  
Utlåning totalt: 40 503 
Utlåning barn o ungdomar: 15 661 
Besök totalt: 25 605 
Besök barn o ungdomar: 10 242 

Mål 2;  
Mötesplats Östra blir ordinarie 
verksamhet. En öppen 
mötesplats för ungdomar 
kommer också att vara igång i 
Porjus och Vuollerim. 
Ansökningar till Pung ska öka 
med 100 procent. Musikstudion 
erbjuder utbildning i ljudteknik 
och ensemblespel. 

Gult Grönt Arbetet pågår med att finna former för 
att kunna utveckla Mötesplats Östra. 
 

Arbetet pågår också med att finna 
former för att öppna mötesplatser i 
Porjus och Vuollerim. 
 

Pung-ansökningar 2012: 7 st 
 

En mjukstart av utbildning i ljudteknik 
och ensemblespel påbörjades under 
2012.  

Mål 3;  
Genom satsning på idéell 
kreativitet i föreningslivet ska 
antalet deltagare öka med 10 
procent.  
Alla föreningsägda 
anläggningar ska ha infört el-
besparande åtgärder 

Gult Grönt  
De regelbundna ordförandeträffarna 
med kommunens föreningsliv har 
deltagit 34 föreningar 2012. 
 

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

Mål 4;  
Stimulera till ökad fysisk 
aktivitet och friskvård. 
 

Gult Grönt Planeringen av nya leder i byarna har 
lagts på is. 
 
Skiftgång har införts för skötsel av 
skidspår. 

Mål 5;  
Kultur- och fritid ska verka för 
att Kulturskola startar och att en 
Kulturläroplan tas fram. 

Gult Grönt Kulturskolan planeras starta hösten 
2013 och kulturläroplanen kommer att 
ligga klar under perioden. 

Mål 6;  
Offentliga barn- och 
ungdomsarrangemang inom 
KUPP ska öka från  
29 procent till 40 procent. 

Rött Grönt Barn- och ngdomsarrangemangen 
inom KUPP låg 2012 på 29 procent. 

Mål 7; 
Två kulturupplevelseprojekt ska 
vidareutvecklas så att kulturella 
och kreativa näringar ges en 
ökad satsning. 

Gult Grönt Planerat för en förstudie av 
Trädgårdsprojekt. 
 
Planerat för gemensamma satsningar 
inom kreativa näringar 
(konsthantverk). 

Måluppfyllelse 
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INFRASTRUKTUR, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH 
ENERGI 
Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi finns all verksamhet inom 
samhällsbyggarnämnden samlad. Dessutom finns all verksamhet inom teknik- och 
serviceenheten, det vill säga fastighetsförvaltningen, 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. 

SAMHÄLLSBYGGARNÄMNDEN  
Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 7 (3 S, 1 FJK, 1 M, 1 V, 1 SV) 
Ordförande: Anna-Greta Kvickström (S) 

MILJÖKONTORET 
 

Uppdrag/Verksamhet 
Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Tillsynen 
grundar sig på en omfattande lagstiftning inom dessa områden och innebär att miljökontoret 
kontrollerar att olika verksamheter bedrivs enligt gällande lagstiftning och i vissa fall 
tillståndsvillkor. I miljökontorets uppdrag ingår även prövning av tillstånds- och 
anmälningsärenden, granskning av rapporter, yttranden till andra myndigheter, provtagning, 
information, rådgivning med mera. Syftet med miljökontorets verksamhet är ett gott hälsoskydd, 
säkra livsmedel och en bra miljö för Jokkmokks kommuns invånare. 
 

Året som gått 
Under det gångna året har miljökontoret arbetat med den löpande tillsyns- och informations-
verksamheten. Totalt har 94 planerade och 42 oplanerade inspektioner utförts. Ett projekt om 
”redlighet och spårbarhet” har utförts och i samband med detta inspekterades ett antal 
livsmedelsföretagare. Totalt har 55 planerade livsmedelskontroller utförts. Samtliga förskolor i 
kommunen har inspekterats med avseende på hygien och rutiner kring detta. Tillsyn har gjorts 
på samtliga tillståndspliktiga verksamheter inom miljöskydd samt alla täkter. Vidare har samtliga 
av kommunens avloppsreningsverk samt slamlaguner inspekterats. 
 
Nyckeltal 
 
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att redovisa inom Samhällsbyggarnämndens 
området. Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå. 
 

 2011 
 

2012 

Räddningstjänstens nettokostnader per invånare 1 691 kr 1 640 kr 
Miljö- och Hälsoskyddsverksamhetens 
nettokostnader per invånare  

 
227 kr 

 
274 kr 

Finansieringsgrad av ”Bygg och Tillstånd” 33 % 52 % 
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Verksamhetsmål 2012 

Måluppfyllelse 2012 utifrån de 
övergripande målen i Jokkmokk 2015 

December 
2012 

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, 61 inspektioner  Gult Grönt 90 procent av inspektionerna 
genomfördes år 2012. Med tre 
heltidstjänster beräknas målet kunna 
uppnås år 2015. 

Tillsyn miljöskydd, 30 inspektioner 
 

Grönt Grönt Med tre heltidstjänster beräknas målet 
kunna uppnås även år 2015. 

Tillsyn hälsoskydd, 17 inspektioner Gult Grönt Drygt hälften av inspektionerna 
genomfördes år 2012. Med tre 
heltidstjänster beräknas målet kunna 
uppnås år 2015. 

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

Rött Grönt Information planeras att göras under 
år 2013. 

Senast år 2010 skall matavfall och 
därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier med mera 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.  

Rött Grönt Information planeras att göras under 
år 2013. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Ordförande: Anna-Greta Kvickström (S) 

Räddningschef: Bengt Nilsson 

 

Uppdrag/verksamhet 
De övergripande målen för räddningstjänsten definieras i Lagen om skydd mot olyckor och 
kommunens handlingsprogram i räddningstjänst samt det skadeförebyggande 
programmet i kommunen. 
 

Året som gått 
Under 2012 har antal utryckningar ökat kraftigt, totalt 125 larm inom Jokkmokks kommun. Det 
beror främst på en stor ökning av lyfthjälp, som regleras med ett avtal mellan hemtjänsten och 
Räddningstjänsten. Räddningstjänstens tekniska service har ökat under det gångna året. 
 

Den förebyggande delen i verksamheten har under året fortsatt att arbeta med att stödja 
nyttjanderättshavare och fastighetsägare i deras 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 arbetsuppgifterna för avdelningen. Omsättningen av 
deltids personal inom Räddningstjänsten i Jokkmokks kommun, speciellt vid stationerna i 
Vuollerim och Porjus har ökat. Nyrekrytering av personal utanför centralorten har blivit svårare. 
Grundutbildningen av den nyrekryterade personalen och även den utbildning som sker vid 
Räddningsskola, har ökat kostnaden markant för Räddningstjänstens verksamhet. 
Anpassningen till det nya digitala radiokommunikationssystemet (Rakel) är färdigställt och det 
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analoga systemet har upphört, vilket har ökat kostnaderna för samband. Nyrekrytering av 
säkerhetssamordnare har skett under sommaren. Utbildning av personal för tung lastbil (c-kort) 
har skett i Porjus och Vuollerim. 
 

Mål Hur? När? Vem? Indikatorer

Mål 1 

Grönt

Trygg och säker 

kommun

Öva/träna 

räddningstjänstens 

personal

2012 Platsansvarig Uppföljning i grupp/  

platsansvarig

Handlingsprogram Varje mandatperiod Räddningschef Nämnden

Lagkrav Löpande Platsansvarig Nämnden

Mål 2 

Gult

Tillsyn SBA Enligt tillsynsplan 2012-2014 Platsanvarig

Tillsyn BEX Enligt tillsynsplan 2012-2014 Platsansvarig

Mål 3 

Gult

Minska anlagda 

bränder/ tillbud

Informera/utbilda         

skola,fastighetsägare      

och företag

2012-2014 Räddningstj. Antalet besök/      

utbildningar

Mål 4 

Rött

Minska antalet 

drunkningar/ tillbud

Information/utbildning, 

vattenreglering/    

dammägare

2012-2014 Räddningstj. Antal utbildningar

 
 
  



 67 

 

SÄKERHETSSAMORDNINGEN 
 
Uppdrag/verksamhet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) är kommunen skyldig att analysera extraordinära händelser som kan 
inträffa inom det geografiska området samt påverka den egna verksamheten. Kommunen ska även ha 
beredskap för att hantera sådana händelser. Politiker och tjänstemän som är involverade i krishantering 
ska övas regelbundet. Kommunöverenskommelsen gör gällande att kommunen ska samverka med 
offentliga och privata aktörer som verkar inom det geografiska området och samordna 
informationshantering vid extraordinära händelser.  
 

Säkerhetssamordnaren koordinerar detta arbete och ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalys och 
planer för hantering av extraordinära händelser tas fram samt för att kunskap om krisberedskap sprids i 
kommunens egen organisation.  
 

Arbetet med krisberedskap i Jokkmokks kommun ska leda till att risker och sårbarheter minskar och att 
förmågan att hantera kriser stärks, bland annat genom förebyggande åtgärder, ökad kunskap om 
krisberedskapsfrågor, god samverkan med andra aktörer samt en effektiv krisledning. Målet är att 
Jokkmokks kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo och verka i samt att invånarnas 
förtroende för kommunens förmåga att hantera kriser ska vara hög.  
 
Året som gått 
En ny säkerhetssamordnare tillsattes i juni 2012. Arbetet med krisberedskap har koncentrerats till 
framtagande av planer för hantering av extraordinära händelser, generell och lokala, framtagande av 
dammhaveriplan och genomförandet av en risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen. För 
detta arbete har en ny risk- och säkerhetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar och bolag 
samt en vattengrupp bestående av miljökontoret, gatukontoret och säkerhetssamordnaren startats.  
Deltagande i regional samverkansgrupp för dammhaveriplanering har fördjupats och en ny regional 
samverkansgrupp för utbyte kring generella krisberedskapsfrågor har startats med Gällivare, Kiruna, 
Pajala och Norrbottens läns landsting.  
 

Måluppfyllelse 2012 utifrån de 
övergripande målen i 
Jokkmokk 2015 

31 decem-
ber 2012 

Prognos 
31 decem-
ber 2015 

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

En framtidskommun med hög 
livskvalitet och god folkhälsa 

   

Planer för hantering av 
extraordinära händelser  

Gult Grönt Den generella planen är under 
revidering och arbete med 
framtagande av lokala planer i 
avdelningarna och bolagen har 
påbörjats. Samtliga planer 
beräknas bli klara i maj 2013 och 
då tas politiskt.  

 
 
BYGGLOV OCH FYSISK PLANERING 
 
Uppdrag/verksamhet: 
Plan och byggavdelningen ska styra/utföra planläggning av mark och vatten och ombyggande. 
Avdelningen ska med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 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. 

 
  



 68 

Året som gått 
Samhällsbyggarnämndens ärendemängd protokollförda nämndsbeslut på plan- och byggsidan 
är 144 st under verksamhetsåret 2012, en ökning av delegationsbesluten från 40 till 75 togs 
också detta att jämföras med totalt 257 ärenden under 2011. Nya Plan- och bygglagen har 
medfört att ett flertal samrådsmöten har hållits under 2012.   

För administration, nämndsarbeten, tillsyn och handläggning av ärenden med mera finns en 
tjänst som handläggare 100 procent. Statsarkitekt har anlitats. Vissa ärenden har granskats ur 
fastighetsbildningssynpunkt av tjänstemän som inte ingår i samhällsbyggarkontorets 
organisation.  
 

Fortsatt arbete med löpande ärenden och planarbeten med bl. a LIS, Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen och eventuella planer i samband med planerad gruvetablering i kommunen. 
 

Samhällsbyggarnämnden har som beslutsorganisation fungerat effektivt med stimulerande och 
goda relationer mellan beslutsfattare och tjänstemän.  
 
  
Bland verksamhetsårets planärenden noteras: 

 Tillägg till översiktsplan, LIS, Landsbygdsutveckling I Strandnära läge 

 Fördjupning vindkraft 

 Detaljplan Kvikkjokk 5:4, m.fl. 

 Detaljplan Stenstorp 1:13 

 Detaljplan Asplunda 1:1, del A och B 

 Kåbdalis 4:61 
 
 
 

 Mål Målet uppfyllt? 

Mål 1 Gult God boendemiljö Delvis             

Mål 2 Gult Handläggning/tillsyn bygglov Delvis            

Mål 3 Grönt Dispenser strandskydd, platsbesök Ja                  

Mål 4 Gult Tillsyn strandskydd Delvis         

Mål 5 Gult Detaljplaner Delvis         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 10 040 Årsbudget, tkr 670 Tillsvidareanställda 7

Redovisning, tkr 9 868 Redovisning, tkr 370 Deltidsanställda brandmän 52

Avvikelse, tkr 172 Avvikelse, tkr 300
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TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNINGEN 

Teknik- och serviceavdelningen består av fastighetsförvaltning, gatukontoret, städpoolen och 
matpolen och fungerar idag som en egen verksamhet inom kommunstyrelsen. Nedan 
presenteras de olika delarna inom teknik- och serviceavdelningen var för sig. 

 

Uppdrag/verksamhet 
Teknik- och serviceavdelningen, bildades år 2009 som en avdelning och bestod 2012 av 4 
enheter matpolen, städpoolen, fastighet och gatukontoret/återvinningscentralen. 
 
Matpolens verksamhet består av tre tillagningskök och fyra mottagningskök. Verksamheten 
bedrivs i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Matpolen producerar cirka 1 100 portioner per dag. 
Våra kunder är verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen, vårdcentralen, 
personalmatsalar och hemtjänsten.  
 
Städpoolen gör dagligstädning och storstädningar, extra städningar, urstädningar av 
lägenheter, byggstädningar, fönsterputsning med mera på alla kommunens fastigheter till 
exempel skolor, förskolor, kommunförvaltning, Vårdcentral med mera. Städpoolen har fortsatt 
att sätta arbetsmiljön i främsta rum, på grund av alla arbetsskador och förslitningar, som finns 
inom denna yrkeskår.  
 
Fastighetsförvaltningen hanterar i stort sett alla av Jokkmokks kommun ägda fastigheter och 
mark.  
 
Gatukontoret har som uppdrag att leverera rent vatten och ta reda på avlopp till abonnenter i 
Jokkmokk Vuollerim, Porjus, Murjek, Kvikkjokk och Kåbdalis. Sophantering och 
återvinningsstationer i Jokkmokk Porjus och Vuollerim. Gatukontoret ansvarar för parkskötsel i 
Jokkmokk och är en viktig resurs för vintermarknaden. Gatukontoret ansvar för vägar och 
trottoarer.  
 
Året som gått 
Teknik- och serviceavdelningen har genomgått en stor organisationsförändring. 
 
Matpolen har under året 2012 planerat för en start av tillagning istället för mottagningskök i 
Porjus nya skola. Matpolen upphandlade under 2012 ett nytt avtal för livsmedel med mer 
ekologiska varor, vilket innebär en fördyring. Den nya upphandlingen är ett steg mot målet med 
30 procent målet på ekologiska råvaror år 2015. 
 

Städpoolen I och med att vi har ett köp och säljsystem så är vår verksamhet ständigt i 
förändring. Vi har under 2012 gjort vissa om organisationer för att justera verksamheten utifrån 
de kunder och städ köp som görs. Ekonomiskt har Städpoolen gått bra och har en bra mål 
uppfyllelse. 
 

Fastighetskontoret har under 2012 lagt ner mycket arbete i energifrågorna och 
energiprojektet. Resultatet 2012 färgas av ett antal stora vattenskador, främst i Kaitumgården. 
Tidigare bristfälliga EL-revisioner och ventilationskontroller har inneburit stora kostnader. 
Fastighetskontoret har under året arbetat mycket intensivt med investeringsprojekten på 
Notudden och Porjus nya skola samt renovering och försäljning av lägenheterna på 
Herrevägen, till AB Jokkmokkshus. I slutet av året övertog fastighetskontoret fastighetsskötseln 
som tidigare låg på entreprenad hos AB Jokkmokkshus. 
 
Gatukontoret har under året genomgått en stor organisationsförändring. Gatukontoret har 
under året arbetat mycket med inventering och sanering av gatljus som har tagit stora resurser. 
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Oljeskadan i Kåbdalis har inneburit stort merarbete och är i dagsläget ej färdig. Gatukontoret 
har under året gjort ett fortsatt arbete med frostsäkring av ledningar och kartdokumentation. 
 
 
Fastighetskontoret under året har två större vattenskador inträffat, en brandskada, två 
styrutrustningshaverier i ventilation samt stora kostnader för eftersläpande EL-revisioner och 
myndighetskrav. Den totala avvikelsen för köp av verksamhet är 5,3 miljoner kronor.  
Jokkmokk Campingcenter, Notudden, redovisar ett negativt resultat på 0,4 miljoner kronor. 
Detta tillsammans med övriga mindre negativa avvikelser gör att fastighetskontoret redovisar ett 
negativt resultat motsvarande 7,4 mkr. 

 
Gatukontoret visar ett positivt resultat på totalt 0,2 miljoner kronor för sitt budgetområde, vilket 
kan hänföras till vattendebitering till Jokkmokk Campingcenter, Notudden, gatljussanering, 
utbyte till lågenergibelysning och andra mindre poster, samt att man får full ersättning för 
oljeskadan i Kåbdalis på totalt 1,2 miljoner kronor. Gatukontoret har under året satsat 2,2 
miljoner kronor på asfaltering i kommunen. 

  
Städpoolen Ökad mängd sålda tjänster samtidigt som personalkostnader sjunkit jämfört med 
budget gör tillsammans med övriga mindre positiva avvikelser att städpoolen redovisar ett 
positivt resultat motsvarande 0,5 miljoner kronor 

 
Matpolen Totalt redovisar Matpolen ett negativt resultat på 0,2 miljoner kronor, vilket till största 
del beror på högre livsmedelskostnader än budgeterat. 
 

Nyckeltal 
 
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att redovisa inom Teknik och serviceavdelningens 
området. Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå. 
 
För närvarande pågår ett stort utvecklingsarbete ”Fastighetsutveckling genom 
Energieffektivisering”. Detta arbete kommer att få stora effekter på lokalkostnad och 
energiförbrukning. Energiprojektet är idag redan uppbyggt med en mängd nyckeltal på 
fastighetsnivå. Arbetet innebär även att det för närvarande inte är lika värdefullt eller relevant att 
redovisa nedan nyckeltal samt att viss oklarhet fortfarande råder inom beräkningsområdet . I 
kommande årsredovisningar kommer det att finnas ett underlag och en statistik inom 
fastighetsområdet som skall möjliggöra nyckeltal av god kvalité. 
 
 

 2011 2012 
 

Lokalkostnader per invånare   

Lokalkostnader per kvadratmeter   

Energiförbrukning per kvadratmeter   

 
 
 
 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 24 841 Årsbudget, tkr 19 040 Tillsvidareanställda 49

Redovisning, tkr 31 782 Redovisning, tkr 17 264 Visstidsanställda 4

Avvikelse, tkr -6 941 Avvikelse, tkr 1 776
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Verksamhetsmål 2012 
 

 
            Mål 

Nuläge 
december 

2012 

Prognos 
december 

2015 

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

Vi ska verka för att våra kunder ska 
känna sig trygga med det vatten, 
den kost, den service och lokalvård 
vi levererar, samt att vi omhändertar 
avlopp och avfall så att samhällets 
miljöbelastning begränsas. 
 

Gult 
 

Grönt 
 

Teknik och Service 
Verksamhetsplan tog hösten 
2011, vi har inte alla gjort 
någon undersökning hos 
kunderna därför en liten 
osäkerhet var vi står. 

Vi ska verka för att våra kunder ska 
ha god tillgänglighet genom gator 
och gång- och cykelvägar, till 
offentliga platser och byggnader. 

Gult 
 

Grönt 
 

Vi arbetar med att göra bättre 
upphandlingar och bättre 
kontroll av entreprenörerna.   

Vi ska verka för att våra kunder ska 
uppleva offentliga platser, 
byggnader och mötesplatser som 
trivsamma 
 

Gult 
 

Gult 
 

Teknik- och 
serviceavdelningen jobbar för 
att göra ett bra arbete med 
den budget som tilldelats. 

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

Gult 
 

Grönt 
 

Vi har alltid detta med i våra 
investeringar. Just nu arbetar 
vi bland annat med EPC- 
projektet. 

Respekt, lika värde och ansvar ska 
vara ledord i avdelningen. 
 

Grönt 
 

Grönt 
 

Jobbas kontinuerligt med och 
är en självklarhet inom 
avdelningen. 

Vi ska ta tillvara och utveckla 
personalens kompetens och 
erfarenhet. 
 

Gult 
 

Grönt 
 

Genomgång med personalen 
och vad de kan och vill 
arbeta med. Flera 
omorganisationer inom 
avdelningen och även andra 
avdelningar. 

Samtliga anställda inom Teknik- och 
serviceavdelningen ska kunna 
känna glädje och trygghet i sin 
anställning.  
 

Gult Grönt Gör uppföljning via 
hälsoundersökningar och 
enkäter. Alla enheter har inte 
gjort detta ännu.  

Vi ska ha ett gott ledarskap och ge 
utrymme för delaktighet hos 
medarbetarna. 

Gult Grönt Resultatet har kommit fram 
enligt ovan. 

Alla inom avdelningen ska erbjudas 
möjlighet till friskvård. 
 

Grönt Grönt Alla har möjlighet att ta en 
timme per vecka eller få hjälp 
med gymkort. 

Två gånger per år ska elevråden på 
högstadiet samt gymnasiet inbjudas 
till möte med Teknik- och 
serviceavdelningen. 
 

Rött Grönt Har inte påbörjats ännu. Ska 
påbörjas under 2013. 
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AB JOKKMOKKSHUS 

VD: Claes Marcusson 

Ordförande: Kent Ögren  

Uppdrag/verksamhet 

AB Jokkmokkshus är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Jokkmokks kommun som utser 
styrelse, representant till bolagsstämman samt lekmannarevisorer. 
 
Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 566 lägenheter fördelat på 35 590 m2, samt 6 811 
m2 lokaler. Bolaget jobbar utifrån visionen att sätta kunden i centrum så att AB Jokkmokkshus 
blir både ett naturligt och attraktivt val för sådana som behöver bostad eller lokaler. Vår 
personals kompetens och engagemang ska vara så god att hyresgästerna samt 
förvaltningskunder känner att de får valuta för den hyra de betalar. Vår verksamhet skall också 
sträva efter att vara ett miljömässigt föredöme så att vi bidrar till ett hållbart samhälle.  
 

Året som gått 

Resultatet för 2012 blev en vinst på drygt 1,2 miljoner kronor. Bolagets eget kapital utvecklas i 
positiv riktning. Tidigare balanserade förluster är täckta och soliditeten förbättras. Efterfrågan på 
bostäder har en stor betydelse för framtida resultat. En viss avmattning i efterfrågan har skett 
under hösten 2012. Huvudsakligen beroende på minskad aktivitet vid kraftverksbygget Akkats.  
 

Räntekostnaderna minskade jämfört med 2011. Bolagets låneskuld har omplacerats och  
minskats genom dellösen av lån. Det ger en jämnare framtida kostnadsnivå. Energikostnaderna 
ökade jämfört med föregående år på grund av temperaturen 2012 var lite kallare än ett 
normalår. Några större underhållsarbeten under året har varit stamrenovering av kvarteret 
Vargen och Storgatan 13, nytt tak på kvarteret Hönan och kvarteret Tjädern samt 
fjärrvärmekonvertering av vaktmästeriförrådet och ombyggnad av kontoret.  
 

Förvaltningsöverenskommelsen med kommunen har fungerat bra. När det gäller 
överenskommelsen för 2013 har den minskat till att enbart gälla beredskap, brandsäkerhet och 
koncernsamarbete för gemensam nytta. Den förändring av organisationen som har genomförts 
inför 2013 har inneburit en del engångskostnader. Kommunen har övertagit den personal från 
AB Jokkmokkshus som berörts av förändringen av förvaltningsöverenskommelsen. 
 

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen höjdes hyrorna med 2,5 procent från och med 
januari 2012 vilket gav en höjning av varmhyra med 21:70 kr/kvm. Kostnaden för reparationer 
och underhåll har överskridit budgeten marginellt. Underhållet kräver större satsningar i stam-
renoveringar och takförbättringar för att inte orsaka kostsamma framtida skador i fastigheterna. 
Eftersom det inte sker någon nyproduktionen består fastighetsbeståndet av äldre fastigheter.  
Kostnader på grund av organisationsförändringar och försäkringslösen av äldre pensionsskuld 
har tillfullo belastat årets resultat. 
 

Styrelsen beslutade 2011 att ansluta alla fastigheter i Jokkmokk till fjärrvärme. Kvarteret Renen 
20 lägenheter och 4 lägenheter på Wästfeltsgatan blev konverterade under våren 2012. 
Styrelsen har beslutat att investera i en ny pelletspanna i Vuollerim för att få bättre driftsäkerhet 
och minska elinköpen. Jokkmokks kommunfullmäktige har förbundit sig att garantera 
fastigheternas bokförda värde i förhållande till marknadsvärdet. 

Redovisning, tkr

Intäkter, tkr 38 592

Kostnader, tkr -33 312

Finansiella poster, tkr -4 049

Resultat 1 231
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JOKKMOKKS VÄRMEVERK AB 
VD: Claes Markusson 
Ordförande: Sixten Eriksson 
 

Uppdrag/verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva produktion och distribution av fjärrvärme och 
bränslehantering. 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 produktion från 
elpannor och oljepannor. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Jokkmokks Värmeverk AB fick 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 miljörapport till 
samhällsbyggarnämnden.  
 

Året som gått 

Priset för bränsle har fortsatt varit högt under 2012. Massavedspriset påverkar priset på 
fjärrvärmen direkt eftersom bränslekostnaden är den enskilt i särklass största kostnaden. 
Eftersom skogsbolagen inte längre skriver långa leverensavtal har värmeverket blivit tvungen att 
öka lagervolymen till kommande eldningssäsong. Statens Fastighetsverk och Jokkmokks 
Sockenallmänning är de stora leverantörerna av massaved. Förändringar och ombyggnader i 
flispannan har gjorts för att förlänga pannans livslängd. Investeringar i ökat luftflöde genom 
förbränningsrosten och återföring av rökgaserna har förbättrat förbränningen i eldstaden. Under 
vintern kommer prov att göras med andra typer av träbränsle. Räntekostnaden är fortfarande 
relativt låg. Låneskulden har omplacerats till bundna räntor i olika årsintervaller för att ge ett 
säkrare ränteutfall. Antalet graddagar har under året varit 101 procent av normalt antal, det vill 
säga genomsnittstemperaturen har i stort sett varit ett normalår. Graddagar är ett mått på 
uppvärmningsbehovet och kan korreleras till vår försäljning. 
 
Arbetet fortsätter med att förtäta distributionsnätet genom att ansluta nya kunder och för att 
minska kulvertförluster. Kulvertförlusterna beror också på vattentemperaturen i nätet och på hur 
effektivt fastighetsägarnas undercentraler fungerar. Bra fungerande anläggningar behöver 
mindre flöden. Jokkmokks kommun, som är största kunden till värmeverket, arbetar med 
energieffektivisering. Det kommer att innebära mindre energiförbrukning, men också bättre 
fungerande undercentraler med lägre returtemperaturer på kulvertvattnet till värmeverket. Det 
förbättrar möjligheterna till återvinning av energin i rökgaskondenseringen. Vattenfall 
meddelande i slutet av året att större elpannor inte får användas om elleverantören meddelar 
detta med 24 timmars varsel. Värmeverket utreder alternativa lösningar för framtiden. 
 
 
 

Redovisning, tkr

Intäkter, tkr 27 683

Kostnader, tkr -24 954

Finansiella poster, tkr -1 158

Resultat före bokslutsdispositioner 1 571

Överavskrivningar -1 558

Resultat efter bokslutsdispositioner 13   
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NÄRINGSLIV, TURISM, SYSSELSÄTTNING OCH 
DIVERSE KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHETER 

Under rubriken Näringsliv, turism, sysselsättning och diverse kommunstyrelseverksamheter 
finns all verksamhet inom utvecklingskontoret samlad. Dessutom finns här information om 
kommunchefens ansvarsområde och kommunledningskontoret. Teknik- och serviceavdelningen 
tillhör kommunstyrelsens område, men redovisas under området för infrastruktur, 
samhällsbyggnad och energi. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 11 (5 S, 1 FJK, 1 FP, 1 SV, 1 C, 1 V, 1 MP) 
Ordförande: Stefan Andersson (S) 
 
KOMMUNCHEFEN 
 
Uppdrag/verksamhet 
Inom kommunchefens ansvarsområde inryms frågor av diverse övergripande karaktär. Inom 
Jokkmokks kommun finns endast en (1) förvaltning och inom den förvaltningen finns ett antal 
diverse olika avdelningar och enheter. 
  
Kommunchefen är chef över samtliga avdelningschefer. Kommunchefen 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.  
 

Året som gått 
Sedan augusti 2008 har Jokkmokks kommun jobbat med ett stort internt förändringsarbete. 
Mycket tid och resurser har lagts på att nå en förändrad organisationskultur där nyckelorden är 
förtroende, delaktighet, dialog, kommunikation och tillit. Målet är att nå Modiga Medarbetare.  
Mycket positiva saker har hänt utifrån detta förändringsarbete. Förändringsarbetet kommer nog 
aldrig att bli färdigt. Vi kommer att fortsätta att jobba kontinuerligt med detta förändringsarbete. 
Det som hänt under år 2012 är att värdegrundsarbetet fortsätter på varje arbetsplats. 
Jokkmokks kommuns övergripande värdegrund som arbetats fram under år 2011 tolkas nu in 
och bryts ner så att den bättre passar varje arbetsplats. Dessutom har varje arbetsplats i 
uppdrag att gå igenom och diskutera vad de tre värdegrundsorden egentligen betyder för mig 
och för min arbetsplats.  
 

Värdegrundsorden är: 

 Respekt 

 Lika värde 

 Ansvar 
 

Dessutom har samtliga chefer samlats för diverse olika ledarskapsutbildningar under året. Våra 
nya chefer har gått en kompletterande ledarskapsutbildning som de övriga cheferna redan gått. 
Förutom detta interna arbete har mycket resurser satsats på gruvfrågor. Under år 2011 
upptäcktes nämligen en stor järnmalmsfyndighet strax väster om Jokkmokks samhälle. Om det 
blir en gruvetablering återstår att se men mycket talar för att det blir så om cirka fem till åtta år. 
Om det blir så vill vi inom Jokkmokks kommun vara förberedda för en inflyttning vilket betyder 
att vi vill planera för bostadsfrågor och andra företagsetableringar i Jokkmokks kommun. 
Parallellt med detta jobbar vi mycket med olika attraktivitetsfrågor. Det har också en koppling till 
den eventuella gruvetableringen vi står inför men attraktivitetsfrågorna är precis lika viktiga även 
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om det inte blir fråga om en gruvetablering. Det vi jobbar med handlar om design- och 
attraktivitetsfrågor i form av gestaltningsplaner, skyltprogram, färger och former, byggnadsstilar 
och liknande. Vi jobbar även med att t förstärka Jokkmokk som samiskt varumärke eller samisk 
profil. Många säger att man upplever Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden och 
det vill vi jobba vidare med.  
 

Under 2011 påbörjade vi en aktivitet som syftar till att det allra högst prioriterade och 
övergripande målet ska uppnås. Det handlar om befolkningsfrågan. Jokkmokks kommun har – 
precis som väldigt många andra kommuner runt om i vårt avlånga land – minskat invånarantalet 
kraftigt under lång tid. Vi har fortsatt det arbetet under år 2012 vilket bland annat inneburit att vi 
startat en enhet som vi kallar för inflyttarservice. Syftet är att vi ska ta hand om alla som vill flytta 
till Jokkmokk så att deras inflyttning underlättas. Vi ska även fokusera på olika grupper och 
aktivt försöka få dem att flytta till Jokkmokk. 2012 är första året sedan 1996 som antalet 
inflyttade och utflyttade från kommunen är lika många och därmed uppvisar vi inte ett negativt 
flyttningsnetto. Detta ser vi som mycket positivt och hoppas att trenden fortsätter kommande år. 
 
Kommunchefens områden visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor, varav den största 
förklaringen till underskottet står att finna i trafikkostnaderna samt kostnaderna för 
bostadsanpassningen som blivit högre än budgeterat. 
 
Nyckeltal 
 
Några egentliga nyckeltal som kan identifieras och redovisas i syfte att beskriva den verksamhet 
som utförs inom de centrala administrativa verksamhetsområdena har inte bedömts var möjligt 
att redovisa såsom under de övriga nämnderna. Vi kan notera att kostnaden för central politisk 
ledning uppgår till 723 kr/invånare vilket var samma beloppet för 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 10 867 Årsbudget, tkr 0 Tillsvidareanställda 1

Redovisning, tkr 11 622 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda 0,5

Avvikelse, tkr -755 Avvikelse, tkr 0
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UTVECKLINGSKONTORET 
 

Uppdrag/verksamet 
Utvecklingskontoret är verksamt inom fyra huvudområden: Varumärke, Infrastruktur, 
Diversifierad arbetsmarknad och Livslångt lärande. Inom huvudområdena bedrivs 
utvecklingsarbete primärt inom branscherna Energi- och miljö, Upplevelseindustri, Samiskt 
näringsliv och Lokal livsmedelsproduktion.  
 

Utvecklingskontoret bedriver både viss stationär verksamhet, såsom fiskerikonsulenttjänster, 
Jokkmokk Campingcenter, information och marknadsföring, samt återkommande årsuppdrag 
som till exempel integrationssamordning. Utvecklingskontoret arbetar främst med 
branschstärkande åtgärder, men även med enskilda event såsom Vintermarknaden.  
 

Utvecklingskontoret köper företagsutvecklingstjänster via Strukturum, samt turistbyråtjänster via 
Destination Jokkmokk AB på basis av återkommande årsuppdrag, samt utbildningstjänster via 
Lapplands Lärcenter i Lapplands kommunalförbunds regi. Utvecklingskontoret ansvarar för 
övergripande information på kommunens websida och webutveckling, samt genomför 
utredningsuppdrag åt kommunstyrelsen. 
 

Året som gått 
Utöver ovan nämnda verksamhet har Utvecklingskontoret sedan 2012 projektägarskapet för 
Sápmi Awards som hölls i juni månad. Sápmi Awards är ett treårigt projekt syftande till att bygga 
upp ett högkvalitativt evenemang med samisk profil. Utvecklingskontoret har varit drivande i den 
destinationsbolagsbildning som under året etablerats som ett samägt aktiebolag Destination 
Jokkmokk AB. Utvecklingskontoret har fortsatt engagemang i utveckling av energiutbildningar 
vid Laplands Lärcenter där verksamheten nu övergått från förstudie till ett uppstartsprojekt 
under tre år.   
 

2011 års inledande arbete med det övergripande befolkningsmålet har under 2012 resulterat i 
projektägarskap för projektet ’Framtid Jokkmokk’. Projektet har som målsättning att engagera 
såväl privat som ideell och offentlig sektor i syfte att öka inflyttning och reducera utflyttning. 
  

Under 2012 har investeringar om 5 miljoner kronor genomförts på Jokkmokk Campingcenter 
parallellt med verksamhetens uppstart av ordinarie drift. En ny webplats för Vintermarknaden 
har tagits i drift under 2012 samt uppförande av en marknadsstaty. Under året har också arbete 
med framtagande av en gestaltningsplan påbörjats via en förstudie. Framtagande av en 
gemensam webportal för det geografiska Jokkmokk har i stort sett färdigställts och beräknas tas 
i drift under första kvartalet 2013. 
 

Utvecklingskontoret har under året även deltagit i planerings- och planarbetet gällande LIS 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt en eventuell framtida gruvetablering. Utöver 
ovanstående har utvecklingskontoret varit inblandat i en rad andra event såsom till exempel 
inspelningen av TV-serien Tareq Taylor’s Nordic Cookery och arrangerat Jokkmokk Winter 
Conference vilken blivit en etablerad konferens inom sin internationella målgrupp. Jokkmokk 
Winter Conference har under året fortsatt en utveckling mot ett klimatkompetenscentrum inom 
ramen för Interregprojektet Nordic Network On Climate Change och projektet SEAP+. 
 

Utvecklingskontoret, underskott 2,5 miljoner kronor totalt, beror bland annat på att det under 
2012 har investerats 5 miljoner kronor på Jokkmokk Campingcenter (Notudden) parallellt med 
verksamhetens uppstart av ordinarie drift, vilket gett ett underskott på 2,6 miljoner kronor. 
Laplands Lärcenter -0,2 miljoner kronor och Sapmi Awards -0,4 miljoner kronor. 
Personalkostnader samt en del övriga projekt har gett överskott mot budgeterade medel på 
cirka 0,7 miljoner kronor. 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 11 803 Årsbudget, tkr 650 Tillsvidareanställda 15

Redovisning, tkr 14 293 Redovisning, tkr 460 Visstidsanställda 1

Avvikelse, tkr -2 490 Avvikelse, tkr 190   
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Verksamhetsmål 2012 
 

Framgångsfaktorer Indikatorer / Delmål Nuläge 

december 

2012 

Prognos 

december 

2015 

Not 2012 

Livslångt lärande. 

Goda 

utbildningsmöjligheter 

- Minst 30 procent av 

befolkningen har 

avslutat en 

eftergymnasial  

utbildning (SCB 

Befolkningens 

utbildning). 

Gult Gult Målet ej uppfyllt. 

Nuvarande nivå 29 

procent (2012-01-01, 

ålder 25-64 år, nästa 

publicering avseende 

2012 sker 2013-04-

17).  

 -Kurser och program 

på högskolsnivå ska 

följa kommunens och 

näringslivets behov.  

Grönt Grönt Målet är uppfyllt. 
Arbete i enlighet med 
behovsinventering. 

 

 - Utöver detta ska hela 

nätuniversitetets utbud 

finnas att tillgå. 

Grönt 
Grönt Målet är uppfyllt. 

Ökad befolkning - Positivt flyttnetto 2012. 
Gult Rött 2012-12-31: Delvis 

uppfyllt. För närvar-
ande är flyttnetto 0. 

 - Positivt befolknings-

netto 2015  

(Fler invånare 2015 än 

2008). 

Rött Rött 2012-11-01 (5 084): 
Ej uppfyllt. 
Befolkningsminskning 
2012-12-31: -33 
personer.  

(-22 jmfrt 2011-11-
01).  

Jämfört med basår 
2008 -221.       
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Uppdrag/verksamhet 

Kommunledningskontoret samlar all administrativ verksamhet inom kommunen  och är dess 
stödverksamhet till hela organisationen. Kommunledningskontoret består av följande funktioner: 
personal, ekonomi, IT, administrativa, arbetsmarknadsfunktionen och överförmyndaren 
 

Personalfunktionen 
Personalfunktionens ansvar omfattar både strategiska och operativa frågor inom hela 
personalområdet som till exempel personalpolitik, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling och 
löneadministration. Personalfunktionen föreslår och driver olika förändringsarbeten som gynnar 
utvecklingen av förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Övergripande verksamhets-
mål inom personalfunktionen är att bidra tillsammans med övriga verksamheter att kommunen 
har nöjda medarbetare och uppnå det långsiktiga målet om attraktiv arbetsgivare. 
 

Ekonomifunktionen 
Jokkmokks kommun arbetar efter en mål- och ramstyrningsmodell vilket innebär att inom 
ekonomifunktionen arbetar vi med övergripande och centrala ekonomiska arbetsuppgifter. Varje 
avdelning, enhet eller motsvarande är själva ansvariga för sin ekonomi och för sina resurser. 
Ekonomifunktionen stödjer kommunens avdelningar, enheter eller motsvarande med rådgivning och 
specialistkompetens och ger den politiska ledningen hjälp och service inom ekonomiområdet. 
Ekonomifunktionens övergripande verksamhetsmål är att säkerställa kommunens ekonomiska 
transaktioner och att planering och uppföljning av ekonomin görs tillsammans med övriga verksamheter 
för att bidra till god ekonomisk hushållning på lång sikt.  
 

IT-funktionen 
Verksamheten är uppdelad i tre områden. Dels den kommunala IT-verksamheten, underhåll och 
support, skolans IT-miljö och kommunens bredbandsutbyggnad och underhåll av nätet –
Jokknet- samt kommunens växel- och informationsorganisation. IT-funktionens övergripande 
verksamhetsmål är att säkerställa och utveckla den IT-plattform som övriga verksamheter inom 
organisationen behöver som stöd för att uppfylla de verksamhetsmål som är beslutade av de 
förtroendevalda politikerna inom varje nämnd. 
 

Administrativa funktionen 
Administrativa funktionen är en servicefunktion till förtroendevalda, tjänstemän och medborgare. 
Verksamheten omfattar ärendeberedning, ärendehantering och sekreterarskap för kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och valnämnden. Därtill ansvarar 
funktionen för kommunens centrala registratur, kommunarkiv, posthantering och allmänna val. 
Kommunsekreteraren handlägger även minoritetsspråks frågor. 
 

Arbetsmarknadsfunktionen 
Arbetsmarknadsfunktionen är en arbetsmarknadsrehabiliterande verksamhet Det övergripande målet för 
verksamheten är att ge deltagarna förutsättningar till egen försörjning på den öppna arbetsmarknaden, 
studier kan vara en del av möjligheterna. Detta sker genom individuellt anpassade förlopp med fokus på 
var och ens förmåga och möjligheter. På Arbetsmarknadsfunktionen finns ett flertal möjligheter till 
sysselsättning och stöd, i syfte att stödja individen att komma vidare i livet. Arbetsmarknadsfunktionen 
samverkar med arbetsförmedlingen, biståndsenheten, integrationen och försäkringskassan. 
Verksamheten bygger på individens förutsättningar med individuell samordning och aktiviteter/insatser 
utifrån den enskildes behov. 
 

Överförmyndaren 
Enligt lag ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. I 
Jokkmokks kommun har man valt att ha överförmyndare och ersättare. Överförmyndarens 
uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap och 
ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att 
omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas 
ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren ska också ge stöd och utbildning samt hjälpa till 
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med att välja/föreslå lämpliga personer som god man eller förvaltare. I de flesta fall är det 
tingsrätten som bestämmer om god man/förvaltare ska förordnas. Överförmyndarens 
verksamhet kontrolleras av Länsstyrelsen. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens 
bestämmelser.  
 

Året som gått 
Kommunledningskontoret 
För att tydliggöra kommunledningskontorets uppdrag – effektiv, kvalitetssäker stödverksamhet – 
har vi tillsammans på kommunledningskontoret tagit fram en vision som beskriver detta. Genom 
att vi känner oss som ett kontor, inte fem funktioner, kan vi nyttja resurserna optimalt och 
minska sårbarheten för hela kommunledningskontoret. 
 

Personalfunktionen 
Personalfunktionens personalsammansättning har skiftat under 2012, bland annat har 
personalfunktionen sedan i juni tillsatt en personalchef och i slutet av samma månad slutade 
personalhandläggaren. Under våren sa Kiruna kommun upp avtalet om systemförvaltning av 
lönesystemet med Jokkmokks kommun vilket innebar att personalfunktionen utökat sin 
bemanning från och med september månad med ytterligare 40 procent. En person har anställts 
som personalhandläggare/ systemförvaltare och chefen för arbetsmarknadsfunktionen har idag 
en delad tjänst 60 procent chef arbetsmarknadsfunktionen och 40 procent personalfunktion. 
Total bemanning på personalfunktionen är personalchef tillika chef kommunledningskontor, 100 
procent personalhandläggare, 40 procent systemförvaltare och 150 procent löneadministratör. 
Under hösten har personalfunktionen arbetar med att strukturera upp, effektivisera och 
kvalitetssäkra personalarbetet inom kommunen.  
 

Ekonomifunktionen 
Vi har gjort en uppgradering av kommunens leverantörsfakturahantering så Jokkmokks 
kommun kan ta emot e-fakturor från leverantörer. Detta kommer minska trycket på scanningen 
av fakturor och vi kan nyttja våra resurser på ett effektivare sätt. Vi har hållit utbildning av 
kommunens budgetansvariga inom budgetering, uppföljning och prognosarbete enligt önskemål 
från Barn- och utbildningsavdelningen samt Teknik- och serviceavdelningen. Vi har fortsatt 
utveckla kommunens inköps- och upphandlingsrutiner, kartlägga befintliga avtal och hålla 
utbildning kring Lagen om offentlig upphandling och vikten av att göra bra upphandlingar. 
Arbetet har intensifierats när vår upphandlingscontroller började på heltid från och med den 1 
september. Prioriteringen har lagts på de stora upphandlingar vi har på gång inom Teknik- och 
serviceavdelningen, där de största avtalen ligger inom el- och energi, snöröjning, 
avfallsförbränning med mera.  Bedömningen är att vi genom bra upphandlingar och köptrohet 
mot upprättade avtal kommer att sänka kommunens totala kostnader för inköp av varor och 

tjänster. 
 

IT-funktionen 
Uppgradering av fillagring samt backupsystem. Införandet av mobila anknytningar har pågått 
under året, vi har i dagsläget ungefär 90 stycken mobila anknytningar och antalet ökar. 
Uppgradering av ett antal större system som Economa, Procapita, TimeCare, LapsCare, 
Winsam har genomförts succesivt under året, tanken är också att vi så småningom ska kunna 
avveckla de två serverrum som finns i förvaltningsbyggnaden, de fysiska servrar som finns kvar 
där skall virtualiseras. Inventering av samtliga administrativa pc-arbetsplatser inför införandet av 
IT-arbetsplatser. Översyn samt utbyte av switchar på mellanplanen i förvaltningsbyggnaden 
pågår, detta på grund av föråldrad utrustning. Uppgradering funktionalitet av kommunens 
trådlösa nätverk. När det gäller projektet Bredband i glesbygd så har arbetet med schaktarbeten 
och anslutningar mot villor slutförts till 90 procent. Nu återstår installationsjobb i fastigheterna 
innan kunderna kan teckna tjänst med de olika tjänsteleverantörerna. Vi har anslutit nya skolan i 
Porjus samt Brandstationen i Porjus. Anslutning är även gjord till vattenverket samt 
pumpstationen i Jokkmokk för övervakning. Vi räknar med att ansluta ca 100 – 140 fastigheter i 
projektet, detta innebär att totalt sett så kommer tillgången till bredband öka från 84,29 procent 
till 89 procent i Jokkmokks kommun. IT-funktionen har hand om First line supporten mot 
OpenNet för de kunder som finns i Jokknet. Även utsättningen av Kabel-TV nätet ansvarar vi 
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för. Vi arbetar vidare med den virtuella infrastrukturens utbyggnad detta för att upprätthålla en 
stabil IT-miljö och kostnadseffektivt konfigurera, uppdatera och underhålla nätverkets servrar 
och arbetsstationer. Verksamheten arbetar med den planerade utbyggnaden av 4G nätet i 
Norrbotten. 
 

Administrativa funktionen 
Under året har läsplattor införskaffats till kommunstyrelsens ordinarie ledamöter i ett första steg att 
effektivisera och digitalisera ärendehanteringen inför sammanträdena. Faller försöket väl ut så är övriga 
nämnder på tur. Tillsammans med upphandlingsansvarig så har även rutiner och verktyg för central 
avtalshantering införskaffats för att kunna tas i bruk under 2013. I övrigt sker löpande uppdatering av 
styrande dokument och effektivisering av administrativa rutiner.  
 

Arbetsmarknadsfunktionen 
Återvinsten, Affären och kommunens Café är de tre grundpelarna som verksamheten bygger på. 
Arbetsmarknadsfunktionen arbetar ständigt med att hitta nya utvecklingsområden som skall leda till att 
individerna i verksamheten utvecklas medans vi samtidigt utvecklar produkter och tjänster som skall leda 
till att intäkterna ökar. Målet för verksamheterna är att stärka deltagarna att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden eller i studier, detta har varit svårt under 2012 då arbetsmarknaden har hårdnat för 
dessa individer som står längst från arbetsmarknaden med lite erfarenheter och ibland dåliga 
studieresultat med sig. Individerna som deltagit i verksamheten har utvecklats i den takt som varit möjlig 
under de förutsättningar vi har, med den pressen att få in intäkter i verksamheten. Vi har gjort många 
och stora arbeten åt övriga verksamheter i kommunen. Detta bidrar till ökad trivsel och ekonomiska 
vinster både för individerna och också för kommunens övriga verksamheter.  Under 2012 har vi arbetat 
med att stärka samarbetet med Återvinningscentralen, detta för att hitta effektiviseringar i båda 
verksamheterna som kan leda till verksamhetsutveckling. Detta arbete har tagit fart under hösten där vi 
nyttjar personella och materiella resurser mellan oss för att få båda verksamheterna att utvecklas, detta 
har lett till att individerna som är anvisade hos oss får ökade möjligheter att kunna prova på olika 
arbetsuppgifter inom Återvinningscentralen.  
 

Överförmyndaren 
Under året har mycket jobb utförts med att skapa nya rutiner, uppdatera och skapa nya 
dokument utifrån gällande lagstiftning, delta i rättsprocesser, rekrytera och utbilda nya och 
gamla ställföreträdare. Sedan 2009 har antalet ärenden inom överförmyndarverksamhetet ökat 
för varje år och den trenden har fortsatt även under år 2012. En av anledningarna till 
ärendeökningen är att befolkningen har blivit allt äldre och fler därför är i behov av stöd. 
 
 

Kommunledningskontoret visar ett underskott på 0,6 miljoner kronor totalt, vilket bland annat 
beror på högre personalkostnader inom ekonomifunktionen på grund av en nyinrättad tjänst 
som upphandlingscontroller, utökad tjänst på personalfunktionen med 40 procent gällande 
systemförvaltningen av lönesystemet på grund av att Kiruna kommun sagt upp samarbets-
avtalet, högre konsult- och licenskostnader på IT-funktionen samt uppdatering av 
backupsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2012-12-31

Årsbudget, tkr 21 069 Årsbudget, tkr 900 Tillsvidareanställda 20

Redovisning, tkr 22 127 Redovisning, tkr 322 Visstidsanställda 4

Avvikelse, tkr -1 058 Avvikelse, tkr 578
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Rapporter 

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

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder 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. 
 

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

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

Jokkmokks kommun redovisar en betalningsflödesrapport enligt rekommendation från Rådet 
för kommunal redovisning.  

Tanken är att läsaren ska kunna följa betalningsflödena på ett mer pedagogiskt sätt jämfört 
med den tidigare finansieringsanalysen. Jokkmokks kommun har därför ersatt 
finansieringsanalysen med en betalningsflödesrapport. 

Termer 

Anläggningstillgångar är tillgångar med längre varaktighet, till exempel byggnader, fordon, 
maskiner och dylikt. 
 

Avskrivningar är en planmässig värde nedsättning av anläggningstillgångarna.  

Investeringsutgiften periodiseras och kostnadsförs genom avskrivningen. 
 

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

En kostnad kommer att uppstå, men det är inte känt vilket belopp det blir och inte heller när i 
tiden kostnaderna uppstår. 
 

Balansomslutning är summan av passivsidan eller aktivsidan på balansräkningen. Det vill 
säga summan av samtliga tillgångar eller summan av samtliga skulder, avsättningar och eget 
kapital. 
 

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar å ena sidan samt skulder och avsättningar å 
andra sidan. Det egna kapitalet består av två delar: 

 Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 

 Anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder. 
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Investeringsredovisningen omfattar kommunens investeringar i till exempel fastigheter, 
anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar 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 betalningsberedskap som finns. Likvida medel består av 
kontanter, banktillgodohavanden, 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 redovisningsperiod till 
vilken de hör. 
 

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

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

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel kontanter, pengar, statsbidrags-
fordringar och förråd) och dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier, 
aktier och långfristiga fordringar).
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Jokkmokks kommun följer lagen om kommunal redovisning, samt de rekommendationer som 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. (förutom rekommendation 18 gällande 
investeringsbidrag, se under anläggningstillgångar) 
 

Nedan beskrivs Jokkmokks kommuns tillvägagångssätt i speciellt omtalade redovisnings-
situationer, för att ge en närmare beskrivning vilka bedömningar och vägval vi har gjort.  
 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den proportionella 
konsolideringsmetoden, det vill säga tillgångs- och skuldposter har upptagits med den del som 
motsvarar kommunens ägda andel i respektive företag. Eliminering har gjorts för interna mellan-
havanden mellan kommunen och respektive företag samt mellan de olika företagen. Sålunda har 
kommunens andelsinnehav 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 återfinns på flera ställen i den kommunala redovisningen. 
Pensionsskulden finns under: 

 avsättningar för pensioner,  

 kortfristiga skulder och  

 pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar. 

  
Den sista punkten ligger utanför balansräkningen under rubriken borgens- och ansvars-
förbindelser. 
 

Jokkmokks kommuns samlade pensionsskuld uppgår till 193,5 miljoner kronor (194,7) inklusive 
löneskatt på balansdagen. Under avsättningar finns 3,3 miljoner kronor (3,6) redovisat och under 
kortfristiga skulder finns de pensioner som har tjänats in av de anställda under år 2012, den så 
kallade individuella delen, totalt 6,4 miljoner kronor (5,9) vilka betalats ut i mars månad 2013.  

Under borgens- och ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av 
arbetstagare och pensionstagare innan år 1999. Dessa räknas upp enligt fastställt index och 
reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Detta åtagande uppgår i bokslutet till 146,6 
miljoner kronor (147,8). 

Den totala löneskatten för pensionsåtagandena i Jokkmokks kommun uppgår till 41,6 miljoner 
kronor (39,9). 

Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation nr 17, Värdering av och upplysningar 
om pensionsförpliktelser, angivit att värderingen 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 övertid, har bokförts som en kortfristig skuld. 

 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minus 
investeringsbidrag (bygdemedel) och avskrivningar. Avskrivningskostnaden belastar resultatet från 
och med månaden efter det att investeringen avslutats. 
 

Jokkmokks kommun använder sig sedan flera år tillbaka av ett (1) basbelopp som gräns för 
aktivering av investeringar i inventarier av ringa värde. Det betyder alltså att inköp av inventarier 
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och liknande som för närvarande inte överstiger ungefär 40 000 kronor kostnadsförs på aktuellt 
redovisningsår. 
 

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

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

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 va-anslutningsavgifter 
som en intäkt. Jokkmokks kommun har under de senaste åren inte haft någon stor volym 
avseende va-anslutningsavgifter. 
  

Jokkmokks kommun bruttoredovisar 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 utfärdade i september 2002 en rekommendation 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 leasegivaren till 
leasingtagaren. Äganderätten kan, men behöver inte, övergå till leasingtagaren. Ett leasingavtal 
som inte är ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal. I de fall avtalets värde är 
obetydligt ska leasingavtalet inte klassificeras som finansiellt utan operationellt. Vid finansiellt 
leasingavtal ska objekten för dessa avtal redovisas som tillgångar och framtida leasingavgifter som 
skulder i balansräkningen. Operationella avtal ska endast redovisas som kostnader i resultaträk-
ningen. Jokkmokks kommun har klassificerat sina leasingavtal som operationella. De operationella 
leasingavtalen specificeras i not två. 

 
 


