
En stor pott pengar landar inom 
kommunstyrelsens område. 
Enkelt uttryckt tar kommunsty-
relsen kostnaden för allt som 
kommunens övriga verksamhet 
behöver för att fungera. 

Med andra ord är kommunsty-
relsen en serviceenhet som tar 
kostnader för, exempelvis, fastig-
heter och lokaler, vaktmästartjäns-
ter, ekonomi, personaladministra-
tion och löner, IT, överförmynderi, 
matpol, städpool, post, registratur 
och telefonväxel.

Dessutom bekostar kommun-
styrelsens budget den politiska 
administrationen för kommunsty-
relsens politiska församling samt 
kommunfullmäktige. Kommun-
styrelsen gör även utredningar och 
svarar på remisser, från Länssty-
relsen och statliga myndigheter, 
och betalar alla kommunala för-
säkringar och medlemskap, exem-
pelvis i SKR, Kommunförbundet 
Norrbotten och Lapplands kom-
munalförbund. 

Service till kommunens  
invånare
Mer synligt och märkbart för 
kommunens invånare är kommun-
styrelsens ansvar för gator, vatten 
och avlopp samt avfallshantering. 
Andra verksamheter, som de flesta 
kommer i kontakt med, är Jokknet 
(IT), näringslivsarbete, samhälls-
planering, fastigheter, resekom-
munikationer, camping, överför-
myndare, infocenter, registratur, 
kommunikation och hemsida.

Kostnaden för gymnasie- och 

vuxenutbildningen (Lapplands 
lärcentra) tas också ur kommun-
styrelsens börs. Från år 2010 drivs 
gymnasieutbildningen via Lapp-
lands kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen har även an-
svaret för digitalisering och för att 
utveckla e-tjänster för självservice. 
Istället för blanketter som ska pos-
tas hit och dit kan mycket numera 
ske via nätet.

Håller koll på ekonomin  
under året
Det är också kommunstyrelsen 
som håller koll på att kostnaderna 
i kommunens verksamheter håller 
sig inom ramarna under verk-
samhetsåret. Genom att följa upp 
ekonomin med månadsrapporter 
kan en prognos på resten av årets 
ekonomiska utfall signalera om 
kostnaderna ökar mer än beräk-

nat. Det kan i sin tur leda till en 
rad sparåtgärder. Budgeten ska 
enligt lag vara i balans. Eller enkelt 
uttryckt, blir det minus i kassan ett 
år måste det bli överskott i kassan 
inom de kommande tre åren med 
samma belopp.

Även i ekonomiskt kärva tider 
måste dock en kommun våga 
investera. Många av de investe-
ringar kommunen gör ska vara 
självfinansierande, alltså bära 
sina egna kostnader via taxor och 
avgifter, exempelvis vatten- och 
avloppstaxa. Andra investeringar, 
som betalas genom skattemedel, 
belastar ekonomin under flertalet 
år i form av avskrivningar och rän-
tor, lite som att handla på avbetal-
ning.

För den vanlige medborgaren 
kan det te sig något märkligt när 
kommunen drar åt svångremmen 

inom exempelvis skola, vård och 
omsorg men samtidigt satsar på 
nybyggnationer och gör stora in-
vesteringar. Förklaringen är olika 
påsar med pengar.  

Söker ständigt efter mer pengar
Kommunstyrelsen jobbar hela 
tiden för att hitta annan finansie-
ring till det ”lilla extra”. Det kan, 
exempelvis, röra sig om pengar 
från Boverket, Länsstyrelsen eller 
EU. Gemensamt för dessa pengar 
är att de oftast inte får användas 
i kommunens ordinarie löpande 
verksamhet, utan de ska användas 
till utveckling och investeringar 
för det sökta projektet.

Under 2020 bedrivs bland annat 
projekt för att förbättra service 
mot företag, för att stärka arbetet 
med kompetensförsörjning och 
inom energi- och miljöfrågor.
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Nästa vecka:  
Socialtjänstens tuffa verklighet
Samtliga texter finns även att läsa 
på kommunens hemsida, 
jokkmokk.se

Kommunstyrelsens pengar 
ska räcka till allt och alla
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Övrigt: Bostadsanpassning, 
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Kommunstyrelsen är en serviceenhet som, bland mycket annat, tar kostnaderna för gator, vatten och avlopp.

Kommunstyrelsens bekostar även administrationen för kommunfullmäktige.


