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ÅRSREDOVISNING 2013

F

ör 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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Kommunstyrelsens ordförande
Många utmaningar men ett resultat åt rätt håll
Ett av de viktigaste målen i kommunens strategiska plan är befolkningsutvecklingen. Vi har tyvärr gjort ett tapp
i befolkningstal under cirka femtio år.
Ofta har det rört sig om en minskning
av antal kommunmedborgare med 5080 st. per år. Förklaringen är till stor del
den demografiska profil vi har. Det är
ungefär dubbelt så många som dör än
vad som föds. Under senare år har dock
tappet minskat. Under 2013 gjorde vi
ett tapp med 20 personer. Glädjande är
att inflyttningen var större än utflyttningen. Även på länsnivå har trenden
vänt och Norrbotten ökade mer under
2013 än på mycket länge.
En av de viktigaste frågorna för vår
kommun är att bredda arbetsmarknaden, både i antal jobb och yrkesområden.
Vi ser med tillförsikt på framtiden med
bland annat en kommande gruvetablering som genererar en stor mängd arbetstillfällen. Detta samtidigt som vi ser
en stor mängd nystartade företag.
Många påstår att de vanligaste orsakerna till flytt är jobb och/eller kärlek.
Detta gäller förmodligen det omvända
också, att detta är viktiga faktorer som
bidrar till man väljer att bo kvar i den
kommun man redan finns i. Naturligtvis är det många andra faktorer än
arbete som avgör val av bostadsort. Vi
vill alla förverkliga våra drömmars mål.
För att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo i så behöver vi fortsätta att
utveckla många områden såsom attrak-
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tiva områden för boenden i alla åldrar,
utbildningsmöjligheter, utbud och möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv,
bra infrastruktur i samhället etc.
EKONOMI I BALANS

Utmaningarna har varit många under
året med ökande kostnader inom bland
annat socialnämndens verksamheter.
Med ett minskade invånarantal blir tyvärr följden att vår möjlighet att leverera kommunal service på den önskvärda
nivån försämras. Detta ställer stora krav
på effektivisering inom kommunens alla
verksamheter. Under året har vi beslutat och arbetet har påbörjats med ett
mycket omfattande projekt som syftar
till att energieffektivisera kommunens
fastighetsbestånd. Den ekonomiska
omfattningen uppgår totalt till cirka 24
miljoner. Det är den enskilt största investeringen som gjort på många år.
Detta är ett långsiktigt sätt att påverka kommunens ekonomi framöver.
Underhållsbehovet minskar samtidigt
som kostnader för energin minskar rejält. Detta är bra både ur ett ekonomiskt
och ur ett ekologiskt perspektiv.
Vi levererar en budget i balans för 2013.
Det relativt stora överskottet beror till
stor del på engångs-intäkter från försäljning av Porjus fiskodling och återbetalning av AFA- premier.

Stefan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchefen
Vi jobbar vidare med attraktivitetsfrågor
Jokkmokk har figurerat förhållandevis
mycket i media under året som gått.
Det mesta av exponeringen i media har
fokuserat på gruvfrågan och intressekonflikten utifrån det faktum att järnmalm har hittats i marken i Kallak, cirka fyra mil väster om Jokkmokk. Det
finns olika åsikter om huruvida det är
bra eller dåligt med en eventuell gruvetablering utanför Jokkmokks centralort. Alla har rätt till sin egen åsikt. Det
som är tråkigt är att stämningen och
samtalsklimatet bland medborgare i
Jokkmokks kommun som tycker olika i
gruvfrågan blivit hårt och kallt. Tyvärr
har till och med några enstaka individer hotat och kränkt andra individer
utifrån det faktum att man tycker olika
i en sakfråga. Det är absolut inte acceptabelt i ett civiliserat och demokratiskt samhälle.
Många tror att det är myndigheten
Jokkmokks kommun som beslutar om
en eventuell gruvetablering eller inte.
Så är inte fallet. Det är andra myndigheter som beslutar i dessa frågor. Jokkmokks kommun har med bakgrund
av allt detta genomfört ett antal olika
medborgardialogträffar under hösten
2013. De syftar i första hand till att vi
ska komma tillbaka till en situation där
vi kan leva sida vid sida och trots att vi
tycker olika ändå inte hotar och kränker varandra. Oavsett om det blir en
gruva eller inte i Kallak utanför Jokkmokk är det viktigt att vi har ett attraktivt och trevligt samhälle som gör att
folk vill komma hit som besökare och
som även leder till att folk vill flytta
hit. Just bostadsfrågan är en mycket
viktig fråga och en av de stora utmaningarna för att klara av en situation
med ökat invånarantal. För att klara av
att öka invånarantalet och alltså undvika en situation där man bor på en ort

och jobbar i en annan – så kallad ”fly
in-fly out” – så krävs attraktiva bostäder. För att få ett attraktivt och trevligt samhälle har vi under hösten 2013
startat ett arbete med att ta fram en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun.
Det arbetet handlar om att jobba fram
ett skyltprogram, en belysningsplan,
planer och riktlinjer för färger och
former, byggnadsstilar, pictogram och
liknande.
Som ett led i arbetet med att stärka
Jokkmokks kommun som samisk profil har arbetet med att få den samiska
parlamentsbyggnaden att placeras och
byggas i Jokkmokk intensifierats. Ett
förslag finns framarbetat som visar en
parlamentsbyggnad vid Dálvvadissjöns
strand i centrala Jokkmokk och det förslaget har presenterats för representanter från Sametinget.
Sápmi Awards arrangerades för andra
gången under sommaren 2013. Arrangemanget genomfördes i Jokkmokks
samhälle helgen innan midsommar under midnattssolens sken. Sápmi Awards
är en arena för att lyfta fram och premiera olika samiska företrädare från
hela Sápmi inom olika områden.
Många spännande saker händer i Jokkmokks kommun. Vi står inför stora
utmaningar inom många områden. En
ny strategisk plan har arbetats fram
under året vilket visar på vilken inriktning Jokkkmokks kommun jobbar mot
under de närmaste åren. Tillsammans
är jag övertygad om att vi kommer att
klara de utmaningar vi står inför.

Anders Nygårds
Kommunchef
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Fakta om Jokkmokks kommun
Jokkmokks kommun ligger som en av Sveriges nordligaste kommuner
mitt i Norrbottens län och i Lapplands landskap. Jokkmokk ligger mitt
på polcirkeln och gränsar till Norge i väster, Gällivare kommun i norr,
Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner i söder samt Bodens och Älvsbyns
kommuner i öster.
Jokkmokks kommuns areal uppgår till 19 477 kvadratkilometer
(cirka 10 x 20 mil) vilket motsvaras av en yta större än landskapen
Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I en internationell jämförelse
är Jokkmokks kommuns yta lika stor som halva Schweiz eller som två
tredjedelar av Belgien.
På denna stora yta finns knappt 5 100 invånare vilket innebär cirka
0,3 invånare per kvadratkilometer.
Ungefär halva ytan består av skyddade områden. Världsarvet Laponia
samt nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus
finns inom Jokkmokks kommuns gränser.

ANTAL INVÅNARE 31/13
ANTAL INVÅNARE

2013

2012

2011

2010

2009

mot 2012

Män:

2594

2 587

2 599

2 639

2 663

7

Kvinnor:

2472

2 499

2 520

2 531

2 547

-27

Totalt:

5066

5 086

5 119

5 170

5 210

-20

Under året födda:

42

35

39

36

40

7

Under året döda:

80

68

69

58

68

12

Summa födelsenetto:

-38

-33

-30

-22

-28

-5

Under året inflyttade:

260

236

221

215

195

24

Under året utflyttade

242

236

241

232

264

6

18

-0

-20

-17

-69

18

-20

-33

-51

-40

-95

-20

Summa flyttningsnetto:
Summa invånarantalförändring

Not: Uppgifter hämtade direkt ur SCB statistikdatabas.
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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

15

14

16

16

20

17

Vänsterpartiet (V)

4

7

5

5

3

3

Samernas Väl (SV)

Socialdemokraterna (S)

2

2

2

2

1

3

Samernas (SAM)		

0

0

0

1

0

Alternativet (ALT)		

1

5

9

5

0

Framtid i Jokkmokk (FJK)
Samtliga partier

3
31

				
31

35

35

35

35

KOMMUNAL- OCH LANDSTINGSSKATT 2013 (KRONOR)
Utdebitering

Kommun

Län

Riket

Kommunalskatt

22,95

22,59

20,62

Landstingsskatt

10,18

10,18

11,11

33,13

32,77

31,73

172 641

177 600

180 028

93

99

100

Total skattesats exklusive
församlings- och stiftsskatt
Skattekraft,
kronor per invånare
index (riket = 100)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SVERIGE OCH OMVÄRLDEN
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser
positivt på den svenska ekonomin. De räknar nu
med att BNP ökar med 2,6 procent 2014, jämfört med 0,9 procent 2013. Det är i första hand
exporten och investeringarna som ökar och här
bidrar kommunsektorn en hel del. Även den inhemska konsumtionen kommer att öka under
2014. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor
och en växande sysselsättning medverkar till att
hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb
takt. Hushållens sparande har de senaste åren
legat på en hög nivå men nu förutser man att
konsumtionen ökar och att sparande reduceras
efterhand. Det kommer att ge en ytterligare
draghjälp till ekonomin. Sysselsättningen fortsätter att öka 2014 vilket bidrar till att läget på
den svenska arbetsmarknaden kommer att förbättras. Dock kommer den höga arbetslösheten
inte anmärkningsvärt att reduceras. Den relativt
svaga arbetsmarknaden kommer att hålla tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna
beräknas att hamna på cirka 3 procent medan
inflationen håller sig kring 1 procent. Den låga
inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt.
I reala termer efter avdrag för pris- och löneökningar är däremot skatteunderlagets tillväxt
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starkt. Vad som även håller tillbaka tillväxten de
sänkta pensionerna.
Kommande år fram till 2017 kommer skatteunderlaget att växa med ca 2 procent per år i
reala termer vilket beror på återhämtningen på
arbetsmarknaden. Det är en ökning av arbetade
timmar som bidrar till det men även den inhemska efterfrågan bidra till ökningen. Resursutnyttjandet i ekonomin kommer att stiga och därmed
även pris- och löneökningarna.

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.

KONCERNRÄKENSKAPER
KONCERNORGANISATION
Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus
100%

Jokkmokks
Värmeverk AB
100%

JOKKMOKKS
KOMMUNKONCERN
Resultat för Jokkmokks kommunkoncern 2013
var 16,2 miljoner kronor. AB Jokkmokkshus redovisar ett resultat på 3,7 miljoner kronor och
Jokkmokks Värmeverk AB redovisar ett resultat
på 3,0 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. Kommunen är
även helägare till Porjus Fiskeodling AB. Bolaget är under avveckling då anläggningen var
såld under 2013 och exklukderas därmed i årsredovisningen.
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, Stiftel-

Destination
Jokkmokk AB
50%

sen 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 Småkommuners 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.
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POLITISK ORGANISATION
Kommunfullmäktige
Valberedning

Revision

Valnämnd

Överförmyndare

Kommunstyrelse

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Samhällsbyggarnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

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
kommunfullmäktige. 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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TJÄNSTEMANNAORGANISATION

Jokkmokks kommuns organisation
Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Kommunledningskontoret

Utvecklingskontoret

Teknik- och serviceavdelningen
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Socialtjänsten
Socialnämnden

Samhällsbyggaravdelningen
Samhällsbyggarnämnden

Kultur- och fritidsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden

Gatu, städ,
mat, fastighet

Skol- och förskoleverksamhet

Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg

Räddningstjänst,
miljö- och hälsoskydd,
samhällsplanering

Kultur- och fritidsverksamhet

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 fastighetsområdena 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.
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varandra. Det är viktigt att poängtera att det inte
är många som hotar och kränker andra människor men det är tillräckligt många som gjort det
för att det inte ska vara okej i ett demokratiskt
och civiliserat samhälle.
MEDBORGARDIALOGER

VIKTIGA HÄNDELSER
UNDER ÅRET
GRUVFRÅGAN BERÖR

Järnmalmsfyndigheten cirka fyra mil väster
om Jokkmokks samhälle berör våra invånare.
Frågan berör även många andra än Jokkmokks
kommuns medborgare. Det är den enskilt
största frågan i Jokkmokks kommun under år
2013 som figurerat mest i riksmedia och i delar
av världsmedia.
Många tror att effekterna av järnmalmsfyndigheten är lösningen på Jokkmokks alla problem medan andra tror att det blir Jokkmokks
undergång. Det är en komplicerad fråga som
inte enbart har två perspektiv. Det finns många,
många vinklingar på denna mångfacetterade
fråga.
Under sommaren då gruvbolaget var inne i
en fas då man provbröt järnmalmen skedde stora
protester i Kallak, cirka 40 kilometer väster om
Jokkmokk, där järnmalmen finns.
Att människor tycker olika i olika frågor är
bra och berikande på många olika sätt. Det som
är tråkigt i gruvfrågan är att några människor har
klivit över en gräns för vad som de allra flesta anser vara okej, nämligen att vi hotar och kränker
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Utifrån allt som hänt i form av hot och kränkningar samt utifrån det mycket stora intresset
i gruvfrågan från olika grupper i samhället bestämde Jokkmokks kommun att genomföra ett
antal olika medborgardialoger under hösten
2013. Syftet med medborgardialogen var att
återigen komma till en situation där vi medborgare kan tycka olika i olika sakfrågor utan att
hota och kränka varandra.
Tre stycken medborgardialoger genomfördes
under november och december 2013. Medborgardialogerna var välbesökta. Mellan 160 och
200 individer besökte var och en av de tre medborgardialogtillfällena. Det är ett väldigt stort
deltagande jämfört med andra medborgardialoger som genomförts i Jokkmokks kommun.
Många olika representanter från olika myndigheter var på plats. Det är viktigt att poängtera
att det inte är politikerna i Jokkmokks kommun
som avgör om det blir en gruva i Jokkmokk eller
inte. Det är andra myndigheter som framförallt
Bergsstaten och Länsstyrelsen som avgör dessa
frågor.
JOKKMOKK, DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Oavsett om det inom några år blir en gruva i
Jokkmokk eller inte, vill vi ha attraktiva samhällen i Jokkmokks kommun. Befolkningsfrågan är en stor utmaning för många kommuner.
Jokkmokk har, precis som många andra kommuner, en åldrande befolkning där det varje år
dör många fler jämfört med det antal som föds.
Om invånarantalet inte ska minska ska inflyttningen därför överstiga utflyttningen men ett
ganska stort antal.
För att människor ska kunna och vilja flytta
till Jokkmokks kommun behövs bostäder. Om
det finns någonstans att bo finns förutsättningen att människor flyttar hit. Det är dock ingen
garanti att människor flyttar hit bara för att det
finns bostäder. Det krävs även andra saker för att
man ska ta steget att flytta någonstans.
Under år 2013 påbörjades ett arbete med att
jobba fram ett gestaltningsprogram. Det handlar
om att bygga ett attraktivt samhälle genom att
ta fram ett skyltprogram, en belysningsplan samt
olika regler kring färger, former, pictogram, typsnitt och liknande.

Sápmi Awards arrangerades för andra gången
under sommaren 2013. Sápmi Awards är en gala
och en tävling där framstående samiska aktörer
inom olika kategorier från hela Sápmi lyfts fram
och premieras.
Utifrån resonemanget om att många upplever
Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden har arbetet med att erbjuda Sametinget
Jokkmokk som ort för en samisk parlamentsbyggnad intensifierats. Ett förslag om att bygga
en parlamentsbyggnad vid Dálvvadissjöns strand
i centrala Jokkmokk har arbetats fram och presenterats för olika representanter för Sametinget.
KUNGLIGT BESÖK
SÁPMI AWARDS, PARLAMENTSBYGGNAD OCH
ETT UTVECKLAT OMRÅDE RUNT DÁLVVADISSJÖN

Andra frågor kring attraktivitet med en koppling till Jokkmokk som den naturliga samiska
huvudstaden, handlar om Sápmi Awards, en samisk parlamentsbyggnad, planer på ett hotellbygge samt ett resonemang kring en designträdgård.

Då Sametingets plenum en vacker sensommardag i augusti öppnades i Jokkmokk var Sveriges
Konung Carl XVI Gustaf på plats och genomförde invigningen. Vid detta tillfälle presenterade Jokkmokks kommun ett förslag till att
bygga en parlamentsbyggnad i Jokkmokk.
I samma område runt Dálvvadissjön i Jokkmokk finns även planer på att bygga ett hotell
kallat LávvuHotel. En samisk entreprenör planerar ett hotellbygge i ett naturfint område med
huvudfokus på kulturturism.
Och i precis samma område planeras för ett
bygge av en designträdgård kallad Midnattssolens Trädgård. Det finns alltså många spännande
utvecklingsområden i syfte att bygga ett attraktivt samhälle.
LEDARSKAP OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

Under året har det inom organisationen Jokkmokks kommun lagts mycket kraft och energi
på olika frågor kring ledarskap, mångfald och
jämställdhet samt värdegrundsfrågor rent generellt. Frågan kring främlingsfientlighet har
tyvärr blivit mer aktuell och lyfts till ytan mer
under år 2013 jämfört med tidigare år. På något
sätt har den förhållandevis infekterade gruvfrågan gjort att olika typer av främlingsfientlighet
och smygrasism frodats runt om i Jokkmokks
kommun på ett sätt som inte märkts av tidigare.
Det är absolut inte acceptabelt.
Runt om på våra olika arbetsplatser har vi
därför jobbat mycket med dessa frågor. Vi har en
framarbetad värdegrund som vi använder oss av i
olika samtal och diskussioner kring dessa frågor.
Jokkmokks kommun är dessutom med som en av
tre kommuner i Sverige (Malmö och Borlänge
är de andra två kommunerna) i ett projekt som
heter Good Relations. Projektet handlar om
främlingsfientlighet och hur vi kan agera för att
hantera främlingsfientlighet i våra kommuner.
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KRAFTSAMLING

Jokkmokks kommun är också med i ett kommunövergripande arbete på länsnivå kal�lat Kraftsamling. I alla olika sammanhang har
det konstaterats att Norrbotten som region är
mycket framgångsrik. Det investeras som aldrig förr i Norrbottens län och tillväxtsiffrorna
i statistiken visar att det endast är Stockholmsregionen som har en högre tillväxt än i Norrbotten.
Trots det har invånarantalet under många år
minskat i Norrbotten.
I kraftsamlingsprocessen har man konstaterat
att det handlar om att attityder och värderingar
inte är riktigt lika tillåtande i Norrbotten som
på andra ställen runt om i landet. Det finns ett
större motstånd till oliktänkande här i nordligaste Sverige jämfört med på andra ställen. Det
är framförallt inom fyra olika områden som detta
slår igenom. Det handlar om integration, mångfald, jämställdhet och ungdomsfrågor.
Om vi lyckas förändra attityder och värde-
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ringar så att människorna i Norrbotten blir mer
accepterande och toleranta inom dessa områden
så ökar möjligheten att fler människor vill bo och
arbeta i Norrbotten.
JÄMSTÄLLDHET

Under våren 2013 beslutade Jokkmokks kommun att anta CEMR-deklarationen. CEMRdeklarationen är ett verktyg för kommuner,
landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet
och i den praktiska verksamheten. En arbetsgrupp har bildats och det strategiska arbetet
har startat.
BEFOLKNINGSFRÅGAN

Att bibehålla eller öka invånarantalet är en stor
utmaning för många kommuner runt om i landet. 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 inte invånarantalet ska minska krävs det
därmed en betydligt större inflyttning jämfört med den utflyttning som sker varje år.
Genom att förändra attityder
och värderingar och samtidigt skapa attraktiva samhällen ökar förutsättningarna för att inflyttningen
ska vara större än utflyttningen.
Under år 2013 har Jokkmokks
kommun minskat invånarantalet
med endast 20 personer. Eftersom
det tyvärr avlidit 80 medborgare
och endast 42 har fötts så är det en
betydligt högre inflyttning i förhållande till utflyttning som förklarar att befolkningsminskningen
är på en så låg nivå som 20 medborgare för helåret 2013.

EKONOMI
RESULTAT, ANALYS OCH
NYCKELTAL
Årets resultat visar på ett överskott om 10,3
miljoner kronor. I resultatet ingår en återbetalning från AFA gällande för mycket inbetalda
premier under åren 2005–2006, vilket har påverkat resultatet positivt med 6,0 miljoner kronor samt försäljningen av Porjus Fiskeodling
till Vattenfall vilket inbringade 8 miljoner kronor. Årets resultat är 6,8 miljoner kronor bättre
än det budgeterade resultatet på 3,5 miljoner
kronor.
Köpstoppet som kommunstyrelsen beslutade
om på försommaren har beräknats separat. Den
enskilt största posten är att kommunstyrelsens
medel för oförutsedda kostnader inte nyttjats
helt och ger ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Teknik och Serviceavdelningen räknar med
uppskjutna/ej genomförda åtgärder till dryg 1,2
miljoner kronor. Övriga förvaltningar har sammantaget beräknat att köpstoppet inneburit
kostnader för cirka 900 tusen kronor ej blivit
genomförda eller uppskjutna. Ofta är det resor,
utbildningar och kurser som inte har gjorts. Särskild redovisning har upprättats och delgivits
kommunstyrelsen.
VERKSAMHETSANALYS

Styrelse och nämnder redovisar sammanlagt
ett negativt resultat på 7,2 miljoner kronor mot
budget. Nämndernas resultat och orsak i korthet till avvikelser redovisas i tabellen nedan.

KOMMUNSTYRELSEN + 4,0 MILJONER KRONOR

* Kommunchefens område, ett överskott om
1,9 miljoner kronor varav den enskilt största
förklaringen till överskottet kommunstyrelsen
inte använt de medel som är till för oförutsedda
kostnader. Även kostnaderna för länstrafiken
och bostadsanpassningsbidragen är lägre än
budget
* Kommunledningskontoret, ett överskott om
0,5 miljoner kronor totalt, beror bland annat
på anslutningen av nya kunder till Jokk-Net
har varit större än beräknat. Ett lägre behov av
företagshälsovård har reducerat kostnaderna
samt att förhandlingsverksamheten varit något
lägre än förväntat. Även överförmyndaren har
kunnat reducera kostnaderna till gode män.
* Lapplands gymnasium, underskott 0,4 miljoner kronor, beror bland annat på högre kostnader för skolskjutsar, mat och lokaler än budgeterat.
* Teknik- och serviceavdelningen, överskottskott med 4,8 miljoner kronor totalt. En
del av överskottet beror på köpstoppet som har
beräknats till 1,2 miljoner kronor. Matpolen visar på ett överskott om 360 tusen kronor och
städpolen har ett överskott med 350 tusen kronor. Övrigt som givit överskott är lägre uppvärmningskostnader bland annat beroende på
igångsättning av EPC-projektet samt lägre elkostnader med ny upphandling och nytt elavtal.
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* Utvecklingskontoret, underskott med 2,7 miljoner kronor totalt, beror bland annat på ökade
personalkostnader på Notudden av säkerhetskäl med dubbelbemanning i receptionen och
ökad säkerhet vid vattenrutschbanan. Cirka 1,5
miljoner kronor hänför sig till det fria utebadet.
Fria nyttigheter vid Lapplands lärcenter orsakar drygt 300 tusen kronor i underskott.

* En annan stor kostnadspost har varit ett
korttidsboende ”Björksta” som öppnats utan
att det varit budgeterat. 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 2013.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN,
UNDERSKOTT –0,5 MILJONER KRONOR

* Underskottet går att hänföra till ökade kostnader på grund att elever med särskilda behov
där ökade personalinsatser har satts in.
SOCIALNÄMNDEN,
UNDERSKOTT –11,2 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.

SAMHÄLLSBYGGARNÄMNDEN
0,3 MILJONER KRONOR

* Till stor del beror överskottet på att en av
miljöinspektörerna har arbetat deltid under
året.
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
0,2 MILJONER KRONOR

* Anledningen till Kultur- och fritidsnämndens överskott är att kulturskolan startade sin
verksamhet senare än beräknat.
FINANSIERINGEN REDOVISAR EN POSITIV
BUDGETAVVIKELSE

Summan av finansieringens olika delar uppgår
till en positiv budgetavvikelse på 13,9 miljoner
kronor.
Finansiella poster (miljoner kronor)

Resultatutveckling 2009– 2013 (mkr)
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Skatteintäkter och statsbidrag
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6,0

Försäljning av Porjus Fiskeodling
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Nedskrivningar

-5,5

Summa

13,9

Avvikelse resultat (miljoner kronor)
1,9

2
0

Pensioner och sociala avgifter

2013
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Driften:

-7,2

-17,7

Finansieringen:

13,9

16,4

Avvikelse mot budget
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Budgeterat resultat
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AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV
Justerat resultat för 2013 visar ett överskott på
10,3 miljoner kronor, och redan under 2012
hade 2011 års underskott återställts till fullo.
Balanskravet uppfylls därmed enligt kommunallagen.
Kommunen, mkr

2013

2012

2011			

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

1,2
-2,2

-1,0

- 7,3		
0		
3,0		

Att återställa

0,0

Det finns redovisat en reavinst på 8 miljoner
kronor avseende försäljningen av Porjus fiskeodling. Reavinsten är inte medtagen i ovan redovisning som en avgående post. Detta eftersom försäljningen är ett led i att undvika framtida förluster som bolaget har redovisat.

2,5

Under 2013 beslutade fullmäktige att införa en
resultatutjämningsreserv (RUR) samt fastställa
regler för den och besluta om storleken på reserven. Ingående avsättning för 2010–2012
uppgår till 9,8 miljoner kronor. För 2013 kommer avsättningen att uppgå till 7,3 miljoner
kronor. Det innebär att avsättningen totalt
uppgår till 17,1 miljoner kronor. Särskilt beslut
om detta tas i samband med att årsredovisningen tas i Kommunfullmäktige.

1,0

0,0

-1,0

Finansiella kostnader 2009 – 2013 (mkr)
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FINANSIELLA INTÄKTER

De finansiella intäkterna uppgår till 1,2 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 1,3 miljoner kronor och är till största delen räntekostnader på lånen, samt en mindre räntekostnad
på pensionsavsättningar. Räntekostnader på
lånen har minskat från 2012 beroende på lägre
ränta på omsatta lån samt lägre upplåning än
beräknat och amortering på 6,5 miljoner kronor enligt de finansiella målen. Snitträntan för
2013 har varit 2,18 procent jämfört med 1,91
procent för 2012.
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SKATTEINTÄKTERNA OCH STATSBIDRAGEN

När det gäller de totala skatteintäkterna och
statsbidragen noteras en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Överskottet hänför
sig till ökade intäkter beroende på fler invånare
än beräknat. Definitiv slutavräkning för 2012
gav ett lite överskott och beräknad slutavräkning för 2013 visar på ett negativt saldo på
drygt 1 miljon kronor.
HUR VÄL STÄMDE PROGNOSERNA UNDER ÅR
2013 – AVVIKELSE MOT BUDGET

Helårsprognos
tertial 1

Helårsprognos
tertial 2

Bokslut 2013

Kommunstyrelsen

-4,8

-4,7

4,0

Barn- och utbildningsnämnden

-0,2

-0,3

-0,5

Socialnämnden

-8,5

-9,0

-11,2

Samhällsbyggarnämnden

0,0

0,0

0,3

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

0,0

0,2

-1,2

14,9

13,9

-14,7

0,9

6,7

Styrelse/nämnd

Finansieringen
Summa

Störst avvikelse under året angående prognoser
uppvisar kommunstyrelsen och socialnämnden.
För kommunstyrelsen är det bland annat beräknade realisationsförluster vid försäljningen
av Heboverken som uteblev samt överskott på
grund av köpstoppet inom teknik- och service,
inom kommunledningskontoret samt ej nyttjande medel för oförutsedda kostnader som ger
stora avvikelser. Inom socialnämnden är det
framförallt högre lönekostnader och ett större
behov i verksamhet 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. I princip
är alla målen uppnådda 2013. Målet avseende
amortering av låneskulden har nåtts vad avser
amorteringen men kommer inte att nås vad avser ”skuldfri 2020”. Fullmäktige har beslutat att
EPC projektet skall lånefinansieras. Det innebär att i år har nya lån upptagits med 9 miljoner kronor som innebär att kommunens totala
låneskuld har ökat med 2,5 miljoner kronor.
Detta sammantaget innebär att målet delvis har
nåtts och att det blir gult till färgen. Sammantaget innebär det att god ekonomisk hushållning
och god ekonomisk utveckling har uppnåtts.

Soliditet 2009 – 2013 (mkr)
Jokkmokks kommun

%
60

55

Finansiella mål
i enlighet med god ekonomisk hushållning
Generationsprincipen
ska råda

Prognos
Nuläge
december december
2015
2013

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

56

2012

2013

54

49

Grön färg = målet uppnått

Målet är uppfyllt.
Redovisat resultat
uppgår till 10,3 miljoner kronor.

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

Målet är uppfyllt.
Redovisat resultat
uppgår till 10,3 miljoner kronor vilket är 3,5
procent av verksamhetens nettokostnader.

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

Målet är uppfyllt.
Redovisad nettokostnadsandel uppgår till
92,0 procent exklusive
återbetalning av AFApremier på 6 miljoner
kronor. Nettokostnadsandelen inklusive
AFA-premierna blir
90,0 procent

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

Målet är uppfyllt.
Soliditeten uppgår till
56,4 procent för 2013,
att jämföra med 56,0
procent för 2012.

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

50

56
55

Målet är uppfyllt.
Under 2013 amorterades det 6,5 miljoner
kronor. Nya lån har
upptagits på 9 miljoner kronor för EPCprojektet. Kommunen
kommer inte att vara
skuldfri till 2020.

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

Målet är uppfyllt. Under året har nyplacerats 1 miljon kronor

Investeringsnivån bör
ligga på samma nivå
som årets avskrivningar.

Målet är uppfyllt.
Nettoinvesteringsnivån uppgick till 18,0
miljoner kronor och
avskrivningarna för
året uppgick till 19,7
miljoner kronor.

45
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SOLIDITETEN

Den totala balansomslutningen har ökat från
336,1 miljoner kronor till 352,1 miljoner kronor. 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 56,4 procent för år 2013 att
jämföra med 56,0 procent för år 2012. 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
49,1 miljoner kronor, varav 6,5 miljoner har flyttats till kortfristig skuld och ska amorteras under
2014, vilket gör att den långfristiga skulden upp80

Långfristig skuld 2009– 2013 (mkr)
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går till 55,6 miljoner kronor. I enlighet med 2014
års finansiella mål skall amortering göras med 6,5
miljoner kronor till dess att skulden är slutamorterad.
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 9,7 tusen kronor per invånare.
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Eget kapital 2009 – 2013 (mkr)

210

199

200
190

185

186

188

180
172

40

170
160
150

2010

2011

2012

2013

28,5

29,5

2012

2013

94,6
94
92,0

92
90,7
89,7

89,2

88

2009

20,3
20

Nettokostnadsandel av
skatteintäkterna 2009 – 2013 (%)
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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 nämnda policydokument under år 2000. Då placerades två miljoner
kronor och därefter har Jokkmokks kom-mun
placerat cirka en–fem miljoner kronor per år
under några år. Under år 2013 gjordes om- och
nyplaceringar på totalt 9 miljoner kronor, varav nyplaceringar uppgick till drygt 1 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
Nettoinvesteringar 2009– 2013 (mkr)
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Avskrivningar

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 nettokostnader exklusive avskrivningar
i förhållande till skatteintäkter inte ska överstiga 92 procent. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bättre ju lägre siffran är eftersom en
större andel av skatteintäkterna då kan användas till amorteringar eller till att finansiera investeringar. Nettokostnadernas andel av skat-
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Det egna kapitalet har stärkts år 2013 med årets
resultat på 10,3 miljoner kronor och uppgår nu
till 198,6 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.
Inom kommunvärlden bedöms balansräkningens primära syfte till att vara en resultatutredningsbalansräkning 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.
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Pensionsplaceringar 2009– 2013 (mkr)

30

EGET KAPITAL

90

teintäkterna blev 92,0 procent för år 2013 om
vi exkluderar återbetalning av AFA-premierna
för 2005–2006. Om man räknar med AFA-premierna blir nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 90,0 procent.
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investeringsperiod. Vi har även en del placerat
på fasträntekonto samt obligationer. I bokslutet
för år 2013 finns totalt cirka 29,5 miljoner kronor bokfört som pensionsplaceringar.

miljoner kronor. Ytterligare information om
Jokkmokks kommuns investeringar 2013 redovisas längre fram i förvaltningsberättelsen.

INVESTERINGAR

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet
uppgående till 43,5 miljoner kronor jämfört
med 50,1 miljoner kronor för 2012. 25,6 miljoner kronor 2012 berodde 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 och likviden för
försäljningen av Porjus fiskeodling har förbättrat likviditeten med 14 miljoner kronor.

Ytterligare ett finansiellt mål i Jokkmokks kommun är att investeringsnivån ska ligga på ungefär 18–19 miljoner kronor per år och att ett
års investeringsvolym inte ska överstiga avskrivningar enligt plan. Trots de stora investeringarna i EPC projektet har detta mål kunnat hållas.
Utfallet för år 2013 visar på en nettoinvesteringsnivå på 18,0 miljoner kronor. Det är drygt 2
miljoner kronor lägre än investeringsnivån 2012
och avskrivningarna enligt plan uppgick till 19,7
Likvida medel 2009 – 2013 (mkr)
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LIKVIDITET

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

Befolkningsutveckling

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

Mätningen i detta mål har skett 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

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

Attraktiv arbetsgivare

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

God ekonomisk hushållning och god ekonomisk
utveckling

För att nå målet finns två framgångsfaktorer.
1 God ekonomi
2 Investeringar för framtiden
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tingen 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 helt
eller delvis uppfyllda per den sista december
2013. I prognosen med sikte på 2015 bedöms tre
av dessa mål som nåbara, se tabellen nedan. God
ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv är därmed endast delvis uppnått under 2013.
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 2008-2013 har

Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL
Pensionsskuld 2013 individuell del
Löneskatt individuell del
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen
Löneskatt pensionsförpliktelser
utanför balansräkningen
Summa pensionsförpliktelser
Finansiella placeringar av medel
reserverade för framtida pensionsutbetalningar
Summa bokfört värde
Återlån
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tkr
3 294
6 823
1 655
154 385
37 454
203 612
29 551
29 551
174 061

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.
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 203,6 miljoner kronor inklusive löneskatt är det endast cirka 29,5
miljoner kronor som finns öronmärkta som likvida medel i balansräkningen inklusive löneskatt.
Dessa 174 miljoner kronor, som alltså inte finns
som likvida medel, finns i stället redovisat som
tillgångar i de kommunala anläggningstillgångarna. Sänkningen av diskonteringräntan har
inneburit att förpliktelsen 2013 särskilt inom
ansvarsförbindelsen har ökat betydligt. Någon
motsvarande ökning av de tillgångar som skall
finansiera framtida pensionsutbetalningar har således inte skett.
LÅNGSIKTIGA PLACERINGAR

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

Jokkmokks kommun har dessutom ett pensionsåtagande gentemot en förtroendevald politiker.

INVESTERINGSREDOVISNING

Nettoinvesteringar 2009– 2013 (mkr)

25
21,3
20

19,1

20,3

19,7
18,0

15,2

15

10

Avskrivningar

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 2013 ligger något
lägre än tidigare års nivåer. Investeringarna
2013 ligger under det antagna finansiella målet
att investeringarna ej ska överstiga värdet på de
planenliga avskrivningarna. En bidragande orsak
till nivån kan vara det köpstopp som infördes på
försommaren.

5

0

2009

2010

2011

2012

2013

Investeringar 2013 (kkr)
Sammandrag
Område
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner & Inventarier

Redovisad

Redovisad

Budgeterad

Differens

brutto-

netto-

netto-

netto-

investering

investering

investering

investering

306,7

306,7

640,0

333,3

565,4

465,4

1 120,0

654,6

Affärsfastigheter

10 927,9

2 912,0

3 155,2

243,2

Verksamhetsfastigheter

16 389,1

12 236,4

7 520,0

-4 716,4

Publika fastigheter (gator, vägar & broar)

1 483,1

741,5

750,0

8,5

Bilar och andra transportmedel

1 344,4

1 344,4

1 350,0

5,6

31 016,6

18 006,4

14 535,2

-3 471,2

Summa:
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FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÅR 2014
OCH PÅVERKANDE PARAMETRAR
INVESTERINGAR 2014

LÖNEFÖRÄNDRING

Av KF beslutad investeringsbudgeten för år
2014 ligger under den ram för vad den nya investeringspolicyn tillåter.

En bedömning har gjorts i förutsättningarna inför år 2014 om att personalkostnaderna kommer
att öka med cirka 2,6 procent, enligt prognos
från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
KS har beslutat att löneökningen skall vara 2,31
procent förutom för Kommunal som har ett belopp per anställd uppgående till 550 kr.

BUDGET ÅR 2014

Den budget som kommunfullmäktige fastställde
i september avseende år 2014 visar på ett positivt resultat uppgående till 2,2 miljoner kronor
vilket är ett avsteg från de finansiella målen som
anger att överskottet skall vara cirka 1,2 procent
av verksamheternas nettokostnader vilket innebär 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 budgetprocessen är att man från de olika
styrelserna och nämnderna ska kunna hantera
verksamhetsförändringar i så pass god tid innan
verksamhetsåret börjar så att de kan få helårseffekt. Eftersom 2014 är ett valår så kommer även
det nya fullmäktige att anta budgeten i november.
LÅNESKULD OCH DESS SAMMANSÄTTNING

Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 49,1
miljoner kronor på bokslutsdagen. Amortering
har skett enligt de finansiella målen vilket innebär en amortering med 6,5 miljoner kronor.
Nytt lån om 9 miljoner kronor har upptagits
för EPC projektet i enlighet med KF beslutet.
Upphandling/omsättning av lånen har skett
under våren 2013, vilket innebar en något högre ränta. Snitträntan på lånen uppgår till 2,18
procent för 2013 jämfört med 1,91 procent för
2012. Lånen är placerade hos Sparbanken Nord
och Kommuninvest.
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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 58 tusen kronor i
skatteintäkter och statsbidrag. Jokkmokks kommun hade redovisningsåret 2013 5 084 invånare
beräknat per den 1 november 2012. En förändring med 22 invånare jämfört med föregående
år. Detta var 33 personer fler än vad som hade
legat till grund för budgeten. Vi erhöll således
1,9 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat.

HÄLSOBOKSLUT 2013
(siffror inom parentes gäller 2012)
ANTAL ANSTÄLLDA

2013-12-31 har Jokkmokks kommun 408 (396)
tillsvidareanställda och 54 (41) visstidsanställda.
I de kommunala bolagen Jokkmokkshus AB och
Värmeverket AB är motsvarande siffra 7 (8) respektive 5 (6). Följaktligen uppgick det totala
antalet tillsvidareanställningar i kommunkoncernen till 420 (410) och visstidsanställningar
till 55 (41).
Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen har ökat från år 2012 till år 2013 med 10
personer.
ANTALET ÅRSARBETARE

Räknas de 408 tillsvidareanställda i kommunen
om till antal årsarbetare blir siffran 380 (364).
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i
Jokkmokks kommun är 93,1 % av en heltid.
Fördelningen av tillsvidareanställda personer
över de olika verksamheterna ser ut enligt följande:
Socialnämndens område har 215 (199) .
Barn- och utbildningsnämnden har 81 (89).
Kommunstyrelsen har 95 (89).
Kultur- och fritidsnämnden har 11 (12).
Samhällsbyggarnämndens område har 6 (7).
KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda uppgår till 48,9 år (48,6), kvinnor 48,2
(48,2) och män 50 (48,6). Medelåldern 2013 är i
oförändrad i jämförelse med år 2012.
Medelålder
Män
Kvinnor
Totalt

2013
50,0 år
48,7 år
48,9 år

2012
48,6 år
48,2 år
48,6 år

Könsfördelning
tillsvidareanställda 2013

Män
19%
Kvinnor
81%

En stor andel av personalen ligger i åldersintervallet 55–59 år, 18 procent (18) vilket innebär
att nästan var femte medarbetare kommer att gå
i pension inom 5–10 år. År 2013 är 54 procent
(55) av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda 50 år eller äldre.
OBLIGATORISK REDOVISNING
AV SJUKFRÅNVARO

I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron ingår samtliga månadsavlönade, dvs både
tillsvidareanställda och visstidsanställda med
månadslön.
Den totala sjukfrånvaron bland Jokkmokks
kommuns månadsavlönade i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetad tid är 4,9 procent år
2013. Motsvarande siffra för 2012 är 5,0 procent.
LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
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Antalet anställda, inklusive visstid, per organisation
Jokkmokks kommun 2013
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Från och med dag 60 i en sjukfrånvaroperiod
kategoriseras en person som långtidssjuk. Av
den totala sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun
står långtidssjukfrånvaro för 22,2 procent år
2013. Motsvarande siffra för 2012 är 30,3 procent.

7

Cirka 81 (82) procent av kommunens månadsavlönade är kvinnor och kvinnornas sjukfrånvaro står för 90 (92) procent av den totala sjukfrånvaron.
Kvinnornas sjukfrånvaro i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden är 4,9 (5,0)
procent. Motsvarande siffra för männen är 2,6
(2,0) procent.

25

SJUKFRÅNVARON UR ETT ÅLDERSPERSPEKTIV

47,8 procent (49,4) av kommunens månadsavlönade är 50 år eller äldre och dessa medarbetares
sjukfrånvaro står för 52 procent (56) av den totala sjukfrånvaron.
Ålder

Sjukfrånvaro

<= 29 år
30–49 år
>= 50 år
Totalt

4,0 %
5,1 %
4,9 %
4,9 %

Långtidssjukfrånvaro
0,4 %
24,8 %
22,8 %
22,2 %

Totalt
kommunen

Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

33,5 %

72,7 %

Andelen medarbetare med max 7 sjukdagar under 2013 uppgår till 72,7 procent, vilket når målet på 70 procent.
Dessa siffror förklaras av att korttidssjukfrånvaron har ökat medan långtidssjukfrånvaron har
minskat. Fler medarbetare är sjuka kortare perioder.
Nedan är friskhetstalen redovisade per nämnd:

SJUKFRÅNVARODAGAR PER SNITTANSTÄLLD

År 2013 redovisar Jokkmokks kommun 17,7
sjukdagar per snittanställd, 2012 var samma
siffra 17,2 sjukdagar per snittanställd.
Sjukfrånvaro, dagar per anställd
Jokkmokks kommun 2013
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FRISKTAL

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
33,5 procent (34,0) inte en enda sjukfrånvarodag under 2013. Jämfört med år 2012 har kommunen således sänkt sitt frisktal med 0,5 procentenhet.
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Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

25,8 %

64,2 %

Barn- och utbildningsnämnden

Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

28 %

76,6 %

Kommunstyrelsen

29,8

30

Socialnämnden

Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

52 %

80,9 %

Kultur- och fritidsnämnden

Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

50 %

85,7 %

Samhällsbyggarnämnden

Andel sjukdagar
0

<= 7

Frisktal %

72 %

88,9 %

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 ca 6,6 miljoner
kronor (6,5) för år 2013.
Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns
många aspekter, såsom till exempel mänskligt li-

dande och produktionsbortfall, som gör att det
är värt att satsa ytterligare resurser på att få ner
sjukfrånvaron.
TIDSREDOVISNING FÖR DEN
GENOMSNITTLIGE MEDARBETAREN

Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånvaron för 5,1 (5,1) procent, semesterfrånvaro och
ferie/uppehåll förklarar 10,9 (11,3) procent,
föräldraledighet samt vård av barn uppgår till
1,6 (2,5) procent och övrig frånvaro står för
sammanlagt 4,1 (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 tiduppgår den arbetade tiden därmed till 78,3 (76,9)
procent.
Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars
arbetsvecka betyder det att av dessa 40 timmar
är den i genomsnitt 48,9-åriga medarbetaren i
Jokkmokks kommun på sin arbetsplats 31 timmar
och 19 minuter per vecka.
Medarbetaren är sjuk 2 timmar och 3 minuter samt föräldraledig 38 minuter under genomsnittsveckan.
Vidare har medarbetaren semester och ferie/
uppehåll 4 timmar och 22 minuter och är ledig
med övrig frånvaro 1timme och 38 minuter per
vecka.
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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 förvaltnings-myndigheter 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 förvaltningsområdet. 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
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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 2013
SAMRÅD

En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003
som sammanträder enligt fastslagna mötesdatum under året. Följande representanter ingick
2013 i Minoritetsspråkgruppen:
Sven Holmqvist (s)
Catharina Johansson (s)
Henrik Blind (mp)
Mariana Blind (sameföreningarna)
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna)
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, exempelvis inköp av språkinspirerande
material, utbildning för personal och jojk-, slöjdoch 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. Översättning av
marknadsprogrammet till lule- och nordsamiska
och arrangemanget Sápmi Awards.
Medfinansiering av projekt såsom: Ájtte –
samisk skyltning på samhället, ABF Norr Jokkmokk – studiecirklar för minnesträning för
äldre samer.
Jokkmokks kommuns revisorer har även under året granskat minoritetsspråksverksamheten och deras sammanfattande bedömning är att
Jokkmokks kommun till stor del tillämpar minoritetsspråkslagstiftningen på ett ändamålsenligt
sätt.
GRUNDSKYDD

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

Under 2013 har Jokkmokks kommun mottagit 660 000 kr i statsanslag och av dessa så har
660 000 kr nyttjats. Liksom under 2012 är äldreomsorgen och den samiska förskolan är de
största kostnadsposterna
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RÄKENSKAPER
Driftsredovisning 2013
Politiskt ansvar (kkr)
Kommunstyrelsen

UTFALL

BUDGET

DIFFERENS

Intäkter

115 463

109 150

6 313

Kostnader

207 521

205 190

-2 331

92 058

96 040

3 982

6 068

5 390

678

Nettokostnader

4,1%

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader

77 338

76 146

-1 192

Nettokostnader

71 270

70 756

-514

-0,7%

Socialnämnden
33 075

25 158

7 917

Kostnader

148 166

129 088

-19 078

Nettokostnader

115 091

103 930

-11 161 -10,7%

4 180

3 818

362

13 771

13 700

-71

9 591

9 882

291

4 901

6 131

-1 230

14 426

15 893

1 467

9 525

9 762

237

Intäkter

163 687

149 647

14 040

Kostnader

461 222

440 017

-21 205

Nettokostnader

297 535

290 370

-7 165

322 650

305 398

17 252

14 822

11 498

-3 324

-307 828

-293 900

13 928

Intäkter

Samhällsbyggarnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

2,9%

Kultur- och fritidsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

2,4%

Summa ovan

-2,5%

Finansieringen
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Totalsumma
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Intäkter

486 337

455 045

31 292

Kostnader

476 044

451 515

-24 529

Nettokostnader

-10 293

-3 530

6 763

4,7%

Resultaträkning mot budget 2013 (mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Verksamhetens intäkter

111,6

103,5

8,1

Verksamhetens kostnader

-391,1

-377,3

-13,8

Jämförelsestörande poster

8,4

0,0

8,4

-19,7

-20,2

0,5

-290,8

-294,0

3,2

211,3

212,7

-1,4

89,9

86,7

3,2

1,2

0,1

1,1

-1,3

-2,0

0,7

10,3

3,5

6,8

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

10,3

3,5

6,8

JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Anläggningstillgångar

240,1

239,7

0,4

Omsättningstillgångar

112,0

93,4

18,6

SUMMA TILLGÅNGAR

352,1

333,1

19,0

Eget kapital

198,6

193,3

5,3

10,3

3,4

6,9

Avsättningar

4,1

2,9

1,2

-varav pensioner

4,1

4,5

-0,4

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

Balansräkning mot budget 2013 (mkr)

-varav årets resultat

Skulder

149,4

136,9

12,5

-varav långfristiga

49,1

40,0

9,1

-varav kortfristiga

100,3

96,9

3,4

352,1

333,1

19,0

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Redovisning av kassaflöden mot budget 2013 (mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Årets resultat

10,3

3,5

6,8

Justering för ej likvidpåverkande poster

25,0

18,4

6,6

0,0

0,0

0,0

35,3

21,9

13,4

0,0

0,0

0,0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager
Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar

-4,0

0,0

-4,0

-22,4

0,0

-22,4

8,9

21,9

-13,0

-0,3

-0,6

0,3

-17,7

-17,9

0,2

Försäljning av materiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

Investering i finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

-18,0

-18,5

0,5

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

2,5

0,0

0,0

Amortering av långfristiga skulder

0,0

-6,5

6,5

Ökning långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Minskning av avsättning pga. Utbetalningar

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2,5

-6,5

6,5

Årets kassaflöde

-6,6

-3,1

-6,0

Likvida medel vid årets början

50,1

8,9

41,2

Likvida medel vid årets slut

43,5

5,8

37,7

-6,6

-3,1

-3,5

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar

25,0

18,5

6,5

Justering för gjorda avsättningar

0,0

-0,1

0,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

25,0

18,4

6,6
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Investeringar 2013 (kkr)
Sammandrag
Redovisad
bruttoinvestering

Område
Immateriella anläggningstillgångar

306,7

Maskiner & Inventarier

Redovisad
nettoinvestering
306,7

Budgeterad
nettoinvestering
640,0

Differens
nettoinvestering
333,3

565,4

465,4

1 120,0

654,6

Affärsfastigheter

10 927,9

2 912,0

3 155,2

243,2

Verksamhetsfastigheter

16 389,1

12 236,4

7 520,0

-4 716,4

Publika fastigheter (gator, vägar & broar)

1 483,1

741,5

750,0

8,5

Bilar och andra transportmedel

1 344,4

1 344,4

1 350,0

5,6

31 016,6

18 006,4

14 535,2

-3 471,2

Summa:

Resultaträkning (mkr)
Not

Kommunen
2013

Koncernen
2012

2013

2012

Verksamhetens intäkter

1

111,6

104,7

155,8

148,1

Verksamhetens kostnader

2

-391,1

-379,1

-417,1

-407,5

Jämförelsestörande poster

4

8,4

6,2

8,4

6,2

Avskrivningar

3

-19,7

-18,7

-26,4

-25,7

-290,8

-286,9

-279,3

-278,9

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

211,3

201,6

211,3

201,6

Generella statsbidrag

5

89,9

88,5

89,9

88,5

Finansiella intäkter

6

1,2

0,8

1,4

1,0

Finansiella kostnader

7

-1,3

-2,1

-6,3

-7,6

10,3

1,9

17,0

4,6

0,0

0,0

-0,8

-0,4

10,3

1,9

16,2

4,2

Resultat före extraordinära poster
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning (mkr)
Not

Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

8

0,6

0,5

0,6

0,5

9

218,7

225,4

338,7

347,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier

10

6,9

7,3

46,6

48,7

Finansiella anläggningstillgångar

11

13,9

13,9

5,0

5,0

240,1

247,1

390,9

401,5

0,0

0,0

5,2

6,9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

42,9

40,9

47,1

44,8

Kortfristiga placeringar

13

25,6

23,6

25,6

23,6

Kassa och bank

14

43,5

50,1

43,6

50,1

Summa omsättningstillgångar

112,0

114,6

121,5

125,4

SUMMA TILLGÅNGAR

352,1

361,7

512,4

526,9

198,6

188,3

214,4

198,2

10,3

1,9

16,2

4,2

4,1

4,1

5,0

5,1

4,1

4,1

5,0

5,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

15

- därav årets resultat
Avsättningar
- avsättningar för pensioner och
liknande förplikteler

16

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

17

49,1

46,6

193,3

195,2

Kortfristiga skulder

18

100,3

122,7

99,7

128,4

149,4

169,3

293,0

323,6

352,1

361,7

512,4

526,9

348,2

345,2

0,0

345,2

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Borgens- och ansvarsförbindelser

34
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Redovisning av kassaflöden (mkr)
Not

Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

10,3

1,9

16,2

4,2

25,0

18,3

32,5

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3

20,2

48,7

28,6

0,0

0,0

1,6

-2,4

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likvidpåverkande poster

A

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager
Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar

12,13

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder

18

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4,0

15,2

-4,2

15,1

-22,4

25,9

-28,7

33,6

8,9

61,3

17,4

74,9

-0,3

-0,5

-0,3

-0,5

-17,7

-19,8

-21,0

-25,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

Investering i materiella tillgångar

9,10

Försäljning av materiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Investering i finansiella tillgångar

11

0,0

-0,1

0,0

-0,1

Försäljning av finansiella tillgångar

11

0,0

0,0

0,0

0,0

-18,0

-20,4

-21,3

-25,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

17

2,5

0,0

2,5

0,0

Amortering av långfristiga skulder

17

0,0

-6,4

-5,2

-14,3

Ökning långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,1

0,0

0,1

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2,5

-6,3

-2,7

-14,2

-6,6

34,6

-6,6

34,9

Likvida medel vid årets början

50,1

15,6

50,2

15,2

Likvida medel vid årets slut

43,5

50,1

43,6

50,1

-6,6

34,5

-6,6

34,9

Årets kassaflöde

14

Not A
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar

25,0

18,7

31,8

25,7

Justering för gjorda avsättningar

0,0

-0,4

0,7

-1,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

18,3

32,5

24,4
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Nyckeltal (%)
Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i förhållande
till totala skatteintäkter:

92,0

94,6

86,8

86,2

Jokkmokks kommun har som målsättning att detta tal ej ska överstiga
92 procent.

Resultat före extraordinära
poster exklusive avskrivningar
i förhållande till skatteintäkter:

10,0

8,1

14,4

11,5

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.

0,0

-0,4

-1,6

-2,3

Detta tal visar hur stor del av skatteintäkterna som går till finansiella
nettokostnader.

Resultat före extraordinära
poster exklusive avskrivningar
i förhållande till nettoinvesteringar:

166,6

104,8

204,1

118,5

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:

11,1

13,3

10,5

12,4

Målsättningen i normalfallet är cirka
10 procent.

Balanslikviditet (omsättningstillgångar i förhållande till
korta skulder):

111,7

93,4

121,9

97,7

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.

56,4

56,0

41,8

37,6

Förändringen över tiden är det mest
intressanta.

9 694

9 162

38 164

38 380

Finansnettots andel av totala
skatteintäkter:

Soliditet:

Långfristiga skulder per kommuninvånare (kronor):
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Kommentar

Riksgenomsnittet ligger på cirka
17.000 kronor/invånare. Kommunens långfristiga skulder har minskat genom ett aktivt amorteringsprogram i enlighet med avtalet
med Kommundelegationen.

Noter till resultaträkningen och till redovisningen av kassaflöden
1

Verksamhetens intäkter (mkr)
Kommunen

Koncernen

Intäkter enligt drift-

Jokkmokks kommun

redovisningen
Avgår:

Finansiella intäkter
Statsbidrag
Skatteintäkter

Jokkmokks Värmeverk AB

13,6

-211,3

Summa verksamhetsintäkter:

170,2
58,6
111,6

Summa intäkter:

155,8

Verksamhetens kostnader (mkr)
Kommunen

Koncernen

Kostnader enligt driftredovisningen
Avgår:

33,8

-1,2

-13,8

Summa intäkter:

AB Jokkmokkshus

-89,9

Jämförelsestörande intäkt

- varav interna poster

2

486,4

108,4

Avskrivningar/nedskrivningar
Finansiella kostnader
Summa verksamhetskostnader:
- varav interna poster
Summa kostnader:

Jokkmokks kommun
476,0

379,8

AB Jokkmokkshus

18,4

Jokkmokks Värmeverk AB

18,9

-25,0
-1,3
449,7
58,6
391,1

Summa kostnader:

417,1

Operationella leasingavtal, tkr
Förfaller till betalning inom ett år:
- Transportmedel

280,6

- Inventarier

984,1

Summa

1 264,7

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år:
- Transportmedel

294,9

- Inventarier

1 941,5

Summa

2 236,4
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Förfaller till betalning senare än fem år:

3

- Transportmedel

0,0

- Inventarier

0,0

Summa

0,0

Avskrivningar och jämförelsestörande poster (kkr)
Kommunen

Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

4

Koncernen

2013

2012

2013

2012

162

0

162

0

2 294

2 693

5 990

6 652

Fastigheter

17 223

16 049

20 287

19 050

Summa avskrivningar:

19 679

18 742

26 439

25 702

Jämförelsestörande poster (kkr)
Kommunen

5

2013

2012

2013

2012

Återbetalning AFA premier 2005-2006

6 010

0

6 010

0

Återbetalning AFA premier 2007-2008

0

6 172

0

6 172

Nedskrivning anläggningar

-5 347

0

-5 347

0

Försäljning Porjus Fiskodling

7 783

0

7 783

0

Summa avskrivningar:

8 446

6 172

8 446

6 172

Skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (kkr)
Kommunalskatteintäkter

2013

2012

212 428

199 232

Slutavräkning prognos 2012

0

2 303

Slutavräkning prognos 2013

-1 240

0

Definitiv slutavräkning 2011

0

37

Definitiv slutavräkning 2012

122

0

211 310

201 572

Allmän kommunalskatt

Summa kommunalskatteintäkter:
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Koncernen

Generella statsbidrag och utjämning
Bidrag från utjämningssystemen och generella
statliga bidrag

95 359

93 152

Avgifter i utjämningssystemen

-5 497

-4 655

89 862

88 497

301 172

290 069

Summa statsbidrag:
Summa skatteintäkter,
mellankommunal utjämning och statsbidrag:
6

Finansiella intäkter (kkr)
Kommunen

Ränteintäkter

7

Koncernen

2013

2012

2013

2012

168

125

354

351

Räntebidrag

0

0

0

0

Kursvinst värdepapper

0

0

0

0

Övriga finansiella intäkter

1 035

694

1 035

702

Summa finansiella intäkter:

1 203

819

1 389

1 053

Finansiella kostnader (kkr)
Kommunen

Räntekostnader lån
Räntekostnader pensionsskuld
Dröjsmålsräntor
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader:

Koncernen

2013

2012

2013

2012

1 125

1 756

6 128

7 068

56

180

56

180

1

5

4

8

136

192

136

317

1 318

2 133

6 324

7 573
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Immateriella anläggningstillgångar (kkr)
Kommunen
Balanserade utg.
immateriella tillg.

Summa immateriella
anläggnings tillgångar

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

487,0

487,0

Årets investeringsutgifter

306,6

306,6

Årets investeringsinkomster

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

793,6

793,6

Ingående avskrivningar

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:
Avskrivningar

Omklassificeringar

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-162,3

-162,3

-162,3

-162,3

Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ingående planenligt restvärde:

487,0

487,0

Utgående planenligt restvärde:

631,3

631,3

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

40
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar (kkr)
Kommunen
Verksamhetsfastigheter

Affärsfastigheter

Publika
fastigheter

Summa mark,
byggnader
och tekniska
anläggningar

Anskaffningsvärden
288 190,0

185 849,6

35 553,6

509 593,2

Årets investeringsutgifter

Ingående anskaffningsvärde

16 389,1

10 927,9

1 483,1

28 800,1

Årets investeringsinkomster

-4 152,7

-8 015,9

-741,6

-12 910,2

Försäljningar/utrangeringar

-98,1

-2 296,7

-247,4

-2 642,2

0,0

0,0

0,0

0,0

300 328,3

186 464,9

36 047,7

522 840,9

-145 858,4

-105 856,1

-20 741,6

-272 456,1

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:
Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

23,8

1 869,8

37,5

1 931,1

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-16 101,4

-5 732,9

-735,9

-22 570,2

-161 936,0

-109 719,2

-21 440,0

-293 095,2

-4 141,0

-7 363,3

-209,9

-11 714,2

74,3

426,9

209,9

711,1

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

-4 066,7

-6 936,4

0,0

-11 003,1

Ingående planenligt
restvärde:

138 190,6

72 630,2

14 602,1

225 422,9

Utgående planenligt
restvärde:

134 325,6

69 809,3

14 607,7

218 742,6

Utgående ackumulerade
avskrivningar:
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:
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Koncernen
Verksamhetsfastigheter

Affärsfastigheter

Publika
fastigheter

Summa mark,
byggnader
och tekniska
anläggningar

288 190,0

404 023,8

35 553,6

727 767,4

Årets investeringsutgifter

16 389,1

12 165,7

1 483,1

30 037,9

Årets investeringsinkomster

-4 152,7

-8 015,9

-741,6

-12 910,2

Försäljningar/utrangeringar

-98,1

-2 337,1

-247,4

-2 682,6

0,0

0,0

0,0

0,0

300 328,3

405 836,5

36 047,7

742 212,5

-145 858,4

-202 191,9

-20 741,6

-368 791,9

23,8

1 910,2

37,5

1 971,5

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-16 101,4

-8 796,3

-735,9

-25 633,6

-161 936,0

-209 078,0

-21 440,0

-392 454,0

-4 141,0

-7 363,3

-209,9

-11 714,2

74,3

426,9

209,9

711,1

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

-4 066,7

-6 936,4

0,0

-11 003,1

Ingående planenligt
restvärde:

138 190,6

194 468,6

14 602,1

347 261,3

Utgående planenligt
restvärde:

134 325,6

189 822,1

14 607,7

338 755,4

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:
Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar:
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:
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Maskiner & inventarier (kkr)
Kommunen
Maskiner

Inventarier
Bilar och
transport-medel

Summa
maskiner
& inventarier

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

9 506,5

31 651,2

9 063,6

50 221,3

201,5

363,9

1 344,4

1 909,8

Årets investeringsinkomster

-100,0

0,0

0,0

-100,0

Försäljningar/utrangeringar

-55,0

-4 458,9

-515,4

-5 029,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9 553,0

27 556,2

9 892,6

47 001,8

-7 250,8

-27 779,8

-6 531,1

-41 561,7

39,8

3 220,3

447,0

3 707,1

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-698,1

-930,2

-666,2

-2 294,5

-7 909,1

-25 489,7

-6 750,3

-40 149,1

-15,2

-1 238,6

-68,4

-1 322,2

15,2

1 238,6

68,4

1 322,2

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

0,0

0,0

0,0

0,0

2 240,5

2 632,8

2 464,1

7 337,4

1 643,9

2 066,5

3 142,3

6 852,7

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:
Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar:
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:
Ingående planenligt
restvärde:
Utgående planenligt
restvärde:

43
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Finansiella anläggningstillgångar (kkr)
Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

2

2

2

2

Jokkmokks Värmeverk AB *)

5 500

5 500

Kollektivtrafikmyndigheten

167

167

167

167

3 860

3 860

0

0

200

200

Polcirkeln Lappland AB

200

200

200

200

Strukturum i Jokkmokk AB

100

100

100

100

Destination Jokkmokk AB

100

100

100

100

Inlandsbanan AB

150

150

150

150

Filmpool Nord AB

146

146

146

146

IT Norrbotten AB

34

34

34

34

0

0

0

0

Kommunaktiebolaget

AB Jokkmokkshus
Jokkmokks Va och Gata AB

Skogslandet Leader AB
Andelar

1

1

1

1

Nenet

10

10

10

10

Porjus fiskodling AB

81

80

81

80

342

342

342

342

Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för.

1 200

1 200

1 200

1 200

Förenade Småkommuners Försäkrings AB

2 000

2 000

2 000

2 000

Av dotterbolagen ägda bolag

0

0

0

0

Övrig långfristig utlåning

0

0

244

241

13 893

13 892

4 977

4 973

Andel i KommunInvest ekonomisk förening

Summa finansiella
anläggningstillgångar:

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

Koncernen

2013

2012

2013

2012

5 049

5 558

7 802

8 407

Diverse kortfristiga fordringar

12 361

13 525

12 621

13 932

Interimsfordringar

25 505

21 788

26 637

22 507

Summa fordringar:

42 915

40 871

47 060

44 846

-11 523

2 214

-11 435

Kundfordringar

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

44

2 044
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Kortfristiga placeringar (kkr)
Kommunen
Pensionsplaceringar

2012

2013

2012

25 499

23 514

25 499

23 514

52

51

52

51

25 551

23 565

25 551

23 565

-3 699

1 986

-3 699

Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar:

Koncernen

2013

Förändring av kortfristiga placeringar, ökning(+)/minskning(-)
Summa:
14

1 986

Kassa och bank (kkr)
Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

10

10

10

10

533

363

607

408

Sparbanken

43 006

49 736

43 009

49 740

Summa kassa och bank:

43 549

50 109

43 626

50 158

-6 560

34 535

-6 532

34 933

Handkassa
Plusgiro

Förändring av kassa och bank, ökning(+)/minskning(-)
Summa:
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Eget kapital (kkr)
Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

171 191

186 419

181 148

194 010

Årets resultat

10 293

1 872

16 194

4 238

Resultatutjämningsreserv

17 100

Eget kapital vid årets början

Rättelse av fel tidigare år

17 100

0

0

0

0

198 584

188 291

214 442

198 248

Justering på grund av ej definitiva
värden året innan
Eget kapital vid årets slut:
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Avsättningar för pensioner (kkr)
Kommunen
Pensionsmedel/Avsättningar

2013

2012

Ingående avsättning

3 267

3 654

27

-387

Ränteuppräkning

56

78

Basbeloppsuppräkning

36

102
-53

Nya förpliktelser under året
Varav

Ny utbetalningar

-44

Sänkt diskonteringsränta

179

Intjänad PA-KL

155

Intjänad Särskild avtalspension
Utbetalning ÖK-SAP

52

64

-701

-775

230

520

Efterlevandepensioner
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Avsättning pensioner
Upplupen löneskatt
Summa

391
-327

-322

3 294

3 267

799

792

4 093

4 059

146 624

147 817

Ansvarsförbindelsen
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning

1 748

2 151

Basbeloppsuppräkning

2 735

5 172

Gamla utbetalningar

-7 703

-7 228

Sänkt diskonteringsränta

11 422

Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse
Löneskatt
Summa
Aktualiseringsgrad

-156

-451

0

0

-284

-837

154 385

146 624

37 454

35 571

191 839

182 195

94%

94%

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper

46
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Långfristiga skulder (kkr)
Kommunen
Lån exklusive nästa års amorteringar

Koncernen

2013

2012

2013

2012

49 100

46 600

189 505

192 194

3 836

3 001

Latent skatteskuld
Summa långfristiga skulder:

49 100

46 600

193 341

195 195

2 500

-6 441

-1 854

-13 824

2013

2012

46 600

53 041

2 500

0

0

6 441

-6 500

-6 500

6 500

6 500

49 100

46 600

Sparbanken Nord

27 500

27 500

Kommuninvest

28 100

25 600

Summa:

55 600

53 100

-6 500

-6 500

49 100

46 600

Andel rörliga lån (90-dagarslån)

0%

7%

Lån som förfaller 90 dagar-2 år

22%

32%

Lån som förfaller 2-3 år framåt

0%

16%

Lån som förfaller 3-5 år framåt

78%

45%

0%

0%

100%

100%

2,18%

1,91%

0,0

0,0

Förändring av långfristiga skulder,
ökning(+)/minskning(-)
Summa:
Specifikation av kommunens
långfristiga skulder:
Låneskuld
Ingående långfristiga skulder
Nyupplåning under året
Årets amorteringar
Reserverade amorteringar föregående år
Nästa års amorteringar
Summa långfristiga skulder:
Kreditgivare

Nästa års amorteringar
Summa långfristiga skulder:
Räntebindningstidens längd

Lån som förfaller senare än om 5 år
Summa långfristiga skulder:
Övriga uppgifter kring lånestocken
Genomsnittsränta
Utlandslån, mkr
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Kortfristiga skulder (kkr)
Kommunen
2013

2012

koncernföretag (koncernkonto)

15 368

15 889

Amortering nästkommande år

6 500

32 085

Leverantörsskulder

15 616

14 378

Personalens skatter, avgifter och dylikt

22 884

19 450

-varav arbetsgivaravgifter

4 648

4 456

-varav källskatt

3 414

3 075

13 438

10 625

1 384

1 294

Övriga kortfristiga skulder

319

268

Förutbetalda intäkter

928

553

-varav förutbetalda hyresintäkter

928

553

Upplupna kostnader

38 743

40 111

-varav räntekostnader

116

54

-varav individuell del pensionsskuld

6 823

6 447

-varav övriga upplupna lönekostnader

2 704

2 820

28 769

30 459

331

331

100 358

122 734

-22 376

25 966

Kortfristiga skulder till

-varav semesterlöneskuld
-varav övertidsskuld

-varav övriga interimsskulder
-varav framtida åtaganden bostadsnämnden
Summa kortfristiga skulder:
Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)
Summa:
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Koncernen

Koncernen

2013

2012

Leverantörsskulder

17 239

22 095

Arbetsgivaravgifter

4 765

4 580

Personalens källskatteskuld

3 538

3 202

14 519

11 134

6 823

6 447

39 824

41 789

Amortering nästkommande år

9 181

34 440

Övriga kortfristiga skulder

3 759

4 655

99 648

128 342

-28 694

33 608

Semesterlöneskuld
Individuell del pensionsskuld
Övriga interimsskulder

Summa kortfristiga skulder:
Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)
Summa:
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Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)
Kommunen

Koncernen

2013

2012

2013

2012

110

115

110

115

34

34

34

34

144

149

144

149

SBAB

2

2

2

2

Summa egna hem och småhus:

2

2

2

2

11

11

11

11

bland skulder eller avsättningar:

154

147

154

147

Löneskatt utanför balansräkning:

37

36

37

36

Summa:

348

345

348

345

Borgensinfrianden:

0 tkr

0 tkr

Kommunägda företag
AB Jokkmokkshus
Jokkmokks Värmeverk AB
Summa kommunägda företag:
Egna hem och småhus

Övriga externa borgensåtaganden:
Pensionsförpliktelser ej upptagna

Jokkmokks kommun har i november månad år 2005, Kommunfullmäktige §116, ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga
278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. >>
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>>
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 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 uppskattning av den finansiella effekten av Jokkmokks kommuns ansvar enligt ovan nämn
borgensförbindelse kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelse till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångarna till 271 338 145 992 kronor. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 167 071 629 kronor (0,062 procent) och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 168 098 644 kronor (0,062 procent).
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INFORMATION OM VERKSAMHETERNA
I KOMMUNKONCERNEN
Nedan presenteras information om verksamheterna inom Jokkmokks kommuns koncernorganisation. 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.

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

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)

2. Vård och omsorg.
3. Kultur och fritid.

UPPDRAG/VERKSAMHET

4. Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi.

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
2013 bedrivits förskoleverksamhet, grundskola och grundsärskola.
Verksamheten bedrivs på tre orter i
kommunen: I Jokkmokks centralort finns
förskola och grundskola med inkluderad
särskoleverksamhet, i Porjus finns förskola
och grundskola upp tom åk 5 och i Vuollerim finns förskola och grundskola med
inkluderad särskoleverksamhet upp till och
med åk 5 i kommunal regi. Sedan hösten
2010 finns Vuollerim Friskola AB för åk
6–9. Sameskolstyrelsen bedriver efter avtal
med Jokkmokks kommun, förskoleklass,
förskole- och fritidshemsverksamhet samt
grundskola årskurs 1–6 för samiska barn.

5. Näringsliv, turism, sysselsättning och diverse kommunstyrelseverksamheter.

ÅRET SOM GÅTT

Under maj och juni har Skolinspektionen
genomfört sin granskning av Barn- och
utbildningsnämndens verksamhet. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den
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följer de lagar, regler och läroplaner som finns
för verksamheten. Målet är att bidra till alla
barns och elevers lika rätt till god utbildning i
en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla
ämnen. Myndighetens granskning utgår bland
annat från skollagen, förordningar, läroplaner,
kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Granskningen
inriktades denna gång på tre huvudområden:
elevernas utveckling mot målen, ledning och
utveckling av utbildningen samt enskild elevs
rätt. Själva granskningen gick till så att en
mängd dokumentation skickades in till Skolinspektionen för analys. En enkät skickades även
ut till föräldrar och personal för att mäta deras upplevelse av kvalitet. Därefter besökte två
inspektörer samtliga enheter och genomförde
lektionsbesök, intervjuer av föräldrar, elever
och personal samt skolledning och politiker.
Granskningen visade att kommunens förskolor, fritidshem och skolor i stor utsträckning är
utformade i enlighet med de nationella mål som
uttrycks i skolförfattningarna. Det finns dock
områden som kommunen behöver utveckla och
förbättra. Skillnaderna i resultat mellan flickor
och pojkar är stora, där pojkarnas resultat i de
flesta fall är betydligt lägre än flickornas. Det
finns en medvetenhet hos både personal och
företrädare för kommunen om att kunskapsresultaten behöver förbättras och att det är stora
Driftsredovisning

skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har därför
tagit fram en handlingsplan för högre måluppfyllelse som innehåller mål och en beskrivning
av åtgärder. Ett utvecklingsarbete kring dessa
frågor har inletts och det pågår en dialog mellan
förvaltning och skolor om att insatser behövs för
att öka måluppfyllelsen.
Höstterminen inleddes med att den nya ledningsorganisationen började gälla då vi dels har
en ny rektor med ansvar för Västra skolan och
Porjus skola, och dels fördelat om rektorsanvaret för Vuollerimskolan. Vi har lyckats rekrytera
fyra nyutexaminerade lärare som alla har flyttat
till kommunen där tre av dem har med sig sina
respektive. Trots detta har vi inte lyckats fullt ut
i rekryteringsarbetet utan det har fattats två utbildade lärare och en fritidspedagog varför dessa
för har ersatts med icke behörig personal.
Under senare delen av augusti fick vi meddelande från Migrationsverket att det nu fanns
sju asylsökande barn i Porjus som vi skulle ordna skolgång för. Av dessa är två i åldern att de
placerats i Porjus och fem på Östra skolan. Det
finns fyra olika språk hos denna grupp elever.
Den utökade ram som BUN fick genom skattehöjningen har använts till kompetensutveckling,
inköp av läromedel/skapande av andra lärmiljöer
samt till barn/elever i behov av extra stöd.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

70 756

Årsbudget, tkr

475

Tillsvidareanställda

81

Redovisning, tkr

71 270

Redovisning, tkr

218

Visstidsanställda

10

Avvikelse, tkr

257

Avvikelse, tkr
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VERKSAMHETSMÅL 2013

Måluppfyllelse 2013 utifrån de övergripande
målen i Jokkmokk 2015

Nuläge
juni 2013

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

84,1% av eleverna var behörig till ekonomi-humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen (riket 84,7%), 86,4% var behörig till estetiska
programmen (riket 86,5%), 84,1% var behörig till
naturvetenskapliga och tekniska programmen
(riket 83,2%) och 88,6% till yrkesprogrammen
(ri-ket var 87,6%)
Meritvärdet var vid samma tidpunkt 205,4 för
kommunen och 212,8 för riket.

Skillnader mellan pojkars och flickors meritvärde i grundskolan måste minska.

2011 var skillnaden i meritvärde 45,5 till flickornas fördel och 2013 hade skillnaden minskat
till 31,6. Minskningen beror på att pojkarna höjt
sina betyg i lite högre utsträckning under denna
period än flickorna.

NYCKELTAL LÄRARTÄTHET

Andel elever/lärare

Barn/personal

Kommungruppen

Riket

9,1

8,3

5,1

5,3

10,9

12.0

5

5,4

2011
Grundskola

9,7

Förskola

5,3

2012
Grundskola

9,8

Förskola

5,1

2013
Grundskola

9,8

Statistik tillgänglig okt 2014

Förskola

5,6

I nyckeltalen gällande lärartäthet för grundskolan är även de lärare som arbetar med minoritetsspråkundervisningen och den integrerade
samiska undervisningen medräknade. Jokkmokks kommun är en av få kommuner som enligt lag är skyldiga att bedriva denna undervisning oavsett elevantal i respektive grupp. Även
lärare som arbetar med ensamkommande barn
och ungdomar räknas med när nyckeltalen tas
fram ur statistikdatabaserna. Dessa förhållanden påverkar våra nyckeltal ur ett nationellt
jämförelseperspektiv.

Statistik tillgänglig okt 2014

År 2013 användes en stor del av den tillfälligt
förstärkta budgetramen till resurser för barn i
behov av särskilt stöd vilket påverkat nyckeltalet.
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 enheter som på större enheter. Variationer i nyckeltal
mellan enheterna kan också förekomma beroende på antal barn/elever i behov av särskilt extra
stöd.

NYCKELTAL KOSTNADER

Egna kommunen

Kommungruppen

Samtliga kommuner

2010
102 700kr

95 500kr

85 900kr

Kostnad/elev för undervisning

Kostnad/elev i grundskolan

47 100kr

47 300kr

43 700kr

Kostnad/elev för lokaler

21 500kr

18 700kr

17 400kr

111 600kr

96 600kr

88 000kr

Kostnad/elev för undervisning

48 700kr

47 000kr

45 600kr

Kostnad/elev för lokaler

21 500kr

19 300kr

17 700kr

111 200kr

101 000kr

90 400kr

Kostnad/elev för undervisning

49 100kr

48 200kr

46 900kr

Kostnad/elev för lokaler

24 000kr

20 800kr

17 900kr

2011
Kostnad/elev i grundskolan

2012
Kostnad/elev i grundskolan

Statistik gällande kostnader redovisas i september för föregående år. Således presenteras 2013 års
kostnader i oktober 2014.
MERITVÄRDEN

2011

2012

2013

Jokkmokk (riket)

185,6 (210,6)

201 (211,4)

205,4 (212,8)

Flickor (riket)

205,6 (222,1)

220 (238,8)

222,5 (224)

Pojkar (riket)

160 (199,6)

187,1 (199,4)

189,9 (202,1)
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NÅTT MÅLEN I ALLA ÄMNEN

2011

2012

2013

63,3% (77,3)

75,4% ( 82,5)

81,8% (77)

Flickor

70%

83%

95%

Pojkar

55%

70%

70%

Jokkmokk (riket)

GYMNASIEUTBILDNING
– LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND
UPPDRAG/VERKSAMHET

Gymnasieskolan inom Jokkmokks kommun
bedrivs inom ramen för Lapplands kommunalförbund bestående av kommunerna Jokkmokk,
Gällivare, Pajala och Kiruna. En särskild direktion ansvarar för dess verksamhet. All information om verksamheten finns i Lapplands kommunalförbunds verksamhetsberättelse.
EKONOMI

Finansieringen av gymnasieskolan göras av de
enskilda kommunerna som en ersättning till

Driftsredovisning

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

24 520

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

0

Redovisning, tkr

24 957

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

0

Avvikelse, tkr

0

Avvikelse, tkr
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kommunalförbudet utifrån en i förväg fastlagd
budget som bygger på antalet elever i gymnasieålder inom respektive kommun. Därtill bidrar respektive kommun med kostnader för
exempelvis lokaler, skolskjutsar, skolmat och
andra så kallade ”fria nyttigheter”. Jokkmokks
kommun har för 2013 anslagit 24,5 miljoner
kronor tillverksamheten. Kostnaden för 2013
uppgick totalt till 24,9 miljoner kronor. Underskottet hänför sig till ökade kostnader för
skolmat skolskjutsar, lokaler och andra ”fria
nyttigheter”.

-437

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: Kerstin Hellgren-Tobiasson

UPPDRAG/VERKSAMHET

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och
stöd i olika former till enskilda människor och
familjer som behöver bistånd för att skapa en
skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar
utifrån Socialtjänstlagen, lagen om särskilds
stöd och service samt Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom ansvarar nämnden för tillståndsgivning och tillsyn inom tobaks-, alkohol- och läkemedelsområdet. Asylboende för
ensamkommande barn samt handläggning av
färdtjänst är också ansvars områden.
ÅRET SOM GÅTT

Socialstyrelsen genomför årligen brukar undersökningar genom öppna jämförelser inom
äldreomsorgen. Brukar undersökningarna mäter kundnöjdhet och kontinuitet. För 2013 visar resultatet för äldreomsorgen på att samtliga
brukare, 100% inom hemtjänsten som svarat
på undersökningen anser att personalen har ett
bra bemötande. Inom vård- och omsorgsboende för äldre är 93% nöjda med bemötandet
av de brukare som svarat på undersökningen.
Under 2013 har det funnits ett stort behov
av vård- och omsorgsplatser för äldre. Behovet
har periodvis varit svårt att tillgodose vilket har
inneburit ökade insatser inom hemtjänsten samt
en tillfällig lösning motsvarande fem extra boendeplatser på Björksta. Dessa boende platser har
saknat ekonomisk täckning i tilldelad budgetram
och sammantaget har detta medfört ökade kostnader för socialtjänsten. Under en period av fyra
veckor löstes också vissa akuta boendeplatser i
samverkan med hälsocentralens observationsplatser. Betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade till Norrbottens läns landsting har
varit en stor utgift för nämnden under året.
Inom vård och omsorgsboende för funktionshindrade har platserna utökats med en plats och
korttidsplatser LSS har avvecklats underåret
utifrån att efterfrågan saknats. Parboende har
kommit till under året inom vård och omsorgs-
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boende, fyra lägenheter har dubbla hyresgäster
varav en är parboende och tre hyresgäster har biståndsbedömt behov av vård och omsorgsboende. Antalet platser var 93 stycken under år 2013.
Asylboendet har under året bytt organisatorisk tillhörighet och all integrationsverksamhet
ligger nu under utvecklingskontoret. Detta med
anledning av att åstadkomma ännu närmare samarbete med integrationen och Focus Jokkmokk.
Verksamheten har utvecklat ett ledningssystem
för hur mottagandet av ensamkommande barn
skall säkerställas kommunen. Bristen av lämpliga
lokaler som har föranlett att uppstart av ytterligare ett boende med 8 till 10 platser har skjutits
fram till 2014. Ambitionen var även i år att starta
ytterligare ett boende med 8 till 10 platser.
Året har präglats av fortsatt hög efterfrågan av
individ- och familjeomsorgens tjänster. Främst
inom institutionsvård för vuxna Inom individoch familjeomsorgen redovisas ett underskott på
600 tkr Från 2012 till 2013 har placeringskostnaderna för vuxna ökat med 58 %, från 732 tkr
till 1251 tkr.
Liksom föregående år har ett antal förebyggande aktiviteter genomförts. Det handlar om
exempelvis fortsatt arbete med att utveckla det så
kallade kvinnofridsarbetet/våld i nära relationer.
Detta har skett både internt och i samverkan med
andra kommuner inom Lapplands Kommunalförbund. Språk, religioner och kultur ställer nya
krav på hela verksamheten. Detta kommer med
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all sannolikhet att påverka efterfrågan på en mer
flexibel vård och omsorg. Från och med 2013
har lagstiftningen inom barn- och ungdomsvård
skärpts till stärkt skydd för barn och unga. Det
innebär bland annat tätare uppföljningar av placerade barn och unga, ökat krav på utbildning av
familjehem och jourhem samt förtydligande gällande socialnämndens ansvar.
Norrbottens kommuner och Norrbottens
läns landsting har från och med 1 februari 2013
arbetat med att föra över hemsjukvården till
kommunerna. Detta innebär att kommunerna
ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende som utförs av sjuksköterska,
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Omfattningen av kunder som bedömts som
hemsjukvårdspatienter är betydligt fler och mer
omfattande än vad som framgick vid övertagande, vilket medför att resurser inte har följt med
behovet i Jokkmokks kommun. Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen fortsätter
med bibehållet fokus att satsa stort på utveckling
av vård och omsorg för sjuka äldre. I hela landet
visar resultaten att arbetet gör skillnad för sjuka
äldre. Satsningen omfattar fem huvudområden:
Sammanhållen vård och omsorg, förebyggande
arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god
läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.
Resultatet från prestationsersättningarna för
2013 visar att Jokkmokks kommun har förbättringsmöjligheter inom samtliga områden.

Sammanlagt visar socialnämndens olika verksamheter ett samlat underskott på 11 162 tkr för
2013 jämfört med budget.
Med anledning av den ökade kostnadsutvecklingen har arbetet under året präglats av
en fortsatt stark restriktivitet med avseende på
kompetensutveckling och inköp. Utvecklingen
av verksamheten har genomförts med hjälp av
externa medel från bland annat Socialstyrelsen
vilket innebär att samtliga utbildningsinsatser
har varit finansierade av externa medel. Fokus
för samtliga verksamheter inom Socialtjänsten
har varit värdegrundsarbete. Under hösten 2013
genomfördes två heldagars utbildning av värdegrundsledare i samarbete med Sunnanå utveckling.

Driftsredovisning

Demensteamet har genomfört handledning
till personal inom äldreomsorgen för stöd inom
demensområdet där situationer inom hot och
våld kan uppkomma. Under året som passerat
har också möjligheter till gymnasial poängsutbildning genomförts med fokus på Etik och människors levnadsvillkor. Läkemedels hantering och
systemutbildning i Meddix genom samverkan
med Norrbottens läns landsting, vilket avser att
förbättra samverkan och rutiner kring patienter
som är medicinskt färdigbehandlade. Aktiviteter för de äldre på vård- och omsorgsboende har
under året utvecklas genom programpunkter så
som pubaftnar, sång- och musikevenemang och
kaféträffar. Via bygdemedel har en grillkåta varit
möjlig att införskaffa till de boendes utemiljö på
Kaitumgården.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

103 930

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

209

Redovisning, tkr

115 092

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

18

Avvikelse, tkr

-11 162

Avvikelse, tkr

0

NYCKELTAL

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

Kostnad per plats i särskilt boende
Hemtjänstkostnad per brukare
IFO kostnad per invånare

2011

2012

2013

761 tkr
235 tkr
1 617 kr

655 tkr
219 tkr
1 489 kr

737 tkr
238 tkr
1 224 kr
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VERKSAMHETSMÅL 2013

Socialtjänstens styrning och utveckling
Utvecklingsmål

December
2013

Prognos
december
2015

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

1 Alla medarbetare blir delaktiga i styrprocessen

Förändringsarbete pågår

2 Handlingsplaner för att förverkliga visionen finns på alla
enheter

Handlingsplaner upprättas när aktiviteter
sker utifrån visionen

5 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap för stärkt
innovationskraft och kvalitet

Arbetssätt som gynnar ett eget ansvar
och initiativförmåga införs successivt.

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

Dialog internt påbörjad. God utveckling
för extern samverkan.

8 Riskgraderad tillsyn med fokus på ungdomars alkoholintag

Fältassistent är rekryterad

9 Implementering av ”Sameprofilerad äldreomsorg” i ordinarie organisation

Pågår och inkluderar nu utökad samverkan med Sameföreningen.

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

Arbetet pågår

11 Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och handlingsplan för ökad måluppfyllelse

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

Nytt arbetstidsavtal på gång

13 Aktiv samverkan med frivilligorganisationer

Pågår

Kvalitetsmål
14 Ökade möjligheter till självbestämmande för brukaren

Där det är möjligt utifrån den enskildes
förmåga.

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

Utveckling pågår kontinuerligt.

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

Utveckling pågår.

19 Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på hemmaplan

Förhållningssättet är etablerat och fungerar väl i Jokkmokks kommun.

Arbetsglädje och kompetens
Kvalitetsmål
21 Alla medarbetare känner engagemang och förståelse för
uppdraget

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

23 Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft tillvaratas

Kontinuerlig utveckling

24 Alla medarbetare känner motivation i arbetet och arbetsglädje

Minskad sjukfrånvaro är ett positivt
tecken

Gemensamma mål i Jokkmokk 2015
Jämställdhet/jämlikhet
Utökad internationalisering/ mångfald
Ungdomsperspektiv
Hållbar utveckling
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Olika projekt och idéer prövas i syfte att
nå de gemensamma målen

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 och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.
ÅRET SOM GÅTT

Utöver ordinarie verksamhet som t ex föreläsningar, författarbesök, teaterarrangemang,
service till anläggningar, bidragsgivning, kultur i skolan, vintermarknaden och sommarfester runt om i kommunens samhällen, kommer
här punkter som kan betonas lite extra:
Kulturskoleprojektet har startat upp med
en nyanställd projektsamordnare som börjat planera och organisera för starten av den
nya Kulturskolan. I samverkan med FAJ har
en genomgripande verksamhetsplan för Mötesplats Östra tagits fram och en ansökan har

gjorts till Allmänna Arvsfonden. Demokratiarbetet har fortsatt med utbildningar för skolans
elevråd med en målsättning att på sikt bilda ett
ungdomsråd (ungdomsfullmäktige). Skiftgång
infördes för skötsel av kommunens skidspår
även på helger. Förstudien av Designträdgård i
Jokkmokk blev klar. Patent har tagits på namnet ”Midnattsolens Trädgård” och kontakter
och samverkanparter håller på att arbetas in.
Ett studiebesök har genomförts till Wij Trädgårdar i Ockelbo. En större friskvårdssatsning
har genomförts när det gäller P4-Norrbottens
”Radioaktiv” där 13% av kommunens befolkning deltog (650 deltagare). Även en tävling genomfördes under sommaren där man skulle besöka okända turistmål enligt karta, vilket blev en
succé. Utegymmet vid Talvatis färdigställdes under året och invigdes i december. Satsningen är
ett samarbete med Jokkmokks Styrkelyftsklubb.
Arbetet med investeringen av ny belysning för
elljusspåret i Jokkmokk påbörjades under året av
Vattenfall. Upprustning av stolpar och utbyte av
ledningar har gjorts samt inköp av samtliga armaturer. Monteringen av armaturerna kommer
att ske under 2014. Under hösten genomfördes
för andra året i rad ett Hälso- och Träningskonvent i Östra skolans sim- och sporthall med ca
600 besökare. Under dagen genomfördes en
mängd prova på verksamheter och gästföreläsare
var Magnus Samuelsson, en gång världens starkaste man. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten
startades upp och under året gick startskottet för
ett bibliotek Norrbotten med landshövdingen
som invigningstalade vid invigningen i Kultu-
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Driftsredovisning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget

9 762

Årsbudget, tkr

840

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

9 525

Redovisning, tkr

654

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

186

Avvikelse, tkr

237

rens Hus i Luleå. Kultur- och barnboksveckor
har genomförts under året som engagerat
många och arrangemangen har varit välbesökta.
NYCKELTAL

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

		
Antal biblioteksbesök per invånare
Antal utlån per invånare
Antal utlån per barn
Nämndens nettokostnader per invånare
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2011
5,9 st
8,2 st
23,5 st
1 835 kr

2012
2013
5,1 st
5,1 st
7,9 st
7,2 st
26,0 st 24,6 st
1 926 kr 1 880 kr

12
1

VERKSAMHETSMÅL 2013

Mål
Kultur- och fritidsnämnden
Mål 1; Bibliotek
Antal utlån av medier/ invånare ska ha ökat
med 10 % varav barn och ungdomar ska
öka med 6 %, jämfört med 2012 års statistik.
Besöken/ invånare ska öka med 10 %.
Mål 2; Mötesplats Östra
Mötesplats Östra föreslås drivas av Föreningsalliansen i Jokkmokk och öppnar upp
anläggningen vardagar, kvällar och helger.
Personalpool och administrativ service till
föreningslivet.
Demokratiarbete för unga ska leda fram till
bildandet av ett ungdomsråd (ungdomsfullmäktige).
Mål 3;Mötesplatser i byarna
Öppna mötesplatser ska starta i Porjus och
Vuollerim i samverkan med lokala föreningslivet.
Mål 4; Föreningsutv.
Satsningen på föreningsutveckling ska leda
till att antalet deltagare ökar med 10 %.
Att en kultur- och fritidsvaneundersökning
genomförs vart 4:e år inför ny valperiod
Att kultur- och fritid söker nya samarbetspartners utanför ordinarie grupper
Mål 5; Elbesparande åtgärder
Föreningsägda anläggningar ska ha infört
el-besparande åtgärder.

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

31/12 2013

Prognos
31 dec 2015

Avstämning

Preliminärt 31/12 2013:
Utlån totalt: 36 795 Besök: 25760
Utlån/inv: 7,2
Barnlån/ inv: 24,6
Antal besök/inv: 5,1

Ansökningar har lämnats in till olika bidragsgivare och arbetet pågår med att finna lämpliga
former för hur verksamheten ska bedrivas

Demokratiarbetet fortgår med utbildningar för
skolans elevråd.

Arbetet pågår med att finna former för samverkan i Porjus och Vuollerim.

Vid ordförandeträffarna med kommunens
föreningsliv har det deltagit 34 föreningar 2012.
Vid vårens ordförandeträff 2013 deltog 28
föreningar.

De flesta har infört elbesparande åtgärder men
de som har egna elljusspår har kvar utbyte av
armaturer.
Skiftgång har införts för skötsel av kommunens
skidspår. Skötsel av frilufts/fritidsanläggningar.
Bidrag till idrottsföreningar.
Två större arrangeman genomförs under 2013.
Radioaktiv och Hälso- och träningskonventet i
samverkan med Jokkmokks Folkhälsoråd.

Mål 7; Kulturskola
Kulturskola startar och en Kulturläroplan tas
fram.

Kulturskoleprojektet har startat och kulturläroplanen kommer att ligga klar under 2015.

MÅL 8; KUPP
Offentliga barn och ungdomsarrangemang
inom KUPP ska öka från 29% till 40%.
Delprojekt startas till stöd för de kreativa
näringarna, t ex inom konsthantverk.

KUPP:s barn och ungdomsarr. Var 2012 29%
och 2013 35 %.
Slöjdfrukostar, projekt Älska resan har genomförts under 2013. Inflytandeprojektet genomförs under 2014.

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

Förstudien är klar och arbetet fortgår med en
planläggning och kontakter med samverkansparter. Ansökningar om projektmedel har skickats in till olika bidragsgivare för etapp 1.
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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 m.m. 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 informationsverksamheten. Totalt har 59 planerade och 29
oplanerade inspektioner utförts. Ett projekt
om ”Skadedjur” har utförts och i samband med
detta inspekterades ett antal livsmedelsföretagare. Några av de större ärendena som miljökontoret har haft tillsyn på under året har varit
provbrytningen i Kallak, ett oljeläckage i Kåbdalis som orsakat förorening både i den kommunala avloppsanläggningen samt på en privat
villafastighet och borrning av 33 hål för bergvärmeutvinning i närheten av den kommunala
vattentäkten i Kvikkjokk. Livsmedelsverket har
också utfört en revision av vår livsmedelstillsyn.
Under året som gått har miljökontoret varit
underbemannat på grund av att en av inspektörerna har slutat och rekrytering av en ny drog
ut på tiden. Dessutom har en av inspektörerna
arbetat deltid.
NYCKELTAL

Följande nyckeltal har bedömts vara av värde
att redovisa inom Samhällsbyggarnämndens
området. Nyckeltalen är jämförbara på lokal
och riksnivå.
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Räddningstjänstens nettokostnader per invånare
Miljö- och Hälsoskyddsverksamhetens
nettokostnader per invånare 		
Finansieringsgrad av ”Bygg och Tillstånd”

2011
1 691 kr

2012
1 640 kr

2013
1 517 kr

227 kr
33 %

274 kr
52 %

241 kr
59 %

VERKSAMHETSMÅL 2013

Måluppfyllelse 2013 utifrån de
övergripande målen i Jokkmokk 2015

31 december Prognos
2013
31 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, 68 inspektioner

Cirka hälften av inspektionerna genomfördes år 2013. Med tre heltidstjänster
beräknas målet kunna uppnås år 2015.

Tillsyn miljöskydd, 34 inspektioner

60 % av inspektionerna genomfördes år
2013. Med tre heltidstjänster beräknas
målet kunna uppnås även år 2015.

Tillsyn hälsoskydd, 17 inspektioner

Cirka hälften av inspektionerna genomfördes år 2013. Med tre heltidstjänster
beräknas målet kunna uppnås år 2015.

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

Information planeras att göras under år
2014.
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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 för
räddningstjänst samt det skadeförebyggande
programmet i kommunen.
ÅRET SOM GÅTT

Under 2013 har räddningstjänsten haft 113 utryckningar. Av dessa är 21 larm om lyfthjälp,
som regleras med ett avtal mellan hemtjänsten
och räddningstjänsten. Under året har den förebyggande delen i verksamheten arbetat med
att fortsätta 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.
Anpassningen till det nya digitala radiokommunikationssystemet (Rakel) är färdigställt och
det analoga systemet har upphört, vilket har ökat
kostnaderna för samband

MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET RÄDDNING

Mål 1

Mål

Hur?

När?

Vem?

Indikatorer

Trygg och säker kommun

Öva/träna
räddningstjänstens personal

2013

Platsansvarig

Uppföljning i
grupp/ platsansvarig

Handlingsprogram

Varje mandatperiod

Räddningschef

Nämnden
Nämnden

Lagkrav

Löpande

Platsansvarig

Tillsyn SBA

Enligt tillsynsplan

2012-2014

Platsanvarig

Tillsyn BEX

Enligt tillsynsplan

2012-2014

Platsansvarig

Mål 3

Minska anlagda bränder/
tillbud

Informera/utbilda skola,
fastighetsägare
och företag

2012-2014

Räddningstj.

Antalet besök/
utbildningar

Mål 4

Minska antalet
drunkningar/ tillbud

Information/utbildning,
vattenreglering/dammägare

2012-2014

Räddningstj.

Antal utbildningar

Mål 2
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SÄKERHETSSAMORDNINGEN
UPPDRAG/VERKSAMHET

Säkerhetssamordningen i Jokkmokk är sedan
september 2013 en verksamhet på 50 % och
ligger sedan 2014 under räddningstjänsten i
Boden.
Verksamheten regleras i Lag (2006: 544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Utifrån lagstiftningen arbetar verksamheten för minskade risker och sårbarheter i
kommunen samt för en god förmåga att hantera
kriser i samverkan med andra aktörer i regionen.
ÅRET SOM GÅTT

Nytt avtal med Boden förhandlades fram och
från 2014-01-01 ligger säkerhetssamordningen
i Jokkmokk under räddningstjänsten i Boden.
Generell plan för hantering av extraordinära
händelser, lokala planer för avdelningar och
bolag och dammhaveriplanering har genomförts. Ny organisation vid krishantering har tagits fram i samband med arbete med planerna.
Det inkluderar även informationsfunktionen i
Centrala krisledningsgruppen (CKL) och en
ny informationsplan har antagits. Risk- och
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen

har tagits fram i samverkan med miljökontoret och gatukontoret. Krishanteringsövningar,
däribland samverkansövning med offentliga
och privata aktörer i regionen, för CKL, krisledningsnämnd och vissa avdelningar har fullföljts enligt riktlinjer för övning. Utbildning
har också genomförts. Jokkmokks kommun har
skrivit under en strategi för regional samverkan
som tagits fram av regionala rådet under ledning av Länsstyrelsen. Ett avtal har slutits med
OK/Q8 i Jokkmokk om att de enbart tillhandahåller bränsle till kommunens fordon i händelse av långvarigt elavbrott. Arbete med social
oro har påbörjats genom deltagande i nationell
projektgrupp, Good Relations, med fokus på
främlingsfientlighet och krisberedskap. Inga
extraordinära händelser har inträffat under
året. Verksamheten involverades i strejkvarslet
som gick ut i maj. Personal på Matpolen, gatukontoret, Återvinningen och vakansen skulle
tas ut i strejk. Vissa åtgärder genomfördes,
exempelvis information till allmänheten, dispensansökningar och förberedelser för kall mat
i förskolor och skolor. Parterna kom överens
dagen före strejken skulle ha brutit ut.
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MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET SÄKERHETSSAMORDNING

Mål

Hur?

När?

Vem?

Indikatorer

Mål 1

God förmåga att
hantera kriser

Planer för hantering av
extraordinära händelser
Informationsplan

2013

Säkerhetssamordnare

KS

Mål 2

God krishanteringsförmåga avseende
dammbrott

Dammhaveriplan,
evakueringsplan,
informationsbroschyr och
varningssystem

2013

Säkerhetssamordnare

Nämnd

Mål 3

God kunskap om
risker och sårbarheter

Risk- och sårbarhetsanalys

2015

Säkerhetssamordnare

KS

Mål 4

God kunskap om risker
och sårbarheter i samhällsviktig verksamhet

Risk- och sårbarhetsanalys
dricksvattenförsörjningen

2013

Säkerhetssamordnare

KS

Mål 5

Övning

Enligt riktlinjer för övning
och övningskalendern

2013

Säkerhetssamordnare

Mål 6

Ökad samverkan

Krishanteringsråd lokalt/
regionalt

2013

Säkerhetssamordnare

BYGGLOV OCH
FYSISK PLANERING
UPPDRAG/VERKSAMHET:

Plan och byggavdelningen ska styra/utföra
planläggning av mark och vatten och om byggande. Avdelningen ska med beaktande av den
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling 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.
ÅRET SOM GÅTT

För administration, nämndsarbeten, tillsyn
och handläggning av ärenden mm finns en tjänst
som handläggare 100%.
Statsarkitekt och konsult för teknisk handläggning vid samråd har anlitats.
Vissa ärenden har granskats ur fastighetsbildningssynpunkt av tjänstemän som inte ingår i
samhällsbyggarkontorets organisation.
Bland verksamhetsårets planärenden noteras:
• Tillägg till översiktsplan, LIS, Landsbygdsutveckling I Strandnära läge
• Fördjupning vindkraft
• Detaljplan Kvikkjokk 5:4, m.fl.
• Kåbdalis 4:61

Samhällsbyggarnämndens ärendemängd protokollförda nämndsbeslut på plan- och byggsidan är 146 st under verksamhetsåret 2013,
delegationsbeslut 75 togs också detta att jämföras med totalt 219 ärenden under 2012. Nya
Plan- och bygglagen har medfört att ett flertal samrådsmöten har
Mål
hållits under 2013
och 15 dispenser från
Mål 1
God boendemiljö
strandskyddslagen har
Mål 2
Handläggning/tillsyn bygglov
behandlats.
Mål 3
Dispenser strandskydd, platsbesök

Driftsredovisning

Delvis
Delvis
Ja

Mål 4

Tillsyn strandskydd

Delvis

Mål 5

Detaljplaner

Delvis

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

9 882

Årsbudget, tkr

100

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

9 591

Redovisning, tkr

100

Deltidsanställda brandmän

Avvikelse, tkr
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Målet uppfyllt?

291

Avvikelse, tkr

0

7
48

TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNINGEN
Teknik- och serviceavdelningen består av fastighetsförvaltning,

gatukontoret,

städpoolen

trottoarer. I dagsläget är vi arton, varav två på
kontoret och en visstidsanställd.

och matpolen och fungerar idag som en egen

ÅRET SOM GÅTT

verksamhet inom kommunstyrelsen. Nedan

Teknik och Service har under året slutfört en
stor organisationsförändring och arbetat med
stort fokus på besparingar och ökade intäkter.
Matpolen har året 2013 startat ett tillagningskök i stället för mottagningskök i Porjus
nya skola. Utfallet av detta är enligt förväntan.
Kunderna är nöjda och ekonomiskt går det bra.
Matpolen upphandlade under 2012 ett nytt avtal för livsmedel med mer ekologiska varor. Den
upphandlingen är ett steg mot målet med 30 %
målet på ekologiska råvaror år 2015. År 2013 är
inköpen av de ekologiska råvarorna 14 % vilket
är en förbättring med 4 % från år 2012. Cirka
17 % av Matpolens råvaruinköp kommer från
de fyra nordligaste länen, vilket är likartat med
övriga offentliga verksamheter i norr. Några av
producenterna är Nyhléns, Outinens, Västerbottenspotatis, Botniafisk, Polarbröd, Norrgrönt, Polarica och Norrmejeriet.
Städpoolen I och med att vi har ett köp och
säljsystem så är vår verksamhet ständigt i förändring. Vi har under 2013 gjort vissa omorganisationer för att justera verksamheten utifrån
de kunder och städköp som görs. Ekonomiskt
har Städpoolen gått bra. I och med de direktiv
som kom under året har Städpoolen hållit inne
med vikarier, inköp, utbildningar samt andra utgifter, vilket till stor del har bidragit till att det
gått bra ekonomiskt. Städpoolen har en relativt
bra mål uppfyllelse. Men i och med de åtstramningar som gjorts under år 2013 har personalen
fått jobba mycket hårt vilket förefaller har ökat
antalet sjukfrånvarodagar.
Fastighetskontoret har under år 2013 lagt ner
mycket arbete i energifrågorna och energiprojektet, som nu börjar ge resultat. De stora vattenskadorna som skedde under år 2012 har upptagit
tid även under år 2013. I slutet av året skedde ett
haveri i panncentralen i Porjus på grund av instabil elleverans, vattenskada på Notudden och en
brand i pannan i Vuollerims industrihus. Trots
detta kan man sammanfatta år 2013 som ett år

presente-ras de olika delarna inom teknik- och
serviceavdelningen var för sig.
UPPDRAG/VERKSAMHET

Teknik och Service, består av 4 enheter Matpolen, Städpoolen, Fastighet och Gatu/ÅVC.
Matpolens verksamhet består av tre til�lagningskök och tre mottagningskök. Verksamheten bedrivs i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Matpolen producerar cirka 1 000 portioner per veckodag och cirka 280 portioner
per helg. Våra kunder är verksamheter inom
äldre- och handikappomsorgen, hälsocentralen, personalrestauranger och hemtjänsten. I dagsläget är vi 18 personal varav en
50 % arbetsledare och en 50 % administratör
/inköpare. Fem av personalen har kombinationstjänster Matpolen/Städpoolen. Matpolen/Städpoolen har en gemensam chef.
Städpoolen gör daglig- och storstädningar,
extra städningar, byggstädningar, fönsterputsning med mera på alla kommunens fastigheter
till exempel skolor, förskolor, kommunförvaltning, äldre- och handikappomsorg hälsocentral.
I dagsläget är vi 18 personal varav en är 50 %
arbetsledare. Fem av personalen har kombinationstjänster i Städpoolen/Matpolen. Städpoolen/Matpolen har en gemensam chef.
Fastighetsförvaltningen hanterar i stort sett
alla av Jokkmokks kommun ägda fastigheter och
mark. I dagsläget är vi nio anställda, varav tre på
kontoret samt en visstidsanställd.
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 ressurs för vintermarknaden. Gatukontoret ansvar för vägar och
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med god ekonomi och få kostsamma incidenter.
Gatukontoret Gatukontoret har även under
detta år arbetat mycket med sanering av gatljus,
vilket har tagit mycket resurser. Oljeskadan i
Kåbdalis har inneburit stort merarbete och är i
dagsläget i stort sett färdig färdig. Gatukontoret har under året gjort ett fortsatt arbete med
frostsäkring av ledningar samt genomfört grävning av vatten och avlopp till Kvikkjokk 5:4. Gatukontoret har slutdeponerat stora mängder av
olika fraktioner på ÅVC. Gatukontoret har haft
tre försäkringsärenden under året. Arbetet med
gatljussanering, frostsäkring av vattenledningar
och effektiviseringar ger kostnadssänkningar.
Man kan sammanfatta år 2013 som ett år med
god ekonomi och få kostsamma incidenter.
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.

2013
Lokalkostnader per invånare
Lokalkostnader per kvadratmeter
Energiförbrukning per kvadratmeter

Driftsredovisning

8 023 kr

480 kr
226 kWh
Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

27 066

Årsbudget, tkr

21 378

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

22 299

Redovisning, tkr

19 119

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

4 767

Avvikelse, tkr

EPC projektet är inräknat i ovan angiven investeringsuppföljning.
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2 259

55
6

Verksamhetsmål 2013
Teknik och Service måluppfyllelse är god, utifrån den budget vi förfogat över.
Teknik och Service arbetar ständigt med att utveckla en trygg och säker miljö
för Jokkmokks kommuninvånare och anställda
Mål
Vi ska verka för att våra
kunder ska känna sig trygga
med det vatten, den kost,
den service och lokalvård
vi levererar, samt med att
vi omhändertar avlopp och
avfall så att samhällets miljöbelastning begränsas.

Vi ska verka för att våra kunder ska ha god tillgänglighet
genom gator och gång- och
cykelvägar, till offentliga
platser och byggnader.
Vi ska verka för att våra
kunder ska uppleva offentliga platser, byggnader och
mötesplatser som trivsamma
Teknik & Service ska
prioritera investeringar där
bedömningen är att framtida
kostnader sänks.
Respekt, lika värde och ansvar ska vara ledord i Teknik
& Service.
Vi ska ta tillvara och utveckla
personalens kompetens och
erfarenhet.

Samtliga anställda inom
Teknik o Service ska kunna
känna glädje och trygghet i
sin anställning.
Vi ska ha ett gott ledarskap
och ge utrymme för delaktighet hos medarbetarna.
Alla inom Teknik & Service
ska erbjudas möjlighet till
friskvård.

Två gånger per år ska elevråden på högstadiet samt
gymnasiet inbjudas till möte
med Teknik & Service.

Nuläge
2013

Prognos
2015

Måluppfyllelse
Teknik och Service
Verksamhetsplan
antogs hösten
2011. Alla enheter
har inte gjort någon undersökning
hos kunderna,
därför en viss osäkerhet i måluppfyllelsen.
Vi strävar efter
att göra bättre
upphandlingar och
bättre kontroll av
entreprenörerna.
Teknik och Service
arbetar ständigt
för bästa kundnytta utifrån de medel
vi förfogar över.
Just nu arbetar vi
bl.a. med energifrågorna.
Värdegrunden ska
vara en självklarhet
inom Teknik och
Service
Vi arbetar för att
ständigt ta tillvara
på personalens
kompetens och
erfarenhet i det
vardagliga arbetet.

Alla har möjlighet
till friskvårdsbidrag
1200 kr/per kalenderår eller att ta en
friskvårdstimme
under arbetstid
om möjlighet
finns.
Har ej kommit
igång med detta
ännu.

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 35 436 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 2013 blev en vinst på drygt 3,7
miljoner kronor. Bolagets eget kapital har därmed fördubblats detta år. Tidigare balanserade
förluster är täckta och soliditeten förbättras.
Efterfrågan på bostäder har en stor betydelse
för framtida resultat. Kommunens flyktingmottagande har haft stor betydelse för den goda uthyrningsnivån. Även efterfrågan från entreprenörer har haft en positiv effekt.
Räntekostnaderna minskade jämfört med tidigare år. Bolagets låneskuld har omplacerats och
minskats genom lösen av lån. Det ger en jämnare
framtida kostnadsnivå. Ett större underhållsarbete har varit stambytena i kvarteret Ängen. Då
fastighetsbeståndet är äldre än 20–30 år kommer det periodiska underhållet att bli kostnadskrävande. En del lägenheter har standardshöjts
under året. En ny pelletspanna har installerats i
Vuollerim för att frångå den kostnadskrävande
oljeäldningen. Organisationsförändringen som
genomfördes vid årsskiftet har fallit väl ut och
givit en effektivare organisation och givit en
kostnadsmedveten organisation.
Vakanserna har bolaget kunnat hålla på en låg
nivå tack vara effektiv förmedling och en hög efterfrågan. Under 2014 kommer ett tillskott med
sex lägenheter samt ytterligare två lägenheter
planeras i befintliga fastigheter.
Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen höjdes hyrorna med 1,3 procent från och med
januari 2013 vilket gav en höjning av varmhyra
med 11 kr/kvm. Intäkterna stämmer väl med
budgeterade intäkter. Eftersom det inte sker någon nyproduktionen består fastighetsbeståndet
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av äldre fastigheter. Det innebär att behovet av
standardhöjningar kommer att öka vilket kommer att påverka resultatet kommande år. Låga
räntor och en effektiv organisation ger ett överskott jämfört med budget. Del av pensionsskulden har lösts och belastat årets resultat.
Styrelsen beslutade att inte investera i nytt tak
och två nya lägenheter på Köpmangatan 27 under
sommaren då anbudspriserna var för höga. Ny
upphandling planeras till sommaren 2014.
Redovisning, tkr
Intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Finansiella poster, tkr
Resultat

37 370
-29 943
-3 694
3 733

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

Den långvariga prisuppgången för bränsle avbröts hösten 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. Planerna för investering i en ny
biopanna har avbrutits. Investeringskostnaden
för en ny biopanna är mycket hög. Den befintliga flispannan har undersökts noggrant och en
livslängdsanalys visar på att den har många år
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kvar i produktionen. Fortsatta investeringar och
underhållsåtgärder i pannan och förbättringar
av vattenhanteringen kommer att förlänga livslängden och flytta fram investeringstidpunkten
för en ny panna. Den låga allmänna räntenivån
innebär att den totala räntekostnaden fortfarande är relativt låg. Förbättrad likviditet tack
vare flera år av goda resultat medför att lån kan
lösas under 2014 vid förfallstidpunkten. Antalet
graddagar har under året varit 94 procent av ett
normalår. Det vill säga genomsnittstemperaturen har varit varmare än ett normalår. Graddagar är ett mått på uppvärmningsbehovet och kan
korreleras till vår försäljning.
Investeringar i kulvertutbyggnad under året
har bestått i avslutandet av påbörjade anslutningar och ett fåtal nya anslutningar. Vattenfalls beslut om körförbud för avställningsbara elpannor
vid temperaturer under –20 grader tvingar fram
andra reservalternativ. Vid sommarens planerade
stopp för att installera en ny ventil vid järnvägen på huvudkulverten prövades Kaitumgårdens
panncentral som reservanläggning. Effektmässigt
klarar den sommarbehovet.
Redovisning, tkr
Intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Finansiella poster, tkr
Resultat före bokslutsdispositioner
Överavskrivningar
Resultat efter bokslutsdispositioner

26 988
-22 859
-1 125
3 004
- 2 984
20

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 kommun-

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)

ledningskontoret. Teknik- och serviceavdelningen tillhör kommunstyrelsens område, men
redovisas under området för infrastruktur, samhällsbyggnad och energi.
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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. Se organisationsschemat på sidan 11.
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

Järnmalmsfyndigheten i Kallk, fyra mil väster
om Jokkmokk, har varit mycket i fokus under
år 2013. Fyndigheten är förhållandevis stor och
många ser en eventuell gruva i Jokkmokk som
räddningen på befolkningsminskningsfrågan.
Många andra ser den eventuella gruvan
som dödsstöten för Jokkmokk ur ett renskötselperspektiv och utifrån turistiska perspektiv.
Järnmalmsfyndigheten ligger mitt i ett vinterbetesområde för renarna och mitt på en renflyttningsled. Såväl rennäringen som mineralfrågor
är klassade som riksintressen. Det finns många
olika frågeställningar som berör hur prioriteringen mellan dessa riksintressen görs. Alla dessa
olika åsikter har lett fram till en situation där
olika intressen kommer i konflikt med varandra.
Tyvärr har det också lett till att några medborgare på olika sätt hotat och kränkt andra medborgare med avvikande åsikter.
För att komma tillbaka till en situation där vi
kan leva sida vid sida utan att hota och kränka
varandra då vi tycker olika har Jokkmokks kommun anordnad en medborgardialogserie under
hösten 2013. Medborgardialogmötena har varit
välbesökta – knappt 200 deltagare vid varje enskilt tillfälle – och många upplever att det varit
positivt med dessa medborgardialoger.
Värdegrundsarbetet som pågått inom organisationen Jokkmokks kommun under några år har

Driftsredovisning

Investeringsredovisning

fortsatt även under år 2013. Sett med bakgrund
till intressekonflikterna i gruvfrågan har det varit
väldigt positivt att haft värdegrunden att luta sig
mot.
EKONOMI

Den totala budgetavvikelsen inom kommunchefens ansvarsområden är positiv och uppgår
till drygt 1,9 miljoner kronor.
0,2 miljoner kronor förklaras med att trafikkostnaderna blivit lägre än budgeterat. Budgeten uppgick till 4,2 miljoner kronor och utfallet
stannade på 4,0 miljoner kronor. Kostnaderna
för bostadsanpassning har också blivit lägre än
vad som budgeterats. Det är alltid svårt att förutse hur stora kostnaderna blir inom detta område. I budgeten för 2013 avsattes 1,9 miljoner
kronor och lyckligtvis stannade de redovisade
kostnaderna på 1,5 miljoner kronor.
Resterande del av budgetöverskottet uppgår
till drygt 1,3 miljoner kronor. Det har helt och
hållet att göra med beslutet om köpstopp som
infördes i juni 2013. Kommunstyrelsens konto
för oförutsedda kostnader har budgeterats med
2,5 miljoner kronor och av dessa medel har
endast använts 1,0 miljoner kronor. En positiv
budgetavvikelse med 1,5 miljoner kronor på det
enskilda kontot med andra ord. Övriga poster
inom kommunchefens ansvarsområde överstiger
budgeterad nivå med cirka 0,2 miljoner kronor
vilket innebär att totala budgetavvikelsen uppgår
till plus 1,9 miljoner kronor.
En förklaring till de ökade kostnaderna är
bland annat att satsningar på helikopterflygplatsen i Kvikkjokk genomförts under hösten 2013.
En ny väg har byggts och en markanalys har
genomförts i syfte att sälja helikopterbränsleanläggningen till en verksamhetsutövare.
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 kronor/
invånare 2011 och 2012 och 750 kronor/invånare 2013.

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

12 778

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

10 842

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

0

Avvikelse, tkr
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1 936

1
0,5

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 fortsatt projektägarskapet för
Sápmi Awards som arrangerades i juni månad.
Sápmi Awards är ett treårigt projekt syftande
till att bygga upp ett högkvalitativt evenemang
med samisk profil. Utvecklingskontoret har
som kommunens representant varit etappvärd
vid den fjärde etappen av O-Ringens 5-dagars
i Boden. Utvecklingskontoret har fortsatt engagemang i utveckling av energiutbildningar
vid Laplands Lärcenter där verksamheten nu
bedrivs i projektform.
2011 års inledande arbete med det övergripande befolkningsmålet har under 2013 fortsatt enligt plan via projektet ’Focus Jokkmokk’.
Projektet har som målsättning att engagera såväl
privat som ideell och offentlig sektor i syfte att
öka inflyttning och reducera utflyttning.
Under 2013 har fortsatta investeringar genomförts på Jokkmokk Campingcenter.
En ny webportal har utvecklats och utbildats

Driftsredovisning

i. Portalen kommer att driftsättas så snart nya
sidmallar tagits fram för nuvarande www.jokkmokk.se. Vintermarknadswebben har försetts
med en ny administrativt besparande funktionalitet för fördelning och administration av knalleplatser som även visualiserar hur de olika knallarna placerats för sidbesökaren.
Under året har ett projekt startats som syftar
till att ta fram en gestaltningsplan för Jokkmokk.
Utvecklingskontoret har under året även deltagit i planerings- och planarbetet gällande LIS
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt
definierat ett samhällsomvandlingsprojekt vars
resultat ska användas vid en eventuell framtida
gruvetablering. Utvecklingskontoret har också
engagerat sig i det nationella integrationsprojektet Good relations, samt 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+. Processen med uppdatering av
kommunens strategiska plan och prioriteringen
av därtill särskilda uppdrag har letts av Utvecklingskontoret. Vidare har utvecklingskontoret
medverkat i Jokkmokksdagarna i Huddinge, representerat kommunen i Laponiastyrelsen och
PIL-projektet, administrerat de subventionerade körkortsutbildningarna Jokkmokks kommun
erbjuder, samt medverkat i naturreservatsbildningar. Under andra halvåret av 2013 har Utvecklingskontoret påbörjat förberedelser inför
övertagandet av asylboendet för ensamkommande flyktingbarn. Övertagandet har genomförts
per 2014-01-01.
EKONOMI

Utvecklingskontoret redovisar ett totalt underskott om drygt 2,7 miljoner kronor. Merparten
av underskottet hänför sig till driften av Notuddens camping. Högre personalkostnader på
grund av en ökad säkerhet vid vattenrutchbanan samt dubbelbemanning i receptionen på
kvällstid har bidragit till underskottet. Bedömningen är att avgiftsfritt utebad bidrar med 1,5
miljoner kronor till underskottet. De ”fria nyttigheterna” på Lapplands lärcenter har bidragit
med 340 tusen kronor till underskottet.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

11 792

Årsbudget, tkr

650

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

14 527

Redovisning, tkr

475

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

-2 735

Avvikelse, tkr

175

15
2
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Verksamhetsmål 2013
Not 2013

Framgångsfaktorer

Indikatorer / Delmål

Livslångt lärande.
Goda utbildningsmöjligheter

- Minst 30 procent av befolkningen
har avslutat en eftergymnasial utbildning (SCB Befolkningens utbildning).

Målet ej uppfyllt. Nuvarande
nivå 27 procent.

Kurser och program på högskolsnivå
ska följa kommunens och näringslivets behov.

Målet är uppfyllt. Arbete i
enlighet med behovsinventering.

- Utöver detta ska hela nätuniversitetets utbud finnas att tillgå.

Målet är uppfyllt.

- Positivt flyttnetto 2010.

2013-12-31: Uppfyllt. Flyttnetto: +18.

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

20131231: 5 066
Jämfört med basår 2008:
-239.

Ökad befolkning
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Nuläge

2015

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 verksamhetsmål 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. ITfunktionens 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, barnoch 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. 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 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.
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ÅRET SOM GÅTT

Kommunledningskontoret
För att tydliggöra kommunledningskontorets
uppdrag – effektiv, kvalitetssäker stödverksamhet – har det tagits fram en vision som beskriver
detta. Kommunledningskontoret är ett kontor som bland annat syftar till att kunna nyttja
resurserna optimalt och minska sårbarheten.
Ledarskapet inom kommunledningskonoret är
delat mellan personalchefen och ekonomichefen. Ett arbete med att ta fram en gemensam
verksamhetsplan har genomförts som kommer
att antas i Kommunstyrelsen.
Personalfunktionen
Verksamheten inom löne- och personalkontoret har karaktäriserats av utmaningar under
året bland annat på personalsidan. Förlöpande
utveckling och anpassning till de system och
rutiner som tillämpas har skett. Förhandlingsverksamheten har varit något mindre än tidigare
år. Ny sjuk och friskanmälningstjänst har tagits
i bruk.
Ekonomifunktionen
Ekonomifunktionen har arbetat med att utveckla den ekonomiska administrationen i syfte
att effektivisera det löpande arbetet och öka servicen till förvaltningarna. Ny ekonomichef har
rekryterats. Den under förra året rekryterade
inköpschefen har arbetat strukturerat med att
organisera upphandlingsverksamheten.
IT-funktionen
En installation av ny telefonväxel har skett. En
modern växel för IP telefoni. Samtidigt har arbetet med att säkerställa elförsörjningen för IT
verksamheten pågått. Nya kunder har anslutits
till Jokk-Net.
Administrativa funktionen
Växelfunktionen och dess personal har flyttats
från IT-enheten till Administrativa funktionen.
Arbetsmarknadsfunktionen
Arbetsmarknadsfunktionen med Återvinsten
och affären har bedrivit en relativt omfattande

Driftsredovisning

verksamhet som givit avtryck både ekonomiskt
och verksamhetsmässigt. Ett större antal personer har kunna erbjudas syselsättning. En stor
tillgång på arbete för enheten har funnits under
året särskilt under barmarksperioden
Överförmyndaren
Överförmyndaren har arbetat aktivt med att
skaffa nya gode män och förvaltare utifrån ett
större behov av ställföreträdarskap med anledning av fler äldre med behov samt ensamkommande ungdomar. Denna utveckling kommer
att bestå en längre tid
Ekonomiskt utfall
Totalt redovisar kommunledningskontoret ett
överskott på ca en halv miljon kronor. Merparten av överskottet beror på anslutningen av nya
kunder till Jokk-Net har varit större än beräknat. Vi ser även att behovet av företagshälsovård
reducerat kostnaderna samt att förhandlingsverksamheten varit något lägre än förväntat. Vi
ser samtidigt att kostnaderna för konsultinsatser
är högre än budgeterat inom ekonomi-, löneoch IT-verksamheterna beroende på dels personalsituationen dels på komplexiteten i stödsystemen. Positivt är att överförmyndaren kunnat
reducera kostnaderna till gode männen trots
rekryteringsproblemen.
Framtiden
Kommunledningskontoret står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och
tillhörande sårbarhet. Stora behov av kompetensutveckling finns samt behov av att utveckla
arbetets innehåll och arbetssätt i syfte att ge en
adekvat och god service till förvaltningar. Vi
förutspår att behov av ökade resurser för att
göra en satsning på utbildning och utveckling av
personalen eftersom den har stått tillbaka under
de senaste åren. Under 2014 har vi en budget i
balans med inför 2015 ser vi stora utmaningar
ekonomiskt som kräver ytterligare utredning.
Framtagning av verksamhetsplaner för kommunledningskontorets har gjorts och beslut om
dessa kommer att tas under 2014.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2013-12-31

Årsbudget, tkr

19 885

Årsbudget, tkr

900

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

19 434

Redovisning, tkr

322

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

578

Avvikelse, tkr

76

451

25
1
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Resultaträkningen visar årets intäkter och kostnader, det vill säga årets
resultat, samt hur det uppkommit.
Den visar även förändringen av det
egna kapitalet, något som också kan
utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren.
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har
på bokslutsdagen. Man kan också
säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har
skaffats fram (skulder, avsättningar
och eget kapital). Balansräkningen
visar även förändringen av det egna
kapitalet.
Kassaflödesrapporten visar hur
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.
Kassaflödesrapporten är i princip
samma sak som en finansieringsanalys
men kassaflödesrapporten är uppställd på ett litet annorlunda sätt.
Jokkmokks kommun redovisar
en kassaflödesrapport 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 kassaflödesrapport.

Termer

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.

Avskrivningar är en planmässig
värde nedsättning av anläggningstillgångarna.
Investeringsutgiften periodiseras
och kostnadsförs genom avskrivningen.

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

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

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.
Investeringsredovisningen omfattar kommunens investeringar i till
exempel fastigheter, anläggningar,
maskiner och inventarier. Dessa
tillgångar är avsedda att användas
under en längre tidsperiod.
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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, statsbidragsfordringar och
förråd) och dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter,
inventarier, aktier och långfristiga
fordringar).

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 redovisningssituationer, 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 mellanhavanden 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 ansvarsförbindelser.
Jokkmokks kommuns samlade pensionsskuld uppgår till 204,4 miljoner
kronor (193,5) inklusive löneskatt på
balansdagen. Under avsättningar finns
3,3 miljoner kronor (3,3) redovisat
och under kortfristiga skulder finns
de pensioner som har tjänats in av de
anställda under år 2013, den så kallade
individuella delen, totalt 6,8 miljoner
kronor (6,4) vilka betalats ut i mars
månad 2014.

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 154,4 miljoner
kronor (146,6). Den stora ökningen
beror på sänkt diskonteringsränta.
Den totala löneskatten för pensionsåtagandena i Jokkmokks kommun
uppgår till 50,0 miljoner kronor (41,6).
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 i
normalfallet 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 och liknande som för
närvarande inte överstiger ungefär 44
000 kronor (ett basbelopp) 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
resultaträkningen. Jokkmokks kommun har klassificerat sina leasingavtal
som operationella. De operationella
leasingavtalen specificeras i not två.
Ingen Exploateringsmark finns bokförd.
Inget bidrag till Infrastrukturella investeringar finns.
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Vi hoppas att informationen har varit överskådlig och gett dig
svar på dina frågor kring Jokkmokks kommuns ekonomi och verksamhet.
Gör gärna ett besök på Jokkmokks kommuns hemsida:
www.jokkmokk.se
Där finner du mer information om kommunens olika avdelningar
och om de kommunala bolagen samt aktuella kontaktpersoner
och telefonnummer.

Jokkmokks kommun
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Gatuadress: Västra Torggatan 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk
Telefon: 0971-170 00 vx Telefax: 0971-172 01
www.jokkmokk.se
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