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Kostnadsminskning

Kvalitet
Utveckling

Jokkmokks kommunchef Monica Lundkvist har ett svårt och hårt jobb framför sig med att försöka få den alltmer ansträngda ekonomin i kommunen att gå ihop. Samtidigt med kostnadsminskningar måste vi se till att kvalitet och utveckling finns kvar i verksamheterna!

Kommunchef Monica Lundkvist:

Nu gäller det att få ut så mycket
som möjligt av varje krona

”Vår ekonomi är inte i balans. I
fjol hade vi ett kraftigt underskott,
prognosen för i år pekar även den
på ett stort underskott. Det innebär
att vi måste prioritera”, säger Monica Lundkvist.
”För Jokkmokks kommuns del måste
vi tänka långsiktigt genom att satsa på
att effektivisera och arbeta smartare,
ibland med hjälp av digitalisering. Nu
gäller det att få ut så mycket som möjligt av varje krona. Vi måste ta reda på
och prioritera vad som är viktigt för att
kommunen ska fortsätta att vara en bra
plats att leva och bo på och för att nya
innevånare och företag ska vilja flytta
hit”, konstaterar Lundkvist och fortsätter:
”Precis som i familjeekonomin,
måste vi bestämma oss för vad vi ska
prioritera när lönen minskar och kostnaderna ökar. Ska vi ha sommarstugan,
båten, bilen, semesterresan och hästen
kvar? Vad är viktigt för oss? Att ”lönen” minskar beror på att invånarantalet har minskat med cirka 25% sedan
1994 och vi behöver minska vår kostym
utifrån det”.
”Samtidigt med att vissa verksamheter behöver minska behöver andra
utvecklas. Vi måste fundera på att

familjeomsorgen, vars verksamhet
styrs av en rad olika lagar (se kommande artikel om socialtjänsten). Eftersom
Jokkmokks kommun har redovisat
underskott de senaste två åren, om än
inte lika stora, är utvecklingen alarmerande.
”Det är inte unikt för Jokkmokk att
behöva arbeta hårt för att få en fungerande ekonomi, många små kommuner har samma problematik. Positivt är
att vi har stor kraft bland våra medarbetare, en stark vilja att göra bra saker
och att kvalitetsutveckla verksamheten. Men det krävs att vi orkar prioritera och inte är rädda för att tänka nytt”.

Jokkmokks kommun brottas med en mycket ansträngd ekonomisk situation.

förändra strukturer. Ta bort saker, slå
ihop enheter och organisera verksamheter på andra sätt. Men vi måste även
komma ihåg att Jokkmokks kommun
har hög kvalitet i många verksamheter,
en kvalitet som vi kan vara stolta över.
Skolan har högre meritvärde än riket,
vi har en bra äldreomsorg och ett kul-

tur- och fritidsliv som är väl utvecklat.
Detta är viktigt för Jokkmokks framtid”!
Enligt den senaste prognosen kommer Jokkmokks kommun att gå back
med drygt åtta miljoner kronor under
2020. Orsaken är fortsatt ökade kostnader inom bland annat individ- och

