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ÅRSREDOVISNING 2011
För att skapa ett helhetsperspektiv över hela det kommunala 
verksamhetsområdet har årsredovisningen en gemensam 
förvaltningsberättelse för hela kommunkoncernen.

Årsredovisningen är uppbyggd på samma sätt som tidigare år.
Årsredovisningen är en kommunstyrelseprodukt som god-

känns av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för 
ledning och samordning av all kommunal verksamhet, oavsett 
om den bedrivs i bolagsform eller förvaltningsform.

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

Under året har vi arbetat med en 
mängd olika frågor som syftar till att 
utveckla kommunen.

För att bara nämna några; vi har på-
börjat arbetet med att förbättra statusen 
på infrastruktur och utseende i kommu-
nen såsom gator, belysning, skyltar etc. 
Vi har möjliggjort barnomsorg under 
kvällstid för de som har behov av detta. 
Ett besöksnäringsbolag där kommunen 
och näringsliv går ihop för att rikta in-
satserna mot att öka besöksantalet och 
antalet sysselsatta i branschen har vuxit 
fram under året. Vi har arbetat på att 
lösa den bostadsbrist som uppkommit 
under senare tid, både vad gäller stu-
dentbostäder och ordinärt boende. Jag 
skriver nu med glädje att bostäder för 
studenter är löst i och med ombyggna-
tion och ändrad användning av en fast-
ighet. Det kommer också under vår/
sommar 2012 att tillföras ett tjugotal 
lägenheter i hyresbeståndet hos AB 
Jokkmokkshus.

Det finns mycket kvar att göra men vi 
har gjort det som vår ekonomi tillåter i 
ett första steg. Vi kan konstatera att vi 
levererar en ekonomi i balans för 2011. 
Vi lider tyvärr av en minskande befolk-
ning i kommunen. Detta är nog den 
allra största av de utmaningar vi har 
att finna lösningar på. En minskande 
befolkning är ett direkt hot mot kom-
munens möjligheter att erbjuda den 
servicenivå vi vill erbjuda. Och som det 
med all rätta finns förväntningar på. 

Vi arbetar mycket med att genom-

föra de nödvändiga besparingar som vår 
mycket begränsade ekonomi förutsät-
ter. Många gånger inte alls så trevliga 
beslut att fatta då det kan innebära in-
dragning eller inskränkning av befint-
liga eller planerade verksamheter. Men 
absolut tvungna att göra för att hålla en 
ekonomi i balans. En minskning av in-
vånarantalet innebär direkt och indirekt 
en minskning av skatteintäkter, både på 
kommunal nivå samt de statsbidrag vi 
erhåller. Vi måste vända den trenden 
för att fortsätta vara en livskraftig kom-
mun även i framtiden. Jag försäkrar att 
det har arbetats en hel del med detta 
under föregående år och att det kom-
mer att fortsätta, och intensifieras, un-
der kommande år. 

Vi arbetar utifrån perspektivet att 
kommunen måste ha flera ”ben” att 
stå på. Det blev känt att ett mineral-
prospekteringsbolag gjort ett stort fynd 
av järnmalm i vår kommun. Ett mycket 
glädjande besked tycker vi i den poli-
tiska majoriteten. Något som vi upp-
lever att en stor del av befolkningen 
också gör. Detta ser vi som ett av de 
”ben” som kommunen kan stå på inom 
några år. En stor etablering på orten 
med mängder av arbetstillfällen är en 
fantastisk förutsättning att bygga andra 
verksamheter kring.

Stefan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

MÅNGA UTMANINGAR OCH FANTASTISKA MÖJLIGHETER
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Kommunchefen

Den spontana känslan jag känner är 
att det i Jokkmokks kommun under år 
2011 har skett många saker med ett ex-
ternt fokus.

 
Under de senaste åren innan år 2011 
har det handlat mycket om interna frå-
gor inom organisationen Jokkmokks 
kommun. Jag tänker mest på det för-
ändringsarbete som vi jobbat med un-
der de senaste åren där vi försöker få 
till stånd en förändrad organisations-
kultur i Jokkmokks kommun. Föränd-
ringsarbetet har gått bra och vi har 
kommit en bra bit på väg. För mig är 
det självklart att vi inte är färdiga med 
förändringsarbetet för min bedömning 
är att med ett sådant arbete blir man 
aldrig färdig.

Några konkreta saker som hänt under 
året med ett externt fokus är framfö-
rallt detta med järnmalmsfyndighe-
terna cirka 45 kilometer väster om 
Jokkmokk i Kallak, Björkholmen. Det 
känns som att det finns många spän-
nande utmaningar i den frågan. Det 
handlar om allt från renskötselfrågor 
till frågor om logistik, bostäder och en 
mängd andra frågor. 

Vi har jobbat väldigt mycket med 
frågan om energiutbildningar i Jokk-
mokks kommun. Vi menar att Jokk-
mokk är den självklara och ledande 
utbildningsorten i landet vad gäller 
energiutbildningar. Det kommer att 
synas på ett mer påtagligt sätt nu un-
der år 2012 då vi genomför en satsning 
tillsammans med Lapplands kommu-
nalförbund.

Vi har även jobbat med olika frågor 
gällande turismutveckling där ett beslut 
tagits om att ett nytt destinationsbolag 
ska bildas. Det känns väldigt spännande 
och roligt.

Vi har också börjat jobba med olika 
frågor som handlar om attraktivitets-
frågor inom samhällsbyggnadsområdet. 
Det finns väldigt mycket vi kan förbättra 
inom det området och det kommer att 
märkas i framtiden. Det handlar om allt 
från skyltar via belysning, utseenden, 
gatustandard och en mängd olika frågor 
som handlar om design.

Att förstärka Jokkmokk som samiskt 
varumärke är något vi också jobbat väl-
digt mycket med under året. Jokkmokk 
betraktas av många som den samiska 
huvudstaden. Det och mycket annat 
inom det samiska området jobbar vi 
mycket med.

Slutligen har vi försökt ta tag i be-
folkningsutvecklingsfrågan på ett mer 
konkret sätt nu under hösten 2011. Vi 
– precis som många andra kommuner 
runt om i landet – har tappat invånare 
under lång tid. Nu ska vi försöka ändra 
på den saken. Jag är fullständigt överty-
gad om att vi kan påverka utvecklingen 
på ett positivt sätt. Det gäller bara att 
tillsammans jobba fram en gemensam 
målbild och fokusera på det vi vill jobba 
med. 

Anders Nygårds
Kommunchef

EXTERNT FOKUS, ATTRAKTIVITET OCH SAMISKT VARUMÄRKE
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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, Arje-
plogs och Arvidsjaurs kommuner i söder samt Bodens och Älvsbyns kom-
muner i öster. 

Jokkmokks kommuns areal uppgår till 19 477 kvadratkilometer (cir-
ka 10 x 20 mil) vilket motsvaras av en yta större än landskapen skåne, 
Blekinge och Halland tillsammans. i en internationell jämförelse är Jokk-
mokks kommuns yta lika stor som halva schweiz eller som två tredjedelar 
av Belgien.

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

Ungefär halva ytan består av skyddade områden. världsarvet Lapo-
nia samt nationalparkerna sarek, Padjelanta, stora sjöfallet och Muddus 
finns inom Jokkmokks kommuns gränser.

ANTAL INVÅNARE 31/12

BEFOLKNINGSSTRUKTUR 2011-12-31

2011 2010 2009 2008 2007 mot 2010

Män: 2 599 2 639 2 663 2 706 2 741 -40

Kvinnor: 2 520 2 531 2 547 2 599 2 665 -11

Totalt: 5 119 5 170 5 210 5 305 5 406 -51

  

Under året födda: 39 36 40 32 32 3

Under året döda: 69 58 68 91 72 -11

Summa födelsenetto: -30 -22 -28 -59 -40 -8

 

Under året inflyttade: 221 215 195 219 221 6

Under året utflyttade 241 232 264 261 266 -9

Summa flyttningsnetto: -20 -17 -69 -42 -45 -3

  

Summa invånarantalförändring -51 -40 -95 -101 -85 -11
Not: Uppgifter hämtade direkt ur SCB statistikdatabas.

Förändring

Ålder Antal Jokkmokk % Län % Riket %

0 – 6 261 5,10 6,92 8,27

7 – 17 553 10,80 11,54 11,96

18 – 24 455 8,89 9,66 9,58

25 – 44 965 18,85 22,33 25,86

45 – 64 1 589 31,04 27,95 25,51

65 – 79 919 17,95 16,02 13,57

80 –  377 7,37 5,58 5,25

0 5 10 15 20 25 30 35 %

>80
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0 - 6
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Partier  Antal mandat vid valet

 2010 2006 2002 1998 1994 1991

Moderata Samlingspartiet (M) 1 1 1 1 1 4

Centern (C) 1 1 1 0 1 2

Folkpartiet liberalerna (FP) 2 3 1 1 1 4

Kristdemokraterna (KD)  0 1 1 0 1

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

Socialdemokraterna (S) 15 14 16 16 20 17

Vänsterpartiet (V) 4 7 5 5 3 3

Samernas Väl (SV) 2 2 2 2 1 3

Samernas (SAM)  0 0 0 1 0

Alternativet (ALT)  1 5 9 5 0

Framtid i Jokkmokk (FJK)  3      

Samtliga partier 31 31 35 35 35 35

KOMMUNAL- OCH LANDSTINGSSKATT 2011 (KRONOR)
Utdebitering Kommun Län Riket

Kommunalskatt 22,23 22,27 20,73

Landstingsskatt 10,40 10,40 10,82

Total skattesats exklusive 

församlings- och stiftsskatt 32,63 32,67 31,55

Skattekraft, 

kronor per invånare 163 226 170 611 173 718

index (riket = 100) 92 98 100

 MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 1991 – 2010  
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FÖrvALTningsBerÄTTeLse
oMvÄrLden

mot bättre tider

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt 
svag under slutet av 2011 i stora delar av Eu-
ropa. Den svaga utvecklingen har bidragit till 
ett påtagligt fall i svensk export och industripro-
duktion. Men trots den försvagning som skett 
uttrycker idag många industriföretag en större 
optimism om framtiden än tidigare. Även andra 
tecken tyder på att oron för eurons framtid och 
risken för en akut skuldkris har lättat något. Sve-
riges Kommuner och Landstings (SKL) bedöm-
ning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt 
stannat av, men att svensk ekonomi snart växer 
igen. Tillväxten blir dock kommande år svagare 
än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kom-
mer därför att stiga något, men inte särskilt 
mycket. Lägre sysselsättning och dämpad infla-
tion håller tillbaka skatteunderlaget, men andra 
faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt 
riktning. Sammantaget innebär det att skatteun-
derlagets nivå 2013 beräknas bli något högre än 
vad som tidigare räknats med.

Bedömningen utgår från att skuldkrisen på 
sikt klaras upp under ordnade former. Även med 
ett lyckligt slut kommer det dock ta tid innan 

förtroendet återvänder och oron på de finan-
siella marknaderna lägger sig. Utgångspunkten 
är att oron för ett eurosammanbrott kvarstår, 
men att sannolikheten för och förväntningarna 
om en positiv lösning gradvis växer. Trots detta i 
huvudsak positiva anslag antas det svaga tillstån-
det i framförallt södra Europa bestå under lång 
tid framöver.

Enligt SKL:s bedömning kommer utveckling-
en – både i Sverige och i övriga Europa – att vara 
som svagast under vinterhalvåret 2011/2012. I 
takt med att turbulensen på de finansiella mark-
naderna lägger sig påbörjas en återhämtning av 
den internationella konjunkturen. Marknadstill-
växten för svensk export ökar också. För många 
länder riskerar dock återhämtningen ta tid och 
tillväxttalen till en början bli måttliga. Men ökad 
draghjälp från exportindustrin i kombination 
med gynnsamma förutsättningar för inhemsk 
efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i 
relativt snabb takt från och med 2014. Även sys-
selsättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar 
till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner till 
6 procent. Den positiva utvecklingen på arbets-
marknaden för med sig att också skatteunderla-
get fortsätter växa i god takt.
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regionen

befolkning

För hela regionen är befolkningsminskningen 
ett av de största problemen. Norrbotten har 
under 2011 minskat invånarantalet med 64 per-
soner jämfört med 2010 och har vid årsskiftet 
248 545 invånare. Inlandskommunerna fortsät-
ter att tappa invånare. I ett försök att göra nå-
got åt detta driver Norrbottens Läns Landsting 
(NLL) ett projekt ”Kraftsamling Norrbotten” 
där politiker, tjänstemän, företagsledare och 
entreprenörer tillsammans träffas för att ge-
mensamt jobba för ett framtida Norrbotten.

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

Jokkmokks kommun

En mycket viktig faktor för en kommuns in-
täktssida är invånarantalet. Jokkmokks kom-
mun har under många år minskat sitt invånar-
antal. Minskningen avtog dock mellan åren 
2004–2006, för att sedan öka igen åren 2007–
2009. År 2010 minskade befolkningen med 40 
personer och för 2011 uppgår minskningen 
till 51 personer. Antalet invånare i Jokkmokks 
kommun uppgick till 5 119 per sista december 
2011. Såväl födelse- som flyttnetto är negativa 
under 2011, födelsenettot visar ett underskott 
på 30 personer och flyttnettot visar ett under-
skott på 20 personer.

Om man tittar på Norrbotten som helhet så 
har Kalix och Gällivare tappat mest av invånar-
antalet, minus 149 personer respektive minus 99 
personer.

ArbetsmArknAden 

Jokkmokks kommun har haft en mycket gynn-
sam arbetsmarknad med den lägsta arbetslös-
heten i Norrbotten under några år. I december 
2011 hade Jokkmokks kommun en arbetslöshet 
på 4,5 procent (inskrivna vid Arbetsförmed-
lingen och i program med aktivitetsstöd), ar-
betslösheten har alltså minskat något jämfört 
med samma period föregående år (4,7 procent). 
Arbetslösheten för länet låg på 4,2 procent. 
Jokkmokks kommun ligger med detta på place-
ring 9 av 14 kommuner i länet. Noteras bör att 
Jokkmokks kommun alltid har en högre arbets-
löshet vid årsskiftet för att sedan minska under 
våren – sommaren.  

företAgsAmmAst i Jokkmokk

Svenskarna är mer företagsamma än någonsin. I 
länet är det Jokkmokks kommun som blomstrar 

mest, enligt Svenskt Näringslivs företagsamhets-
mätning. 16,9 procent av Jokkmokks kommuns 
arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. I 
Norrbotten som helhet är siffran 9, 7 procent för 
2011 som blev ett rekordår för företagsamheten 
i länet. Andelen företagsamma kvinnor uppgår 
till 5,5 procent – också detta en rekordnotering. 
Det är Svenskt Näringsliv som genomfört fö-
retagsamhetsmätningen som uppmärksammar 
människorna bakom företagen. Det vill säga 
de som valt att ansvara för ett företag antingen 
genom att de skaffat en f-skattsedel, är delägare 
i ett handelsbolag eller sitter i styrelsen för ett 
aktiebolag. Till skillnad från den vanliga statisti-
ken över nyföretagande påverkas den därför inte 
av att företagarna väljer att ombilda sina bolag. 
Under 2011 ökade antalet företagsamma perso-
ner med 554 personer (+3,2 procent). Det är en 
uppväxling jämfört med 2010 då den lokala före-
tagsamheten växte med 2,7 procent. Norrbotten 
är därmed en av de snabbast växande regionerna 
i riket. Totalt finns nu 17 944 företagsamma per-
soner i länet.
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KoncernrÄKensKAPer
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, för-
utom av Jokkmokks kommun, av två 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 kon-
cernorganisationsschemat nedan. Föregående år 

JoKKMoKKs KoMMUns KoncernorgAnisATion 

VilkA orgAnisAtioner finns inte med?

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

Det är Strukturum i Jokkmokk AB, Porjus 
Fiskodling AB, Stiftelsen Samernas utbildnings-
centrum, Stiftelsen Svenskt fjäll- och samemu-
seum, Stiftelsen Vuollerim 6000 år, Luleälvdals-
stiftelsen, 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 av-

görande 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 sam-
manställda redovisningen är Förenade Små-
kommuners Försäkringsaktiebolag (FSF AB).

Jokkmokks kommun äger en tjugofjärde del i 
FSF AB. De 24 delägarna äger en lika stor andel 
i bolaget. Det anses vara en så pass liten ägaran-
del varför FSF AB inte är med i den samman-
ställda redovisningen.

ingick även Strukturum i Jokkmokk AB (25%) 
samt Porjus Fiskodling AB (40%) men dessa har 
vi valt att från och med 2011 plocka bort från 
koncernredovisningen på grund av ej avgörande 
inflytande.  Redovisningen är justerad, för att få 
jämförbara siffror. 

Fakta om de helägda bolagen ingående i Jokk-
mokks kommuns sammanslagna redovisning 
presenteras längre fram under respektive verk-
samhetsområde.

Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus

100%

Jokkmokks
Värmeverk AB

100%

KoncernrÄKensKAPer
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PoLiTisK orgAnisATion

mAJoritet

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

Jokkmokks kommuns politiskA orgAnisAtion 2011-12-31

kommunAlråd i Jokkmokks kommun

Kommunstyrelsens ordförande, tillika Jokk-
mokks kommuns kommunalråd, är sedan valet 
2010 socialdemokraten Stefan Andersson.

ordförAnden i de öVrigA nämndernA

Kommunfullmäktiges ordförande är också en 
socialdemokrat. Barn- och utbildningsnämn-
dens, Socialnämndens och Samhällsbyggar-
nämnden, samt Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande är också socialdemokrater. 

Kommun-
fullmäktige

Valberedning

Valnämnd

Revision

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd Samhällsbyggar-
nämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Kommunstyrelse

KoncernrÄKensKAPer
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TJÄnsTeMAnnAorgAnisATion 
Jokkmokks kommuns har renodlat sina produk-
tionsorienterade verksamheter och särskiljt dem 
från utveckling och administrativ verksamhet. 

Teknik- och serviceavdelningen, bedriver verk-
samhet inom gatu-, städ-, mat- och fastighetsom-
rådena under kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsavdelningen med försko-
le- samt grund- och gymnasieskolverksamhet, som 
bedriver verksamhet under barn- och utbildnings-
nämnden. 

Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappom-
sorg samt biståndsenheten, bedriver verksamhet 
under socialnämnden. 

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

Slutligen finns kultur- och fritids-
avdelningen, där biblioteket samt öv-
riga kultur- och fritidsfrågor hanteras 
under kultur- och fritidsnämnden.

VIKTIGA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET
Jokkmokk som sAmiskt VAru-
märke

Under året som gått har vi tagit ett 
krafttag i arbetet med att förstärka 
Jokkmokk som samiskt varumärke. 

Jokkmokk betraktas av många som den samiska 
huvudstaden. Politiken i Jokkmokks kommun 
har tagit ett strategiskt dokument där just ar-
betet med att förstärka Jokkmokk som samiskt 
varumärke är ett prioriterat område.

terrA mAdre

I juni genomfördes en urfolkskonferens i Jokk-
mokk. 

Flera hundra deltagare från olika urfolk runt 
om i världen var på besök under en helg i mid-
nattssolens sken strax innan midsommar.

Längre fram under hösten togs ett beslut att 
även under sommaren 2012 göra något liknande. 
Det är inte helt klart vad som ska ske, men på 
något sätt hoppas vi att tältkåtorna som användes 
under Terra Madre, kan byggas upp och erbjuda 
festligheter, konferenser och glamour. Vi jobbar 
med arbetsnamnet Sápmi Awards och vi jobbar 
tillsammans med representanter från samiska 
organisationer, institutioner och entreprenörer. 

Jokkmokks mArknAd

Sedan några år tillbaka har vi jobbat med att 
utveckla och förbättra Jokkmokks Marknad. 
Det projektet tog slut i samband med utgången 
av år 2011. Många olika spännande saker har 
kommit fram som förslag. Bland annat finns 
ett förslag att göra vissa förändringar i parken i 
centrala Jokkmokk som kommer att leda till att 
det blir en tydligare marknadsprofil. 

Dessutom jobbar vi med att få till stånd ett 

tJänstemAnnAorgAnisAtion 

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Barn- och utbildnings-
avdelningen

Barn- och utbildnings-
nämnden

Kommunlednings-
kontoret

Skol- och förskole-
verksamhet

Kultur- och fritids-
verksamhet

Kultur- och fritids-
avdelningen

Kultur- och fritids-
nämnden

Utvecklings-
kontoret

Teknik- och service-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Gatu, städ, 
mat, fastighet

Socialtjänsten
Socialnämnden

Individ- och familje-
omsorg

Äldre- och handikapp-
omsorg

Samhällsbyggar-
avdelningen

Samhällsbyggar-
nämnden

Räddningstjänst,
miljö- och hälsoskydd,

samhällsplanering

Jokkmokks kommuns organisation
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Marknadens Hus där turister och besökare ska 
kunna uppleva tjugo graders kyla och andra 
marknadsupplevelser även mitt i sommaren. 

kronprinsessbesök 

Under året har Kronprinsessan Victoria besökt 
Jokkmokk två gånger. Dels invigde hon Jokk-
mokks Marknad i februari 2011 och dessutom 
var hon på besök i september då en stor mili-
tär övning kallad Barents Rescue genomfördes 
bland annat i Jokkmokk.

bArents rescue

I hela Lule älvdal genomfördes en stor övning 
i september. Den handlade om ett samarbete 
mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
Övningen gick ut på att träna på kommunika-
tion, samarbete och samverkan mellan myndig-
heter och över nationsgränserna. 

I Jokkmokks kommun handlade övningsmo-
menten om en stor tågolycka på Inlandsbanan 
strax utanför Jokkmokks samhälle och dessutom 
skedde en tunnelolycka i Letsi kraftstation. Öv-
ningen hade flera hundra deltagare och en av be-
sökarna på tågolyckan var Kronprinsessan. Det 
var myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) som höll i övningen. Många andra 
myndigheter – inklusive Jokkmokks kommun – 
övade och tränade sina respektive krislednings-
organisationer under Barents Rescue-övningen.

AttrAktiVitetsfrågor

Ett annat prioriterat område i det av politiken 
fastställda strategiska dokumentet är att vi i 
Jokkmokks kommun ska jobba mer med frågor 
som handlar om attraktivitetsfrågor inom sam-
hällsbyggnadsområdet. Det finns väldigt myck-
et vi kan förbättra inom det området och det 
kommer att märkas i framtiden. Det handlar 
om allt från skyltar till belysning, utseenden, 
gatustandard och olika frågor som handlar om 
ljus, ljud, färg, form och design rent generellt.

Konkreta frågor som genomförts under år 
2011 är att ett asfalteringsprogram av de kom-
munala gatorna har påbörjats. Dessutom har 
många skrotbilar som under flera år stått på 
olika allmänna platser i kommunens olika sam-
hällen nu flyttats. Dessutom har några felaktiga 
företagsskyltar i Jokkmokks samhälle plockats 

ned under hösten 2011. Det arbetet kommer att 
fortgå även i framtiden. 

turismutVeckling

I syfte att utveckla turismbranschen i Jokk-
mokks kommun har vi jobbat med turismut-
vecklingsfrågor i ett treårigt projekt. Projektet 
har tagit slut nu vid utgången av år 2011. Det 
är mycket spännande saker som kommit fram i 
detta projekt. Vi konstaterar att det finns otro-
ligt stora möjligheter till att utveckla de turis-
tiska frågorna i Jokkmokks kommun. Vi tror att 
Jokkmokks kommun har stora konkurrensför-
delar inom några områden. Bland annat i frå-
gan om Jokkmokk som samiskt varumärke där 
kulturturismen har lyfts fram som framgångs-
rika turistiska områden i Jokkmokks kommun. 
Kommunfullmäktige tog ett strategiskt viktigt 
beslut under hösten 2011. Beslutet var att Jokk-
mokks kommun blir delägare i ett destinations-
bolag där turismbranschen blir hälftenägare 
via den ekonomiska föreningen Destination 
Jokkmokk och där Jokkmokks kommun äger 
den andra halvan. Jokkmokks kommun antar 
därmed utmaningen som innebär att omsätt-
ningen inom turismbranschen ska fördubblas. 
Det innebär för Jokkmokks kommuns del att 
omsättningen i branschen ska öka till nästan 
400 miljoner kronor år 2020.

Jokkmokks cAmping utVecklAs

Som ett led i att utveckla turismen och för-
bättra turismutvecklingen har ett beslut tagits 
om att flera stora satsningar ska göras på den 
kommunala campinganläggningen i Notudden, 
strax utanför Jokkmokks samhälle. Under hös-
ten 2011 tog Jokkmokks kommun tillbaka drif-
ten av anläggningen efter att under flera år haft 
den på entreprenad. Nya stugor ska byggas och 
andra rustas. Uppfräschningen av hela området 
påbörjades i slutet av året och kommer att fort-
sätta inför sommarsäsongen 2012.
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VärldsArVet lAponiA

1996 utnämndes Laponia till världsarv av FN-
organet Unesco. Laponia är ett 9 400 kvadrat-
kilometer stort område som består av de fyra 
nationalparkerna Muddus/Muttos, Sarek, Stora 
Sjöfallet/Stuor Muorkke och Padjelanta/Bad-
jelanndá samt de två naturreservaten Sjaunja/
Sjávnja och Stubba/Stuobba. Världsarvet La-
ponia är ovanligt då det är ett kombinerat na-
tur- och kulturarv utnämnt för såväl sin stor-
slagna natur som för den samiska kulturen och 
renskötseln. Det är ett område av endast fyra 
i hela världen där ett urfolk fortfarande lever 
och verkar. Sedan år 2006 har det pågått ett ar-
bete där Jokkmokks och Gällivare kommuner 
tillsammans med samebyarna i området genom 
föreningen Mijá Ednam samt Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket arbetat tillsammans för 
att ta fram nya föreskrifter med skötselplaner 
samt förslag på en ny och partsgemensam för-
valtningsorganisation för världsarvet Laponia.

I slutet av augusti 2011 bildades den nya för-
valtningsorganisationen, Laponiatjuottjudus. 
Laponiaförvaltningen kommer att ha sitt huvud-
säte i Jokkmokks kommun. Olika lokalt framtag-
na föreskrifter och skötselplaner för världsarvet 
tillsammans med en ny Laponiaförordning, som 
riksdagen antog under år 2011, är styrande för 
arbetet.

energiutbildningAr sAmt energi- och 
klimAtArbete

Jokkmokks kommun har en lång och viktig his-
toria som vattenfallskommun. Vattenkraften 
har betytt mycket för bygden under de senaste 
hundra åren. En del i detta har att göra med 
de energiutbildningar som genom åren genom-
förts i Jokkmokk. Vi säger ofta att vi är den le-
dande energiutbildningsorten i Sverige. Det vi-
sar sig på olika sätt via såväl gymnasieprogram 
med riksintag till eftergymnasiala utbildningar 
inom energiområdet. Nu har vi bestämt att vi 
ska ta ytterligare ett steg inom detta område 
och göra en satsning på att bli ännu bättre som 
energiutbildningsort. Jokkmokks kommun job-
bar dessutom mycket med energi- och klimat-
arbete på olika sätt. I samband med Jokkmokks 
Marknad anordnas sedan några år tillbaka en 

mycket stor konferens som kallas Jokkmokk 
Winter Conference. Där samlas människor 
från cirka trettio olika länder för att diskutera 
globala klimatfrågor i ett konstruktivt och lös-
ningsinriktat perspektiv. Många av deltagarna 
är ungdomar. Dessutom har ambassadörerna 
från Ryssland, USA och Kanada varit med på 
konferensen under de senaste åren. Då Kron-
prinsessan besökte och invigde Jokkmokks 
Marknad 2011 deltog hon även i Jokkmokk 
Winter Conference.

VindkrAft

Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka 
arbetat med vindkraftsfrågor på olika sätt. Det 
finns nationella mål som säger att vindkraftsel-

Sarek, sett från Forsviken, Jokkmokk.
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produktionen ska öka. Det finns några ställen i 
Jokkmokks kommun där förutsättningarna för 
att producera vindkraftselektricitet är mycket 
goda. Av den anledningen jobbar vi vidare med 
dessa frågor. Det är en fråga som också är högt 
prioriterad och Jokkmokks kommun vill vara 
med och investera i vindkraft.

JärnmAlmsfyndigheter

Under våren 2011 presenterades en uppgift om 
att en stor järnmalmsfyndighet hittats i ett om-
råde cirka 45 kilometer väster om Jokkmokks 
samhälle. Den första officiella noteringen om 
denna fyndighet är ända från år 1948. Men det 
är först nu, med den stora efterfrågan av järn-
malm i Kina och som därmed lett till en mycket 
hög prisnivå på järnmalm, som det blivit ak-
tuellt att jobba vidare med fyndigheten. Det 
finns många spännande utmaningar i gruvfrå-
gan. Det handlar om allt från renskötselfrågor 
till frågor om logistik, bostäder och en mängd 
andra frågor. Kallakfyndigheten – som det kall-
las av gruvbolaget Beowulf – ligger precis på 
en renflyttningsled. Fyndigheten ligger precis 
bredvid ett vattenkraftverk och den finns i ett 
område där det finns vägar och andra kom-
munikationer. Gruvbolagets bedömningar nu 
är att det handlar om minst 600 miljoner ton 
järnmalm vilket är ungefär dubbelt så mycket 
som i den malmfyndighet som man hittat i Pa-
jala nyligen. Man pratar om cirka 300 direkta 
arbetstillfällen i en normalproduktion samt yt-
terligare två till tre gånger så många anställda i 
kringarbeten. Man pratar även om att det ska 
byggas en ny järnväg som ett stickspår från gru-
van till inlandsbanan för vidare transport via 
järnvägen norrut. 

Bostadsfrågan är en stor utmaning i detta 
arbete. För att öka invånarantalet i Jokkmokks 
kommun krävs det att det finns bostäder för de 
som vill jobba i gruvan. Genom att hitta smarta 
lösningar gällande bostadsfrågan och genom 
att lösa renskötselfrågorna och genom att byg-
ga ett attraktivt samhälle tror många att denna 
järnmalmsfyndighet kan leda till att Jokkmokks 
kommun om några år kan öka befolkningen.

befolkningsfrågAn 

År 2008 slog kommunfullmäktige fast ett lång-
siktigt mål som säger att vi ska vara minst lika 
många invånare år 2015 som vi var 2008. Trots 
att detta dokument finns har tyvärr invånaran-
talet fortsatt att minska även efter 2008. Som en 
följd av det har vi under hösten 2011 påbörjat 
en konkret aktivitet i syfte att 
höja invånarantalet. Den de-
mografiska situationen i Jokk-
mokks kommun ser ut som så 
att det är en väldigt stor andel 
äldre medborgare och inte så 
många som vi skulle önska i 
fertil ålder. Därmed blir det 
som så att det är betydligt fler 
som avlider varje år jämfört 
med antalet som föds. För att 
bibehålla invånarantalet krävs 
därmed att vi ska ha en inflytt-
ning som är betydligt större än 
den utflyttning som sker varje 
år. Vi tror att vi genom att fo-
kusera på rätt målgrupp och 
genom att göra speciella och 
riktade insatser kan påverka 
invånarantalet positivt.
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eKonoMi
Jokkmokks kommun redovisar för år 2011 ett 
resultat på 1,2 miljoner kronor. Det budgeterade 
resultatet för året var 3,3 miljoner kronor. I årets 
resultat ingår en nedskrivning av anläggnings-
tillgångar på Notudden på totalt 5,2 miljoner 
kronor.

Jokkmokks kommunkoncern redovisar ett re-
sultat på 2,4 miljoner kronor efter skatt för 2011:

Resultaträkning mot budget 2011 (mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff
Verksamhetens intäkter 96,1 97,1 -1,0
Verksamhetens kostnader -360,6 -355,1 -5,5
Jämförelsestörande poster -5,2 0,0 -5,2
Avskrivningar -18,3 -19,9 1,6

Verksamhetens nettokostnader -288,0 -277,9 -10,1

Skatteintäkter 199,3 183,7 15,6
Generella statsbidrag 92,2 96,0 -3,8
Finansiella intäkter 0,3 1,5 -1,2
Finansiella kostnader -2,6 0,0 -2,6

ÅRETS RESULTAT 1,2 3,3 -2,1

Resultaträkning  (mkr)
JOKKMOKKS KOMMUNKONCERN Koncernen

2011 2010
Verksamhetens intäkter 137,9 137,4
Verksamhetens kostnader -388,6 -378,0
Jämförelsestörande poster -5,2 -2,8
Avskrivningar -25,2 -25,4
Verksamhetens nettokostnader -281,1 -268,8

Skatteintäkter 199,3 192,9
Generella statsbidrag 92,2 97,1
Finansiella intäkter 0,5 1,0
Finansiella kostnader -8,3 -6,4
Resultat före extraordinära poster 2,6 15,8
Skatt -0,2 -0,9

ÅRETS RESULTAT 2,4 14,9

enHeT                                            FÖrsÄLJning                       LÅn Borgen

  Ägd andel Köpare säljare givare Mottagare givare Mottagare

Kommunen   13,8 mkr 3,0 mkr -   158,7 mkr 
AB Jokkmokkshus 100% 7,0 mkr 6,0 mkr   -   123,9 mkr
Jokkmokks Värmeverk AB 100% 0,3 mkr 12,1 mkr   -   34,8 mkr

               

Resultatet för kommunkoncernen är resultat 
efter eliminering av koncerninterna poster, samt 
respektive ingående verksamhets enskilda resul-
tat. Resultat för Jokkmokks kommunkoncern 
2010 var 14,9 miljoner kronor. Jokkmokks kom-
mun har under året genom nyemission ökat ak-
tiekapitalet i AB Jokkmokkshus från 2,3 miljoner 
kronor till 4,0 miljoner kronor. 

resULTAT, AnALys ocH 
nycKeLTAL
Årets resultat uppgår till 1,2 miljoner kronor. I 
resultatet ingår en nedskrivning av anläggnings-
tillgångar på Notudden till ett värde på 5,2 mil-
joner kronor. Nedskrivningen av anläggnings-
tillgångarna på Notudden har gjorts på grund av 
skadegörelse på anläggningen, samt att några av 
campingstugorna är i så dåligt skick att de kom-
mer att rivas under 2012.

Årets resultat är 2,1 miljoner kronor sämre 
än det budgeterade resultatet på 3,3 miljoner 
kronor. Sedan hösten har årsprognoserna pekat 
på ett årsresultat kring budgeterat resultat, men 
försämringar i nämndernas resultat, samt beslut 
om nedskrivning av anläggningstillgångar har 
gjort att resultatet blir lägre än budgeterat.

VerksAmhetsAnAlys

Styrelse och nämnder redovisar sammanlagt ett 
negativt resultat på 10,0 miljoner kronor mot 
budget. Nämndernas resultat och orsak i kort-
het till avvikelser redovisas i tabellen nedan.

    kostnAder, intäkter, fordringAr och skulder inom kommunkoncernen 
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kommunstyrelsen –11,1 milJoner kronor

•  Kommunchefen, underskott 0,1 miljoner kronor beror 
bland annat på ökade kostnader inom bostadsanspass-
ningen.

•  Kommunledningskontoret, underskott 2,2 miljoner kro-
nor beror bland annat på högre kostnader inom överför-
myndarverksamheten, lägre intäkter inom arbetsmark-
nadsfunktionen och kapitalkostnader för nytt PA-system.

•  Teknik- och serviceavdelningen, underskott 8,1 miljo-
ner kronor beror bland annat på skadegörelse Notud-
den, vattenskador, frysningar av VA-ledningar, tvist 
kundfordran, ökade personalkostnader inom Matpolen, 
missade hyresintäkter och höga självrisker på grund av 
brand.

•  Utvecklingskontoret, underskott 0,7 miljoner kronor 
beror bland annat på slutredovisning av projekt som 
blivit dyrare än beräknat, uppstart av inflyttarservice, 
Lapplands lärcentra samt ökade kostnader för vinter-
marknaden på grund av höjd beredskap för besök av 
Kronprinsessan.

bArn- och utbildningsnämnden 1,1 milJoner  
kronor 

•  Ökade intäkter för avgifter förskola/fritidshem på grund 
av fler barn i verksamheten.

•   Högre statsbidrag och återsökning av Ludvika moms för 
ersättning till friskolan.

•  Lägre kostnader till friskolan och Sameskolan på grund 
av färre elever

•  Lapplands gymnasium, underskott 0,4 miljoner kronor 
beror bland annat på högre kostnader för löneökningar, 
fria nyttigheter såsom skolskjuts, måltider och lokaler.

sociAlnämnden –0,9 milJoner kronor

•  Underskottet beror bland annat på hemtjänsten, person-
lig assistans och till viss del särskilt boende, som har haft 
betydande kostnadsökningar under perioden augusti 
– december på grund av omfattande personalintensiva 
insatser till brukare med särskilt stort omsorgsbehov.

sAmhällsbyggArnämnden 0,3 milJoner kronor

•  Överskottet avser bland annat minskade personalkostna-
der på miljökontoret på grund av försenad rekrytering, 
samt överskott på intäktssidan på samhällsbyggnads-
kontoret. Det som minskat överskottet har varit ökade 
kostnader i samband med Barents Rescue övningen i 
Jokkmokk, samt tidigarelagt införande av kommunika-
tionssystemet Rakel.

kultur och fritidsnämnden 0,6 milJoner kronor

•  Överskottet avser bland annat lägre personalkostnader 
på grund av att tillsättningen av Kultur- och fritidsche-
fen skedde först i september månad, samt lägre kostna-
der på grund av en del av de beslutade projekten inte 
hunnits med fullt ut enligt plan.

kommunAllAgens bAlAnskrAV

Kommunallagens balanskrav innebär att om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen för 
det året anges när och på vilket sätt man avser 
att göra regleringen av det negativa resultatet 
under de kommande tre åren. Om fullmäktige 
har beslutat om att en sådan reglering inte ska 
ske, ska upplysning lämnas om detta. Balans-
kravets huvudprincip innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnader och att realisationsvinster 
inte ska medräknas i intäkterna vid avstämning 
mot balanskravet. Vid försäljningar i samband 
med avveckling av verksamhet får dock reali-
sationsvinster medräknas. Realisationsförluster 
ska medräknas vid avstämning mot balanskra-
vet utom vid försäljning i samband med avveck-
ling av verksamhet och försäljning som medför 
framtida lägre kostnader. Justering kan också 
ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett 
negativt resultat.
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kommunen, mkr 2011 2010

   

Årets resultat enligt resultaträkningen 1,2 12,7

Avgår reavinster/ reaförlust pensionsplaceringar  

Avgår reavinster/ reaförlust materiella anläggningstillgångar -2,2 

Avgår reavinst finansiella tillgångar  

Förluster enligt undantagsmöjligheter  

Justerat resultat -1,0 12,7

Återställande av tidigare års förluster 0,0 0,0

Att återställa -1,0 0,0

Årets justerade resultat enligt balanskravsut-
redningen visar ett underskott på 1,0 miljoner 
kronor. Detta bland annat på grund av försäljning 
av tomter som gett en realisationsvinst på 2,2 mil-
joner kronor. Det finns inga synnerliga skäl att 
åberopa i årets resultat. Nedskrivningen av anlägg-
ningstillgångar på Notudden sker inom ramen för 
den nya rekommendation 19 Nedskrivningar från 
Rådet för kommunal redovisning. Anledningen 
till nedskrivningen av anläggningstillgångarna är 
på grund av skadegörelse på anläggningen, samt 
att några av campingstugorna kommer att rivas 
under 2012 på grund av dåligt skick. På grund 
av sammanslagning av objekt i en klumpsumma 
från det gamla ekonomisystemet går det inte att 
särredovisa enskilda tillgångar i de gamla anlägg-

Avvikelse resultat (miljoner kronor)
 2011 2010
Driften: -10,0 -9,0 
Finansieringen: 7,9 17,9
Avvikelse mot budget -2,1 8,9
Budgeterat resultat 3,3 3,8
resultAt 1,2 12,7

finAnsieringen redoVisAr en positiV 
budgetAVVikelse

Summan av finansieringens olika delar uppgår 
till en positiv budgetavvikelse på 7,9 miljoner 
kronor. 

finAnsiellA poster (milJoner kronor)

Pensioner och sociala avgifter 8,2
Skatteintäkter och statsbidrag 15,2
Avgifter i utjämningssystem -3,5
Nedskrivningar -5,2
Finansnetto och övrigt -6,8
Summa 7,9

finAnsiellA intäkter 

De finansiella intäkterna är 0,3 miljoner kronor 
och består till största delen av ränteintäkter på 
koncernvalutakontot, samt övriga ränteintäkter 
på skattekonto och bankkonto.
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AVstämning mot kommunAllAgens  
bAlAnskrAV

Justerat resultat för 2011 visar ett underskott på 
1,0 miljoner kronor, på grund av realisationsvin-
ster på totalt 2,2 miljoner kronor. Kommunen 
klarar därmed inte av kravet på balans enligt 
kommunallagen. Enligt kommunallagen ska ett 
underskott återställas inom tre år och kommu-
nen avser att återställa det uppkomna underskot-
tet inom det budgeterade resultatet för 2012.

ningstillgångarna, men det rör sig om investe-
ringar från 1986–2000 med ett bokfört värde 
på 5,2 miljoner kronor som vi har valt att skriva 
ned hela värdet på. Kvarstående anläggningstill-
gångar uppgår till 4,6 miljoner kronor och avser 
investeringar från 2001 och framåt.
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finAnsiellA kostnAder

De finansiella kostnaderna uppgår till 2,3 mil-
joner kronor och är till största delen räntekost-
nader på lånen, totalt 2,0 miljoner kronor, samt 
courtage på pensionsplaceringar. Räntekostna-
der på lånen har ökat från 2010 med 0,7 miljoner 
kronor beroende på högre ränta på omsatta lån.

skAtteintäkternA och stAtsbidrAgen 

När det gäller de totala skatteintäkterna och 
statsbidragen noteras en positiv budgetavvikel-
se på 11,7 miljoner kronor. Detta beror främst 
på högre skatteintäkter tack vare fler invånare 
än prognosticerat, samt att slutavräkningen 
av totala skatteintäkter i landet blev högre för 
både 2010 och 2011 än de preliminära avräk-
ningarna visade. 

hur Väl stämde prognosernA under år 
2011 – AVVikelse mot budget

Störst avvikelse under året angående prognoser 
uppvisar kommunstyrelsen, anledningen till att 
prognosen avviker så mycket jämfört med utfal-
let på helåret är bland annat högre kostnader 
för skadegörelse, självrisker, elkostnader och 
avskrivna kundfordringar än prognosticerat un-
der året inom Teknik- och serviceavdelningen. 
Socialförvaltningen har haft högre kostnader 
inom hemtjänsten, personlig assistans och till 
viss del särskilt boende, under perioden augusti 
– december på grund av omfattande personal-
intensiva insatser till brukare med särskilt stort 
omsorgsbehov. 

Kommunstyrelsen har beslutat att återin-
föra månadsrapporteringen under 2012, för att 
kunna följa den ekonomiska utvecklingen under 
året och vid behov sätta in åtgärder för att mot-
verka ett eventuellt underskott. Detta kommer 
att hjälpa till att förbättra arbetet med att göra 
prognoser på helårsutfall.

god ekonomisk hushållning  
– finAnsiellA mål

Kommunallagen ställer krav på att kommuner 
ska ha god ekonomisk hushållning, vilket i eko-
nomiska termer betyder att resultatet ska vara 
positivt över en längre period. Kommuner be-
stämmer själva de finansiella målen för att god 
ekonomisk hushållning ska uppnås. Fem av sju 
finansiella mål är helt uppfyllda under 2011 och 
två av målen är delvis uppfyllda, vilket gör att 
god ekonomisk hushållning uppnås för de finan-
siella målen. Se sammandrag nedan.

styrelse/nämnd
helårs-

prognos 
tertial 1

helårs-
prognos 
tertial 2

bokslut 
2011

Kommunstyrelsen -6,2 -6,3 -11,1

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 1,1

Socialnämnden 0,8 0,5 -0,9

Samhällsbyggarnämnden 0,0 0,0 0,3

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,6

Finansieringen 7,0 5,8 7,9

summa 1,6 0,0 -2,1
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Finansiella mål i enlighet med  
god ekonomisk hushållning

Nuläge 
december 
2011

Prognos 
december 
2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

Generationsprincipen ska råda     Målet är uppfyllt. Redovisat resultat uppgår 
till 1,2 miljoner kronor.

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

    Målet är inte uppfyllt. Redovisat resultat upp-
går till 1,2 miljoner kronor vilket är 0,4 procent 
av verksamhetens nettokostnader. Nedskriv-
ning Notudden påverkar redovisat resultat 
med 5,2 miljoner kronor.

Andelen nettokostnader exklusive 
avskrivningar i förhållande till skattein-
täkter och statsbidrag ska ej överstiga 
92 procent.

    Målet är uppfyllt. Redovisad nettokostnadsan-
del uppgår till 90,8 procent.

Soliditet. Målsättningen är att solidite-
ten ska ha en över tiden positiv trend. 

    Målet är uppfyllt. Soliditeten uppgår till 54,7 
procent för 2011 att jämföra med 54,3 procent 
för 2010.

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

    Målet är uppfyllt. Under 2011 amorterades 
det 6,6 miljoner kronor.

Pensionsplaceringar ska uppgå till mel-
lan en och fem miljoner kronor per år.

    Målet är uppfyllt. Under året har om- och 
nyplaceringar gjorts på totalt 6,9 miljoner kro-
nor för att återställa pensionsplaceringarna 
och därmed uppfylla det finansiella målet.

Investeringsnivån bör ligga på ungefär 
17 miljoner kronor per år.

    Målet är inte uppfyllt. Investeringsnivån 
uppgick till 19,1 miljoner kronor. Budgeterad 
investeringsnivå uppgick till 25,1 miljoner 
kronor och avskrivningarna för året uppgick 
till 18,3 miljoner kronor. 

långfristigA lån

Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låne-
skuld 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 59,5 miljoner kronor, varav 6,5 miljoner har 
flyttats till kortfristig skuld och ska amorteras 
under 2012, vilket gör att den långfristiga skul-
den uppgår till 53,0 miljoner kronor.

När skulderna var som störst var de lång-
fristiga skulderna i Jokkmokks kommun drygt  
26 000 kronor per invånare. Efter alla genom-
förda amorteringar sedan dess uppgår nu de 
långfristiga skulderna till cirka 10 354 kronor 
per invånare.

eget kApitAl

Det egna kapitalet har stärkts år 2011 med årets 
resultat på 1,2 miljoner kronor. Det egna kapi-
talet urholkades kraftigt under andra halvan av 
1990-talet. I början av 2000-talet förbättrades 
det egna kapitalet tack vare att Jokkmokks kom-
mun redovisade positiva resultat. Minskningen 
av det egna kapitalet år 2003 förklaras med Jokk-
mokks kommuns insats i samband med avtalet 
med Statens Bostadsnämnd. 
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soliditeten

Den totala balansomslutningen har minskat från 
341,1 miljoner kronor till 340,8 miljoner kro-
nor. 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 54,7 procent för år 
2011 att jämföra med 54,3 procent för år 2010.

Inom kommunvärlden bedöms balansräk-
ningens primära syfte till att vara en resultat-
utredningsbalansräkning och inte en förmö-
genhetsbalansräkning. Det innebär att man vid 
en finansiell analys bör fokusera mer på solidi-
tetsutvecklingen än på den faktiska soliditets-
nivån. Det märks även på de finansiella målen 
som kommunfullmäktige fastställt. Där säger 
kommunfullmäktige att soliditeten i Jokkmokks 
kommun ska ha en över tiden positiv trend. 

Andelen nettokostnAder AV skAttein-
täkter

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar 
i förhållande till skatteintäkter visar hur stor 
del av skatter och statsbidrag som går till drif-
ten. Det långsiktiga finansiella målet är att an-
delen 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 amorte-
ringar eller till att finansiera investeringar. Net-
tokostnadernas andel av skatteintäkterna blev 
90,7 procent för år 2011, exklusive nedskrivning 
Notudden 5,2 miljoner kronor. 

pensionsplAceringAr 

Jokkmokks kommun fattade ett strategiskt beslut 
under slutet av år 1999 som innebar att medel 
skulle avsättas för att klara av framtida pensions-
åtaganden. Ett policydokument avseende pen-
sionsplaceringar arbetades fram och fastställdes 
av kommunfullmäktige. Strategin var 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 kapitalmark-
naden enligt ovan nämnda policydokument un-
der år 2000. Då placerades två miljoner kronor 
och därefter har Jokkmokks kommun placerat 
cirka fem miljoner kronor per år under några år. 
Under år 2010 gjordes placeringar, men inte i 
takt med förfall av tidigare placeringar på grund 
av avsaknad av tillräckligt attraktiva placerings-
produkter. Under 2011 har placeringar gjorts för 
att komma ikapp med både 2010 och 2011 års 
nivå. Jokkmokks kommun har haft de allra flesta 
placeringarna via så kallade aktieindexobligatio-
ner. Det betyder att placeraren är garanterad det 
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nominella beloppet vid slutet av en investerings-
period. I bokslutet för år 2011 finns totalt cirka 
27,3 miljoner kronor bokfört.

inVesteringAr

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

Utfallet för år 2011 visar på en nettoinves-
teringsnivå på 19,1 miljoner kronor. Det är 3,2 
miljoner kronor mer än investeringsnivån år 
2010 och avskrivningarna enligt plan uppgick till 
18,3 miljoner kronor. Ytterligare information 
om Jokkmokks kommuns investeringar 2011 
redovisas längre fram i förvaltningsberättelsen.

likViditet

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet upp-
gående till 15,6 miljoner kronor jämfört med 
25,8 miljoner kronor för 2010. Pensionsplace-
ringar, amortering av låneskulden samt en rela-
tivt hög investeringsnivå för 2011 bidrar till att 
likviditeten för 2011 är betydligt lägre än 2010. 
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Övergripande mål Nuläge 
december 
2011

Prognos 
december 
2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

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

    För att målet ska uppnås finns fyra framgångs-
faktorer.
1 Aktiva medborgare
2 God och välskött boende- och närmiljö
3 Livslångs lärande och goda utbildnings-
möjligheter
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

Inom de olika facknämnderna finns ett antal 
olika mål fastställda i de olika verksamhetspla-
nerna för att svara upp på de av kommunfullmäk-
tige beslutade övergripande verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. Nedan följer 

en sammanställning av de olika facknämndernas 
uppföljning av sina respektive verksamhetsmål, 
för utförligare beskrivning av målen hänvisas till 
respektive verksamhetsberättelse längre fram i 
årsredovisningen.

verksamhetsmål
Nuläge 
december 
2011

Prognos 
december 
2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

Kommunstyrelsen   Inom kommunstyrelsen har enheterna 16 verksam-
hetsmål. Av de 16 målen är 5 gröna, 8 gula och 3 
röda för 2011. Prognosen för 2015 är 13 gröna, 1 gul 
och 2 röda. Helhetsbedömningen blir att målen är 
delvis uppfyllda 2011.

Barn- och utbildningsnämnden     Barn- och utbildningsnämnden har 11 verksam-
hetsmål. Av de 11 målen är 5 gröna, 4 gula och 2 
röda för 2011. Prognosen för 2015 är 10 gröna och 
1 gul. Helhetsbedömningen blir att målen är delvis 
uppfyllda 2011.

Socialnämnden     Socialnämnden har 21 verksamhetsmål. Av de 21 
målen är 6 gröna och 15 gula för 2011. Prognosen 
för 2015 är 13 gröna och 8 gula. Helhetsbedömning-
en blir att målen är delvis uppfyllda 2011.

Samhällsbyggarnämnden     Samhällsbyggarnämnden har 16 verksamhetsmål. 
Av de 16 målen är 4 gröna, 8 gula och 4 röda för 
2011. Ingen prognos för 2015 finns redovisad. Hel-
hetsbedömningen blir att målen är delvis uppfyllda 
2011.

Kultur- och fritidsnämnden     Kultur- och fritidsnämnden har 24 verksamhetsmål. 
Av de 24 målen är 3 gröna, 13 gula och 8 röda för 
2011. Prognosen för 2015 är 8 gröna, 13 gula och 3 
röda. Helhetsbedömningen blir att målen är delvis 
uppfyllda 2011.

god ekonomisk 
hushållning –  
VerksAmhetsmäs-
sigA mål

Enligt lagen ska kom-
muner och landsting 
ange mål och riktlinjer 
för verksamheten som 
är av betydelse för god 
ekonomisk hushåll-
ning. Lagstiftningens 
krav på mål och rikt-
linjer för verksamheten 
kan ses som en uppma-
ning att utveckla praxis 
inom detta område. 
Lagen överlåter till de 
enskilda kommunerna 
och landstingen att 
själv välja väg för hur 
mål och riktlinjer skall 
utvecklas.

Kommunfullmäk-
tige har definierat 
övergripande mål för 
verksamheten som ska 
svara upp mot kraven 
på god ekonomisk hus-
hållning. Ett av de fem 
övergripande målen 
bedöms vara uppfyllt 
per den sista decem-
ber 2011. I prognosen 
med sikte på 2015 be-
döms tre av dessa mål 
som nåbara, se tabellen 
nedan. God ekonomisk 
hushållning ur verk-
samhetsperspektiv är 
därmed inte uppnått 
under 2011.
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PensionsÅTAgAnden
År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges 
kommuner och landsting skulle redovisa sina 
pensionsskulder. Enligt det nya regelverket lyf-
tes alla gamla pensionsskulder bort från balans-
räkningen. Den nya benämningen på de gamla 
pensionsskulderna blev ansvarsförbindelser. En 
ny pensionsskuld började upparbetas i balansräk-
ningen. Den nya pensionsskulden fick enligt det 
nya regelverket benämningen pensionsavsätt-
ning.

en Viss del AV pensionsskulden hAr för-
säkrAts bort

Jokkmokks kommun valde under sommaren 
2003 att försäkra bort vissa delar av den återstå-
ende 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 di-
rekt i boksluten för åren 2006 till 2007 i stället 
för i framtiden. Under år 2008–2011 har ingen 
årgång bortförsäkrats. Anledningen till detta är 
det osäkrare ekonomiska läget.

pensionsplAceringAr 

Som tidigare sagts började Jokkmokks kom-
mun under år 2000 att placera medel via externa 
kapitalförvaltare i syfte att klara framtida utbe-
talningar av pensioner. För att tydliggöra Jokk-
mokks kommuns samlade pensionsåtaganden 
och jämföra dessa med Jokkmokks kommuns 
pensionsmedelsförvaltning redovisas nedan en 
sammanställning.

Sammanställningen visar att den klart större 
delen av Jokkmokks kommuns pensionsförplik-
telser inklusive löneskatt saknar motsvarande lik-
vida medel på tillgångssidan i balansräkningen. 
Utav de pensionsförpliktelser som Jokkmokks 
kommun har uppgående till 194,7 miljoner kro-

 tkr
Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL 3 654
Pensionsskuld 2011 individuell del 5 970
Löneskatt individuell del 1 448
Pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen 147 817
Löneskatt pensionsförpliktelser 
utanför balansräkningen 35 860
summa pensionsförpliktelser 194 749
Finansiella placeringar av medel 
reserverade för framtida 
pensionsutbetalningar 27 214
summa bokfört värde 27 214
 
Återlån 167 535

nor inklusive löneskatt är det endast cirka 27,2 
miljoner kronor som finns öronmärkta som likvi-
da medel i balansräkningen. Mellanskillnaden har 
ökat från 156,8 till 167,5 miljoner kronor. Detta 
beror främst på en uppräkning av de pensionsför-
pliktelser som finns utanför balansräkningen på 
16,6 miljoner kronor inklusive löneskatt. Dessa 
167,5 miljoner kronor, som alltså inte finns som 
likvida medel, finns i stället redovisat som till-
gångar i de kommunala anläggningstillgångarna.

långsiktigA plAceringAr

Den placeringspolicy som gäller i Jokkmokks 
kommun är väldigt långsiktig. Det betyder att de 
placeringar som görs ska kunna täcka alla pen-
sionsåtaganden på lång sikt. Det gäller alltså även 
de belopp som ligger utanför Jokkmokks kom-
muns balansräkning men som trots detta är ett 
pensionsåtagande för Jokkmokks kommun. 

ytterligAre pensionsåtAgAnden finns

Jokkmokks kommun har dessutom ett pensionså-
tagande gentemot en förtroendevald politiker.
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invesTeringsredovisning
En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska 
kunna uppfylla de långsiktiga finansiella målsätt-
ningarna är att investeringsnivån hålls på en låg 
nivå. 

 Sett i ett långt tidsperspektiv konstateras att 
utfallet i bokslutet för år 2011 ligger i paritet 
med tidigare års nivåer. Investeringarna 2011 lig-
ger något högre än det antagna finansiella målet 
att investeringarna ej ska överstiga värdet på de 
planenliga avskrivningarna, 0,8 miljoner kronor 
över nivån för årets avskrivningar.

Från och med 2010 har Jokkmokks kommun 
antagit en investeringspolicy som ger en investe-
ringsram i paritet med de kalkylerade planenliga 
avskrivningarna. Detta ger en tydligare direkt 
återkoppling gentemot investeringarnas inver-
kan på likviditet.

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÅR 
2012 OCH PÅVERKANDE 
PARAMETRAR

inVesteringAr 2012

Investeringsbudgeten för år 2012 ligger inom ra-
men för vad den nya investeringspolicyn tillåter.

budget år 2012

Den budget som kommunfullmäktige fastställde 
i november avseende år 2012 visar på ett positivt 
resultat uppgående till 3,5 miljoner kronor. 

tidigArelAgd budgetprocess

För att kunna vara mer förberedd inför framti-
den har Jokkmokks kommun inom ramen för en 
ny styrprocess tidigarelagt budgetprocessen. I 
praktiken innebär det att budgeten för nästkom-
mande år behandlas i kommunfullmäktige under 
juni månad. Syftet med den tidigarelagda bud-
getprocessen och införandet av en tvåårig plane-
ringshorisont är att man från de olika styrelserna 
och nämnderna ska kunna hantera verksamhets-
förändringar i så pass god tid innan verksamhets-
året börjar så att verksamhetsförändringar kan få 
helårseffekt. 

låneskuld och dess sAmmAnsättning

Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 53,0 
miljoner kronor på bokslutsdagen. Under år 
2012 räknar vi med fortsatt förhållandevis låg 
ränta. Upphandling av lån som förfaller under 
2012, samt genomgång och bedömning av be-
fintlig lånestock sker i samarbete med Sparban-
ken Nord och Kommuninvest.

löneförändring

En bedömning har gjorts i förutsättningarna in-
för år 2012 om att personalkostnaderna kommer 
att öka med cirka 2,7 procent. Centrala avtalen 
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ska omförhandlas under 2012, vilket gör att ut-
fallet inte är känt ännu.

skAtteförändring

Jokkmokks kommun har en kommunalskatt på 
22,23 procent. Sammantaget blir det då, med 
tillägg för landstings och kyrkoskatt 32,63 pro-
cent för år 2011. Skattesatsen justerades upp från 
2009 till 2010. Ingen förändring har skett för 
2012.

VAtten- och AVfAllsAVgifter

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

Jokkmokks kommun har tagit fram och sär-
redovisat vatten- och avloppskostnaderna. Kost-
naderna redovisas inte på något särskilt ställe i 
årsredovisningen. Redovisningen finns i under-
lagen till årsredovisningen enligt det regelverk 
som finns framtaget. Redovisningen av Jokk-
mokks kommuns vatten- och avloppskostnader 
visar på att Jokkmokks kommun följer det nya 
regelverket.

förändrAt inVånArAntAl

De kommunala intäkterna är till stor del bero-
ende av invånarantalet. I Jokkmokks bidrar ge-
nomsnittsinvånaren med cirka 55 tusen kronor i 
statsbidrag och skatteintäkter. Jokkmokks kom-
mun har nu 5 119 invånare. En förändring med 
51 invånare jämfört med föregående år, alltså 
en förändring med en procentenhet, vilket ger 
minskade skatteintäkter och statsbidrag enligt 
ovanstående genomsnittsinvånare med cirka 2,8 
miljoner kronor.
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ändrAd definition i sJukfrånVAroredo-
Visningen

Från och med år 2004 har en ny definition på 
sjukfrånvaroredovisningen införts i den kom-
munala redovisningsvärlden. När siffrorna enligt 
den nya definitionen togs fram för år 2004 no-
terades en sjukfrånvarosiffra uppgående till 44,6 
dagar per anställd.

Från och med 2004 inkluderas visstidsanställ-
da och sjukfrånvaro avser, i motsats till tidigare 
år, även den tid den anställde har rätt till såväl 
aktivitets-, rehabiliteringsersättning som tidsbe-
gränsad sjukersättning från Försäkringskassan. 
Eftersom sjukfrånvaroredovisningen från och 
med 2004 har en ny definition, är den siffran inte 
jämförbar med tidigare års statistiska underlag.

Ett nytt personaladministrativt system instal-
lerades i november 2009. Till följd av detta pre-
senteras nu sjukfrånvaron i sjukdagar per snitt-
anställd och inte mot antalet faktiskt anställda 
under året. Denna förändring borde innebära att 
kommunen redovisar ett högre antal sjukfrånva-
rodagar per anställd, då snittalet ofta är lägre än 
det faktiska talet. Så är dock inte fallet då antalet 
frånvarodagar per snittanställd 2011, 15.3 da-
gar är färre än antalet frånvarodagar per anställd 
2008 (18,2 dagar).

sJukfrånVArosiffror

När antalet sjukfrånvarodagar mäts enligt den 
nya definitionen (inklusive visstidsanställda och 
tidsbegränsad sjuk-, aktivitets- respektive rehabi-
literingsersättning) noteras 6 915 (7 299) dagar 
för år 2011 med hänsyn tagen till omfattning och 
sysselsättningsgrad.

minskAd sJukfrånVAro

Sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun har fortsatt 
minska även under det senaste året till att år 2011 
landa på 15,3 dagar per snittanställd, jämfört 
med 15,6 dagar per snittanställd år 2010. 

Könsfördelning
tillsvidareanställda 2011

Män
18%

Kvinnor
82%

AntAlet AnställdA

Vid mätdatumet 2011-12-31 har Jokkmokks 
kommun 400 (414) tillsvidareanställda.  Detta 
motsvarar 366 (377) årsarbetare.  Den genom-
snittliga sysselsättningsgraden i Jokkmokks kom-
mun är 91 procent.

AntAl tillsVidAreAnställdA per  
AVdelning/enhet

Barn- och utbildningsavdelning  97
Kommunledningskontoret  23
Kultur- och fritidsavdelningen  14
Samhällsbyggaravdelningen  6
Teknik och Service  50
Utvecklingsenheten  11
Äldre- och handikappomsorgsavdelningen  199
totalt tillsvidareanställd  400

AntAl VisstidsAnställdA per  
AVdelning/enhet

Barn- och utbildningsavdelning  9
Kommunledningskontoret  8
Kultur- och fritidsavdelningen  1
Samhällsbyggaravdelningen  1
Teknik och Service  6
Utvecklingsenheten  7
Äldre- och handikappomsorgsavdelningen  18
totalt visstidsanställda  50

köns- och åldersfördelning

Av de 400 tillsvidareanställda är 327 kvinnor 
(82%) och 73 män (18%).  Vi konstaterar att 
Jokkmokks kommun fortsätter att vara en kvin-
nodominerad arbetsgivare.

medelålder 2011 2010 2009
Män  48,8 år 48,3 år 48,0 år
Kvinnor 48,0 år 48,5 år 48,8 år
totalt  48,2 år 48,5 år 48,7 år

Medelåldern har från år 2009 sjunkit från 48,7 
år till 48,2 år 2011. Männen var 2009 något yng-
re än kvinnorna, vilket har skiftat 2011. 
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långtidssJukskriVningArnA minskAr

Enligt gällande definition på långtidssjukskriv-
ningar, sjukfrånvaro över sammanhängande 60 
dagar, uppgår långtidssjukfrånvaron till 24,5 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron för år 2011. 

lång- respektiVe korttidssJukfrånVAro

 2011 2010 2009
Långtidssjukfrånvaro 24,5 % 27,5 % 23,8 %
Korttidssjukfrånvaro 75,5 % 72,5 % 76,2 %

sJukfrånVAro i ett ålders- och  
könsperspektiV

Sjukfrånvarostatistiken utifrån ett könsperspek-
tiv visar tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 
störst sjukfrånvaro har kvinnorna. Statistiken 
visar även att skillnaden för åldersgrupperna 30-
49 år samt 50- är relativt lika. Sedan år 2009 har 
sjukfrånvaron i ett ålders- och könsperspektiv 
minskat, främst bland män och medarbetare i ål-
dern 50 år och äldre.

sJukfrånVAro per kön

  2011 2010 2009
Män  2,0% 2,7% 4,0%
Kvinnor  5,0% 4,9% 6,3%

sJukfrånVAro per åldersgrupp

ålder  2011 2010 2009
0-29  4,0% 3,9% 4,6%
30-49  4,6% 4,8% 5,8%
50-  4,5% 4,3% 5,8%
totalt  4,5% 4,5% 5,8%

nästAn 4 AV 10 hAr VArit friskA under 
helA året

Av Jokkmokks kommuns månadsavlönade är det 
37 procent som inte redovisar en enda sjukfrån-
varodag under 2011. Frisktalet har sedan 2009 
ökat med en procentenhet. Kommunlednings-
kontoret samt Samhällsbyggaravdelningen visar 
högst frisktal 2011. Frisktal per kön visar en mar-
kant skillnad mellan kvinnor och män. 

frisktAl

Verksamhet 2011 2010 2009
Äldre- och 
handikappomsorgen 29% 33% 33%
Barn- och utbildnings-
avdelningen 34% 30% 30%
Kommunlednings-
kontoret 62%  67% 94%
Kultur- och fritids-
avdelningen 31% 18% 13%
Samhällsbyggar-
avdelningen 50% 43% 71%
Teknik- och Service-
avdelningen 43% 37% 39%
Utvecklingsenheten 23% 68% 53%
summa  37% 37% 36%
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frisktAl per kön

  2011 2010 2009
Män  53,6% 51,0% 52,2%
Kvinnor  32,8% 33,7% 31,9%

tillbud, olycksfAll och ArbetsskAdor

Ett tillbud definieras som en oönskad händelse 
som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det 
behöver således inte finnas någon fara för medar-
betaren i den aktuella situationen.

Risker för olycksfall blir förhoppningsvis syn-
liga i och med skyddsronder. Upptäcks en risk 
i den löpande verksamheten ska detta åtgärdas. 
Vem som är skyldig att åtgärda beror på riskens 
karaktär, men det är medarbetarna som, med 
hjälp av skyddsombuden, måste rapportera ris-
kerna.

tillbud/olycksfAll per nämnd 2011

Verksamhet tillbud olycksfall
Socialnämnden 3 (3) 8 (20)
BUN 7 (4) 18 (16)
Kommunstyrelsen 2 (2) 3 (10)
Samhällsbyggarnämnden 0 (0) 1 (0)
Kultur- och fritidsnämnden 0 (0) 1 (1)
summa 12 (9) 31 (47)

Tabellen ovan visar att den totala tillbudsrap-
porteringen har ökat samt att olycksfallsrapppor-
teringen har minskat. 
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nATioneLLA MinoriTeTer i sverige 
lAgstiftning om nAtionellA minoritets-
språk 

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

Lagens tillämpningsområde omfattar kom-
munala samt statliga regionala och lokala för-
valtningsmyndigheter med ett geografiskt verk-
samhetsområde som helt eller delvis omfattar 
förvaltningsområdet för samiska. Lagen tilläm-
pas även hos länsrätt, tingsrätt, fastighetsdom-
stol, miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis omfattar förvalt-
ningsområdet. Med förvaltningsområdet för sa-
miska avses Arjeplog, Gällivare, Jokkmokks och 
Kiruna kommuner. 

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

Om den enskilde använder samiska i ett sådant 
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt 
svar på samiska. Ett skriftligt beslut i ett sådant 
ärende skall innehålla en upplysning på samiska 
om att beslutet kan översättas muntligen till 
samiska av myndigheten på begäran av den en-
skilde.

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 Europa-
rådets ramkonvention om skydd för natio-
nella minoriteter och den europeiska stad-
gan om landsdels- och minoritetsspråk samt 
uppföljning av vidtagna minoritetspolitiska 
åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de 
nationella minoriteterna 

• stärka de nationella minoriteternas egen-
makt och inflytande, samt 

• främja bevarandet av de nationella minori-
tetsspråken

verKsAMHeTsBerÄTTeLse 2011

REDOVISNING MINORITETSSPRÅKS-
ARBETET 2011 FÖR JOKKMOKKS  
KOMMUN

sAmråd

En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som 
sammanträder enligt fastslagna mötesdatum un-
der året. Följande representanter ingår i Minori-
tetsspråkgruppen:

Sven Holmqvist (S)
Catharina Johansson (S)
Henrik Blind (MP) 
Mariana Blind (sameföreningarna)
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna)

Minoritetsspråksgruppen består således av po-
litiskt valda representanter samt företrädare för 
samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk. 
De sistnämnda har nominerat en representant 
vardera. Ledamöterna i samrådsgruppen arvode-
ras 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, förutom insatserna under 2011 som redovisas 
i budgetuppföljningen nedan, olika typer av åt-
gärder inom samiska förskolan, sameskolan och 
samefritids, exempelvis inköp av språkinspire-
rande material och skyltning. Åtgärder inom 
äldreomsorgen såsom medborgardialog om sa-
misk äldreomsorg och Jokkmokks sameförenings 
dagverksamhet för äldre. Åtgärder inom kultur- 
och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av sa-
misk litteratur vid det egna kommunbiblioteket. 
Översättning av marknadsprogrammet till lule- 
och nordsamiska.

Medfinansiering av projekt såsom: Nuorat 
ideell förening – utveckling av webbplattform för 
samiska ungdomar. Luleå Tekniska Universitet – 
Giela muitalusat/Giela giehto: Det samiska språ-
ket tre generationer. 

kArtläggningen

Under 2011 så har kartläggningen från 2010 
sammanställts och åtgärder har sedan vidtagits.

Ingen ny kartläggning har genomförts under 
2011. Under 2012 planeras en webbaserat kart-
läggning, till skillnad från de tidigare som varit 
i pappersform. Nackdelen som Jokkmokks kom-
mun upplever med en enkät i pappersformat är 
att svarsfrekvensen har varit väldigt dålig från 
allmänheten.
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Jokkmokks kommun jobbar sedan några år 
tillbaka med medborgardialoger som en del av 
styrningen. Under 2011 så genomförde minori-
tetsspråksgruppen en medborgardialog för att få 
in allmänhetens synpunkter gällande samisk äld-
reomsorg. Tyvärr så var intresset från allmänhe-
ten svagt för medborgardialogen.

grundskydd 

Förutom samrådsgruppen för minoritetsspråk 
som sammanträder vid fastställda sammanträdes-
dagar samråder kommunledning årligen med 
samebyordföranden i frågor som samebyarna el-
ler kommunen önskar. I övrigt sker samråd vid 
behov.

stAtsbidrAg

Under 2011 har Jokkmokks kommun mottagit 
750 000 kr i statsbidrag och har till dags datum 
nyttjat 506 272 kr. Det råder dock en viss efter-
släpning på de utbetalda medlen beroende på att 
flera externa parter inte har hunnit rekvirera be-
viljade medel eller att det finns andra villkor för 
att medlen ska betalas ut. Ej rekvirerade medel 
uppgår uppskattningsvis till 258 800 kr. Om alla 
dessa medel betalas ut så kommer Jokkmokks 
kommun ha använt 765 072 kr av statsbidragen 
för 2011.

En tendens de senaste två åren är att den ex-
terna projektfinansieringen ökat medan finansie-
ring för barnomsorg och äldreomsorg har mins-
kat. 
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driftsredoVisning 2011
Politiskt ansvar (tkr)

rÄKensKAPer

utfAll budget differens

kommunstyrelsen

Intäkter 95 178 96 172 -994

Kostnader 173 061 162 956 -10 105

Nettokostnader 77 883 66 784 -11 099 -16,6%

barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 5 942 4 357 1 585

Kostnader 98 874 98 357 -517

Nettokostnader 92 932 94 000 1 068 1,1%

socialnämnden

Intäkter 28 561 26 365 2 196

Kostnader 125 425 122 295 -3 130

Nettokostnader 96 864 95 930 -934 -1,0%

samhällsbyggarnämnden

Intäkter 3 868 3 985 -117

Kostnader 13 423 13 825 402

Nettokostnader 9 555 9 840 285 2,9%

kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 4 507 4 970 -463

Kostnader 13 317 14 446 1 129

Nettokostnader 8 810 9 476 666 7,0%

summa ovan

Intäkter 138 056 135 849 2 207

Kostnader 424 100 411 879 -12 221

Nettokostnader 286 044 276 030 -10 014 -3,6%

finansieringen

Intäkter 301 590 294 128 7 462

Kostnader 14 356 14 778 422

Nettokostnader -287 234 -279 350 7 884 2,8%

totalsumma

Intäkter 439 646 429 977 9 669

Kostnader 438 456 426 657 -11 799

Nettokostnader -1 190 -3 320 -2 130
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resultAträkning mot budget 2011 (mkr)

Jokkmokks kommun utfall budget diff

Verksamhetens intäkter 96,1 97,1 -1,0

Verksamhetens kostnader -360,6 -355,1 -5,5

Jämförelsestörande poster -5,2 0,0 -5,2

Avskrivningar -18,3 -19,9 1,6

Verksamhetens nettokostnader -288,0 -277,9 -10,1

Skatteintäkter 199,3 183,7 15,6

Generella statsbidrag 92,2 96,0 -3,8

Finansiella intäkter 0,3 1,5 -1,2

Finansiella kostnader -2,6 0,0 -2,6

årets resultAt 1,2 3,3 -2,1

bAlAnsräkning mot budget 2011(mkr)
 

Jokkmokks kommun utfall budget diff

Anläggningstillgångar 245,5 249,2 -3,7

Omsättningstillgångar 95,3 88,7 6,6

summA tillgångAr 340,8 337,9 2,9

Eget kapital 186,4 188,5 -2,1

 -varav årets resultat 1,2 3,3 -2,1

Avsättningar 4,5 2,7 1,8

 -varav pensioner 4,5 2,7 1,8

Skulder 149,9 146,7 3,2

 -varav långfristiga 53,0 53,2 -0,2

 -varav kortfristiga 96,9 93,5 3,4

summA eget kApitAl, 

AVsättningAr och skulder 340,8 337,9 2,9



32

redoVisning AV kAssAflöden mot budget 2011 (mkr)

Jokkmokks kommun utfall budget diff

den löpAnde VerksAmheten

Årets resultat 1,2 3,3 -2,1

Justering för ej likvidpåverkande poster 25,3 19,9 5,4

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

medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 26,5 23,2 3,3

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

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -14,0 0,0 -14,0

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 3,3 0,0 3,3

kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 23,2 -7,4

inVesteringsVerksAmheten

Investering i materiella tillgångar -19,1 -19,5 0,4

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

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

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

kassaflöde från investeringsverksamheten -19,5 -19,5 0,0

finAnsieringsVerksAmheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,5 -6,5 0,0

årets kassaflöde -10,2 -2,8 -7,4

Likvida medel vid årets början 25,8 25,8 0,0

Likvida medel vid årets slut 15,6 23,0 -7,4

-10,2 -2,8 -7,4

not A specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 23,5 19,9 3,6

Justering för gjorda avsättningar 1,8 0,0 1,8

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

25,3 19,9 5,4
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redoVisning AV kAssAflöden mot budget 2011 (mkr) inVesteringAr 2011 (tkr)
sammandrag

redovisad redovisad budgeterad differens

brutto- netto- netto- netto-

område investering investering investering investering

Maskiner och inventarier 2 937,5 2 656,4 4 257,5 1 601,1

Affärsfastigheter 6 129,3 4 069,7 3 735,0 -334,7

Verksamhetsfastigheter 9 412,8 7 504,9 12 247,5 4 742,6

Publika fastigheter (gator, vägar och broar) 3 873,0 3 873,0 1 750,0 -2 123,0

Bilar och andra transportmedel 1 489,8 989,8 3 073,0 2 083,2

summa: 23 842,4 19 093,8 25 063,0 5 969,2

resultAträkning 2011 (mkr)  

Not kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

   

Verksamhetens intäkter 1 96,1 93,8 137,9 137,4

Verksamhetens kostnader 2 -360,6 -349,6 -388,6 -378,0

Jämförelsestörande poster 3 -5,2 -2,8 -5,2 -2,8

Avskrivningar 3 -18,3 -18,1 -25,2 -25,4

  

Verksamhetens nettokostnader -288,0 -276,7 -281,1 -268,8

  

Skatteintäkter 4 199,3 192,9 199,3 192,9

Generella statsbidrag 4 92,2 97,1 92,2 97,1

Finansiella intäkter 5 0,3 0,9 0,5 1,0

Finansiella kostnader 6 -2,6 -1,5 -8,3 -6,4

  

resultat före extraordinära poster 1,2 12,7 2,6 15,8

  

Skatt 0,0 0,0 -0,2 -0,9

  

årets resultAt 1,2 12,7 2,4 14,9
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bAlAnsräkning 2011 (mkr)
 

 
 
 
 

Not kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

tillgångAr    

   

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 224,2 231,1 345,2 354,1

- Maskiner och inventarier 8 7,5 6,2 51,3 52,2

Finansiella anläggningstillgångar 9 13,8 12,3 4,9 5,0

  

summa anläggningstillgångar 245,5 249,6 401,4 411,3

  

omsättningstillgångar   

Förråd 0,0 0,0 4,4 3,7

Fordringar 10 52,4 45,4 56,3 52,1

Kortfristiga placeringar 11 27,3 20,3 27,3 20,3

Kassa och bank 12 15,6 25,8 15,2 25,8

  

summa omsättningstillgångar 95,3 91,5 103,2 101,9

  

summA tillgångAr 340,8 341,1 504,6 513,2

  

eget kApitAl, AVsättningAr och   

skulder   

  

eget kapital 13 186,4 185,2 194,0 192,2

- därav årets resultat 1,2 12,7 2,4 14,9

  

Avsättningar   

- avsättningar för pensioner och   

  liknande förplikteler 14 4,5 2,7 6,9 4,9

  

summa avsättningar 4,5 2,7 6,9 4,9

  

skulder   

Långfristiga skulder 15 53,0 59,7 209,0 217,0

Kortfristiga skulder 16 96,9 93,5 94,7 99,1

  

summa skulder 149,9 153,2 303,7 316,1

  

summA eget kApitAl, AVsättningAr   

och skulder 340,8 341,1 504,6 513,2

  

borgens- och ansvarsförbindelser 17 356,6 342,4 356,6 342,4
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redoVisning AV kAssAflöden 2011 (mkr)

not kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

den löpAnde VerksAmheten    

Årets resultat 1,2 12,7 2,4 14,9

Justering för ej likvidpåverkande poster A 25,3 22,2 32,6 30,6

Minskning av avsättningar på grund av  
utbetalningar

0,0 0,0 0,0 0,0

  

medel från verksamheten före förändring   

av rörelsekapital 26,5 34,9 35,0 45,5

  

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,0 0,0 -0,8 1,6

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 10,11 -14,0 9,1 -11,1 6,3

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 16 3,3 -15,7 -4,4 -11,6

  

kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 28,3 18,7 41,8

  

inVesteringsVerksAmheten   

Investering i materiella tillgångar 7,8 -19,1 -15,2 -22,4 -30,2

Försäljning av materiella tillgångar 1,2 0,5 1,2 0,7

Investering i finansiella tillgångar 9 -1,6 -1,2 0,0 -1,2

Försäljning av finansiella tillgångar 9 0,0 0,1 0,0 0,0

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,5 -15,8 -21,2 -30,7

  

finAnsieringsVerksAmheten   

Nyupptagna lån 15 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder 15 -6,6 -6,5 -8,2 -5,3

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

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

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

  

kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,5 -6,4 -8,1 -5,2

  

årets kassaflöde 12 -10,2 6,1 -10,6 5,9

  

Likvida medel vid årets början 25,8 19,7 25,8 19,9

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

-10,2 6,1 -10,6 5,9

  

not A specifikation av ej likviditetspåverkande poster   

Justering för av- och nedskrivningar 23,5 20,9 30,4 28,2

Justering för gjorda avsättningar 1,8 1,3 2,2 2,4

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

25,3 22,2 32,6 30,6
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nyckeltAl (%)

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010 kommentar

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

90,7 89,2 87,8 83,9 Jokkmokks kommun har som 
målsättning att detta tal ej ska 
överstiga 92 procent.

Resultat före extraordinära 
poster exklusive avskrivningar i 
förhållande till skatteintäkter:

6,7 10,6 9,5 14,2 Detta mått visar hur stor andel 
av skatteintäkterna som kan 
användas till avskrivningar, 
investeringar, amorteringar 
eller annat sparande. Man 
brukar ange cirka 7 procent 
som mål för att resultatet ska 
vara långsiktigt hållbart.

Finansnettots andel av totala 
skatteintäkter:

-0,8 -0,2 -2,7 -1,9 Detta tal visar hur stor del av 
skatteintäkterna som går till 
finansiella nettokostnader.

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

86,6 136,8 98,9 146,6 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:

4,3 7,4 3,9 6,8 Målsättningen i normalfallet 
är cirka 10 procent.

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

98,3 97,9 109 102,8 Målsättningen i normalfallet 
är cirka 100 procent. Om siff-
ran understiger 100 procent 
betyder det att de kortfristiga 
skulderna är högre än vad om-
sättningstillgångarna är. Den 
situationen kan medföra risk 
för ett ökat upplåningsbehov.

Soliditet: 54,7 54,3 38,4 37,5 Förändringen över tiden är 
det mest intressanta.

Långfristiga skulder per kom-
muninvånare (kronor):

10 354 11 547 40 426 41 973 Riksgenomsnittet ligger på 
cirka 16 000 kronor/invånare. 
Kommunens långfristiga 
skulder har minskat genom 
ett aktivt amorteringsprogram 
i enlighet med avtalet med 
Kommundelegationen.
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noter till resultAträkningen  
och till redoVisningen AV kAssAflöden
1 verksamhetens intäkter (mkr)        

kommunen koncernen

Intäkter enligt drift- Jokkmokks kommun 93,0

redovisningen 439,7 AB Jokkmokkshus 32,1

Jokkmokks Värmeverk AB 12,8

Avgår: Finansiella intäkter -0,3

Statsbidrag -92,2

Skatteintäkter -199,3

Summa verksamhetsintäkter: 147,9

- varav interna poster 51,8

summa intäkter: 96,1 summa intäkter: 137,9

2 verksamhetens kostnader (mkr)        

kommunen koncernen

Kostnader enligt drift- Jokkmokks kommun 346,8

redovisningen 438,5 AB Jokkmokkshus 22,8

Jokkmokks Värmeverk AB 19,0

Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -23,5

Finansiella kostnader -2,6

Summa verksamhetskostnader: 412,4

- varav interna poster 51,8

summa kostnader: 360,6 summa kostnader: 388,6

operationella leasingavtal, tkr

Förfaller till betalning inom ett år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 1 140,0

summa 1 140,0

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 1 727,0

summa 1 727,0

Förfaller till betalning senare än fem 
år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 0,0

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

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Maskiner och inventarier 2 302 2 333 6 945 9 796

Fastigheter 15 956 15 718 18 951 18 564

Extra av-/nedskrivningar på grund av   

-övrigt 5 196 2 829 5 196 2 829

Direktavskrivning, bidrag 0 0 -663 -2 971

 

summa avskrivningar:  23 454 20 880 30 429 28 218

4  skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (tkr)  

kommunalskatteintäkter 2011 2010

Allmän kommunalskatt 194 757 190 330

Slutavräkning prognos 2010 0 2 388

Slutavräkning prognos 2011 3 767 0

Definitiv slutavräkning 2009 0 136

Definitiv slutavräkning 2010 755 0

summa kommunalskatte-  

intäkter:  199 279 192 854

generella statsbidrag  

och utjämning  

Bidrag från utjämnings-  

systemen och generella  

statliga bidrag  95 694 98 674

Avgifter i utjämningssystemen  -3 512 -1 590

summa statsbidrag: 92 182 97 084

 

summa skatteintäkter,

mellankommunal ut-  

jämning och statsbidrag:  291 461 289 938
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5 Finansiella intäkter (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter 188 93 464 220

Räntebidrag 0 0 1 23

Kursvinst värdepapper 0 16 0 16

Övriga finansiella intäkter 89 756 89 756

  

summa finansiella intäkter: 277 865 554 1 015

   

6 Finansiella kostnader (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Räntekostnader lån 2 043 1 345 7 659 6 228

Räntekostnader pensionsskuld 254 40 254 40

Dröjsmålsräntor 6 4 7 4

Övriga finansiella kostnader 281 76 381 133

  

summa finansiella kostnader: 2 584 1 465 8 301 6 405



40

7 mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)   

Kommunen
Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader
och tekniska

     anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 274 727,2 178 371,7 29 797,2 482 896,1

Årets investeringsutgifter 9 413,1 6 129,3 3 873,0 19 415,4

Årets investeringsinkomster -1 907,8 -2 059,5 0,0 -3 967,3

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -2 536,2 0,0 -2 536,2

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 282 232,5 179 905,3 33 670,2 495 808,0

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -129 864,1 -90 693,6 -19 552,1 -240 109,8

Försäljningar/utrangeringar 0,0 1 373,7 0,0 1 373,7

Årets avskrivningar -9 570,5 -11 059,5 -521,4 -21 151,4

utgående ackumulerade 

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

nedskrivningar

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

utgående ackumulerade

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

ingående planenligt

restvärde: 140 722,1 80 314,8 10 035,2 231 072,1

utgående planenligt

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

noter till bAlAnsräkningen och till betAlningsflödesrApporten
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Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 274 727,2 391 963,4 29 797,2 696 487,8

Årets investeringsutgifter 9 413,1 7 039,3 3 873,0 20 325,4

Årets investeringsinkomster -1 907,8 -2 059,5 0,0 -3 967,3

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -2 536,2 0,0 -2 536,2

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 282 232,5 394 407,0 33 670,2 710 309,7

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -129 864,1 -181 214,4 -19 552,1 -330 630,6

Försäljningar/utrangeringar 0,0 1 373,7 0,0 1 373,7

Årets avskrivningar -9 570,5 -14 055,7 -521,4 -24 147,6

utgående ackumulerade 

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

nedskrivningar

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

utgående ackumulerade

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

ingående planenligt

restvärde: 140 722,1 203 385,7 10 035,2 354 143,0

utgående planenligt

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

      Koncernen
Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader
och tekniska

     anläggningar
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8 Maskiner & inventarier (tkr) 

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

        transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 7 843,2 29 659,0 6 564,0 44 066,2

Årets investeringsutgifter 1 326,3 1 611,3 1 489,8 4 427,4

Årets investeringsinkomster -126,9 -154,2 -500,0 -781,1

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 9 042,6 31 116,1 7 553,8 47 712,5

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -5 910,7 -24 925,6 -5 729,9 -36 566,2

Årets avskrivningar -624,6 -1 362,5 -315,3 -2 302,4

utgående ackumulerade 

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

nedskrivningar

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

utgående ackumulerade

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

ingående planenligt

restvärde: 1 917,3 3 494,8 765,7 6 177,8

utgående planenligt

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

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

        transportmedel & inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 118 240,2 34 143,7 11 658,6 164 042,5

Årets investeringsutgifter 3 565,9 1 789,6 1 556,8 6 912,3

Årets investeringsinkomster -126,9 -154,2 -500,0 -781,1

Försäljningar/utrangeringar -30,2 -105,8 -171,5 -307,5

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 121 649,0 35 673,3 12 543,9 169 866,2

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -72 578,7 -28 223,5 -9 749,8 -110 552,0

Försäljningar/utrangeringar 30,2 105,8 171,5 307,5

Årets avskrivningar -4 387,8 -1 709,9 -847,0 -6 944,7

utgående ackumulerade 

avskrivningar: -76 936,3 -29 827,6 -10 425,3 -117 189,2

nedskrivningar

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

utgående ackumulerade

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

ingående planenligt

restvärde: 45 646,3 4 681,6 1 840,4 52 168,3

utgående planenligt

restvärde: 44 697,5 4 607,1 2 050,2 51 354,8
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9 Finansiella anläggningstillgångar (tkr) 

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk AB *) 5 500 5 500  

Länstrafiken i Norrbotten AB 114 114 114 114

AB Jokkmokkshus 3 860 2 236  

Jokkmokks Va och Gata AB 0 0 200 200

Polcirkeln Lappland AB 200 200 200 200

Strukturum i 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

Andelar 1 1 1 41

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling AB 80 80 80 80

Andel i KommunInvest ekonomisk förening 337 337 337 337

Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk förening 1 200 1 200 1 200 1 200

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

Övrig långfristig utlåning 75 225 317 428

  

summa finansiella   

anläggningstillgångar: 13 809 12 335 4 891 5 042

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

10 Fordringar (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Kundfordringar 5 783 5 976 7 220 9 842

Diverse kortfristiga fordringar 20 877 18 010 22 190 19 604

Interimsfordringar 25 734 21 451 26 871 22 657

  

summa fordringar: 52 394 45 437 56 281 52 103

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

summa: 6 957 -4 536 4 178 -1 640
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11 Kortfristiga placeringar (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Pensionsplaceringar 27 214 20 287 27 214 20 287

Kortfristiga placeringar 50 49 50 49

  

summa kortfristiga placeringar: 27 264 20 336 27 264 20 336

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

summa: 6 928 -4 570 6 928 -4 570

12 Kassa och bank (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Handkassa 9 7 9 7

Plusgiro 317 1 066 586 1 079

Sparbanken 15 248 24 739 14 630 24 748

  

summa kassa och bank: 15 574 25 812 15 225 25 834

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

summa: -10 238 6 090 -10 609 5 900

13 eget kapital (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Eget kapital vid årets början 185 230 172 483 192 249 177 375

Årets resultat 1 190 12 747 2 440 14 874

Justering på grund av ej definitiva   

värden året innan  -679 0

  

eget kapital vid årets slut: 186 420 185 230 194 010 192 249
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14 Avsättningar för pensioner (tkr)    

kommunen

2011 2010

Pensionsförpliktelser enligt PFA98 3 654 2 202

Löneskatt 886 534

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen  

exklusive löneskatt 147 817 134 495

 

summa pensionsförpliktelser: 152 357 137 231

Pensionsmedlens användning:

- finansiella placeringar 27 214 20 287

- återlån 125 143 116 944

summa användning: 152 357 137 231

Summa utbetalda pensioner (mkr): 6,9 4,6

Kommunen har inga pensionsutfästelser gällande visstidsförordningar.
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15 Långfristiga skulder (tkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

Lån inklusive nästa års amorteringar 53 041 59 682 206 455 214 645

Latent skatteskuld  2 564 2 326

  

summa långfristiga skulder: 53 041 59 682 209 019 216 971

 

Förändring av långfristiga skulder,  

ökning(+)/minskning(-)  

 

summa: -6 641 -6 541 -7 952 -4 463

 

specifikation av kommunens  

långfristiga skulder:  

 

låneskuld 2011 2010

Ingående långfristiga skulder 59 682 66 223

Nyupplåning under året 0 0

Årets amorteringar 6 641 6 541

Reserverade amorteringar föregående år -6 500 -6 500

Nästa års amorteringar 6 500 6 500

 

summa långfristiga skulder: 53 041 59 682

 
kreditgivare  

Sparbanken Nord 59 541 66 182

 

summa: 59 541 66 182

 

Nästa års amorteringar -6 500 -6 500

 

summa långfristiga skulder: 53 041 59 682

 

räntebindningstidens längd  

Andel rörliga lån (90-dagarslån) 85% 76%

Lån som förfaller 90 dagar-2 år 15% 24%

Lån som förfaller 2-3 år framåt 0% 0%

Lån som förfaller 3-5 år framåt 0% 0%

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

 

summa långfristiga skulder: 100% 100%

övriga uppgifter kring lånestocken

Genomsnittsränta 3,24% 2,04%

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

kommunen

2011 2010

kortfristiga skulder till koncernföretag (koncernkonto) 16 060 7 830

 

Amortering nästkommande år 6 500 6 500

 

leverantörsskulder 22 691 20 477

 

personalens skatter, avgifter och dylikt 19 055 19 612

-varav arbetsgivaravgifter 4 178 4 122

-varav källskatt 2 959 3 000

-varav semesterlöneskuld 10 557 11 422

-varav övertidsskuld 1 361 1 068

 

övriga kortfristiga skulder 267 282

 

förutbetalda intäkter 61 1 636

-varav förutbetalda hyresintäkter 61 1 636

 

upplupna kostnader 32 134 37 186

-varav räntekostnader 126 112

-varav individuell del pensionsskuld 5 970 6 249

-varav avgångsvederlag 178 2 537

-varav övriga upplupna lönekostnader 2 345 1 954

-varav övriga interimsskulder 21 825 24 644

-varav framtida åtaganden bostadsnämnden 1 690 1 690

 

summa kortfristiga skulder: 96 768 93 523

 

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

summa: 3 245 -15 757

koncernen koncernen

2011 2010

Leverantörsskulder 26 992 24 925

Arbetsgivaravgifter 4 305 4 274

Personalens källskatteskuld 3 081 3 150

Semesterlöneskuld 11 454 12 474

Individuell del pensionsskuld 5 970 6 249

Övriga interimsskulder 31 484 35 649

Amortering nästkommande år 8 492 8 872

Övriga kortfristiga skulder 2 956 3 553

 

summa kortfristiga skulder: 94 734 99 146

 

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

summa: -4 412 -11 624



49

17 Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)          

kommunen koncernen

2011 2010 2011 2010

kommunägda företag    

AB Jokkmokkshus 124 125 124 125

Jokkmokks Värmeverk AB 35 35 35 35

  

summa kommunägda företag: 159 160 159 160

  

egna hem och småhus   

SBAB 2 3 2 3

summa egna hem och småhus: 2 3 2 3

  

övriga externa borgensåtaganden: 12 12 12 12

  

pensionsförpliktelser ej upptagna 148 134 148 134

bland skulder eller avsättningar:   

löneskatt utanför balansräkning: 36 33 36 33

summa: 357 342 357 342

Borgensinfrianden: 0 tkr 0 tkr

 Jokkmokks kommun har i november månad år 2005, Kommunfullmäktige §116, ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
 förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som regle-
rar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Jokkmokks kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  
224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 166 184 677 kronor (0,07%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
165 091 737 kronor (0,07%).
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INFORMATION OM VERKSAMHETERNA 
I KOMMUNKONCERNEN

UTBiLdning  
ocH PedAgogisK 
verKsAMHeT
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksamheten 
inom barn- och utbildningsnämndens område. 

nedan presenteras information om verksam-

heterna inom Jokkmokks kommuns koncern-

organisation. någon strikt uppdelning mellan 

styrelser, nämnder eller bolag förekommer inte.

istället presenteras informationen utifrån en in-

delning i fem olika verksamhetsområden, som 

i och för sig till stor del liknar den kommunala 

organisationen.

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

1. Utbildning och pedagogisk verksamhet.

2. Vård och omsorg.

3. Kultur och fritid.

4. Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi.

5. Näringsliv, turism, sysselsättning och diverse 
kommunstyrelseverksamheter.

bArn- och utbildningsnämnden

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

uppdrAg/VerksAmhet

Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verksamhet bidra till att ut-
veckla ett attraktivt Jokkmokk. Framgångsfaktorerna ska vara en stimule-
rande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livs-
långt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv. Inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det under 2011 
bedrivits förskoleverksamhet, grundskola och obligatorisk särskola. 

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

året som gått

Verksamhetsåret 2011 har präglats av förberedelser och genomförandet av 
de statliga reformer som började gälla den 1 juli för förskola och skola. 
Skolverket har genomfört nationella konferenser kring läroplanen och 
kursplaner där implementeringsansvariga lärare från kommunen har del-
tagit. Dessa pedagoger har därefter varit ansvariga för att genomföra ett 
antal träffar med kommunens samtliga lärare under hösten. Skolkontoret 
har under augusti månad besökt samtliga enheter och gått igenom den nya 
skollagen och dess konsekvenser. Vi har också genomfört en gemensam 
fortbildningsdag för Barn- och utbildningsnämnden och skolledningen 
gällande den nya skollagen. Utifrån den nya lagstiftningen har det även 
utarbetats en ny delegationsordning.
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måluppfyllelse 2011 utifrån de övergripande 
målen i Jokkmokk 2015

Nuläge 
december 2011

Prognos 
december 2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

en framtidskommun med hög livskvalitet och 
god folkhälsa

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

80,6 procent av eleverna var behöriga till gymna-
sieprogrammen våren 2011, motsvarande siffror för 
riket var 87,7 procent.
Meritvärdet var vid samma tidpunkt 192 för kom-
munen och 211 för riket. 

Skillnader mellan pojkars och flickors meritvärde i 
grundskolan måste minska.

Ett pågående arbete där det fortfarande är stora 
variationer mellan åren.

måluppfyllelse 2011 utifrån 
barn- och utbildningsplanen 2008–2012

Nuläge 
december 2011

Prognos 
december 2015

Jokkmokk och omvärlden

Att barn och ungdomars kontakter med det lokala, 
nationella och globala samhället ska bibehållas eller 
öka.

När det gäller internationella kontakter är det Östra 
skolan som har kommit längst i detta arbete. Det 
finns etablerade kontakter med bland annat Tysk-
land, Spanien, Tanzania och Uruguay.

Att alla enheter arbetar för att synliggöra sin verksam-
het för föräldrar, föreningar, företag och andra intres-
senter i närsamhället.

På samtliga enheter förekommer ett flertal ak-
tiviteter som riktar sig både mot föräldrar och 
närsamhället.

Att barn och ungdomar görs delaktiga i utvecklingsar-
beten inom Jokkmokks kommun

Det är framförallt de äldsta eleverna som under 
året varit delaktiga i utvecklingsfrågor och då fram-
förallt i klimatfrågor.

Miljö och hälsa Nuläge 
december 2011

Prognos  
december 2015

Att ett föräldrastödsprogram initieras och årligen följs 
upp för de yngsta barnen och preventionsprogram-
met ÖPP genomförs för år 6 – 9.

Det har under året genomförts en föräldrastödcir-
kel vilket föräldrarna upplevde som mycket bra.  

Att 100 procent av eleverna i hälsoenkäterna uppger 
att de för det mesta mår mycket eller ganska bra samt 
att de även uppger att den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön för det mesta är bra.

100 procent av pojkarna och 95 procent av flick-
orna i årskurs 7 uppger att de mår mycket bra. Mot-
svarande siffror för årskurs 4 är 88/75.

Att alla enheter arbetar för att skapa en större kun-
skap om och förståelse för globala miljöfrågor och 
hållbar utveckling.

Enheterna har under året genomfört ett flertal 
arbeten/aktiviteter tillsammans med kommunens 
miljöstrateger, t.ex. ”gå eller cykla till skolan” där 
årskurs 5 blev bästa klass i landet samt Östra sko-
lans deltagande i projektet Futurize.

Framgångsrik skola och förskola Nuläge  
december 2011

Prognos  
december 2015

Meritvärdet för våren i år 9 för pojkar ska inom plan-
perioden vara högre än 200 utan att nivån på flickor-
nas meritvärden försämras.

Flickornas meritvärde 212 och pojkarnas 167. I 
dessa siffror återfinns 14 procent födda utomlands 
(riket 8%)

Genom tidiga förebyggande insatser och förändrat ar-
betssätt i lärmiljöer ska högst 10 procent av eleverna 
vara i behov av särskilt stöd i år 9.

Det är 19 procent av eleverna i årskurs 9 som har 
någon form av särskilt stöd.

Rektor ska verka som aktiv ledare i det pedagogiska 
rummet större delen av sin arbetstid.

Det har under året genomförts en övergripande 
kommunal ledarskapsutbildning och utifrån detta 
har vi verkställt en del förändringar i vår verksam-
het i syfte att möjliggöra för rektor att i högre grad 
än tidigare befinna sig i det pedagogiska rummet.  
Rektorerna genomför numera regelbundna inpla-
nerade klassrumsbesök. 

VerksAmhetsmål 2011
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På förskolorna har man fortsatt arbetet med 
att vidareutveckla lärmiljöer och verksamheten 
för barnen utifrån de nya målen i läroplanen.

Vi har under hösten utformat lönekriterier 
som är specifika för vår verksamhet utifrån de 
nya uppdrag som lärare och förskollärare har 
fått i och med de nya styrdokumenten. Arbetet 
har skett i dialog i den partsgemensamma skol-
utvecklingsgruppen och tanken är att kriterierna 
ska bilda underlag för vårens medarbetarsamtal.     

Det blir en stor utmaning att möta det mins-

kande elevunderlaget i kommunen med de nya 
kraven på lärarlegitimation som gäller från och 
med 2015. Vi har därför påbörjat arbetet med 
att inventera vilka kompetensbrister som kom-
mer att uppstå. Detta försvåras dock av att det är 
svårt att säga vilken legitimation en del av våra 
anställda kommer att få på grund av att olika 
universitet har haft olika examensbenämningar. 
Det blir skolverket som kommer att avgöra vil-
ken behörighet den enskilde pedagogen kommer 
att få. 

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, 
tkr

Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 69 000 400 Tillsvidareanställda        100

Redovisning 67 505 387 Visstidsanställda                  5

Avvikelse 1 495 14
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Under rubriken vård och omsorg finns all verksamhet inom socialnämn-

den samlad och därutöver även kommunens verksamhet för ensamkom-

mande flyktingbarn. i socialnämndens ansvar ingår förebyggande insat-

ser, stöd i olika former, service, samt hälso- och sjukvård. Målgrupper är 

äldre, personer med funktionsnedsättning, unga, vuxna och familjer. 

uppdrAg/VerksAmhet

2011 har inneburit en positiv utveckling inom 
samtliga verksamheter. Måluppfyllelsen inom 
samtliga enheter är mycket god. Ekonomiskt 
kan man konstatera att den prognos som har 
gjorts under året har varit alltför optimistisk. 
Speciellt tydligt är det inom hemtjänsten, per-
sonlig assistans och till viss del särskilt boende, 
som har haft betydande kostnadsökningar under 
perioden augusti – december på grund av omfat-
tande personalintensiva insatser till brukare med 
särskilt stort omsorgsbehov. Detta har inneburit 
att socialnämnden som helhet redovisar ett un-
derskott för 2011.

Ledarskapet präglas av att medarbetarna skall 
ges möjlighet till att vara medskapande i verk-
samhetens och sin egen utvecklingsprocess. 
Medskapande är starkt kopplat till ett individu-
ellt och gemensamt ansvarstagande för att beslu-
tade mål ska uppnås. 

Ett målmedvetet arbete har påbörjats i syfte 
att vidareutveckla all verksamhet. Detta arbete 
tar sikte på en hög kostnadsmedvetenhet i kom-
bination med rätt kvalitet, en bra service och ett 
gott bemötande.

Kompetensen bland medarbetarna är mycket 
god och det råder en god stämning inom förvalt-
ningen. Det finns en positiv framtidstro i fråga 
om att tillförsäkra medborgarna i Jokkmokks 
kommun en god omsorg.  

ÅreT soM gÅTT

särskilt boende i Jokkmokk

Olika utbildningar har genomförts under året 
med ett mycket positivt mottagande av basper-
sonalen inte minst när det gäller demensutbild-
ning.  

Förberedelser för Värdegrundsutbildningen 
2012 är klar och kommer då att påbörjas i mitten 
av februari 2012.

hsl

HSL-teamets sjukgymnast och arbetsterapeut 
har under året skapat vardagslika rehabilitering-

vÅrd ocH oMsorg

sociAlnämnden

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

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, 
tkr

Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 69 000 400 Tillsvidareanställda        100

Redovisning 67 505 387 Visstidsanställda                  5

Avvikelse 1 495 14
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ars aktiviteter såsom dans, 
baddag i Kaitums varmvat-
ten bassäng, dagar med bak-
ning och schemalagda ute-
vistelser där har bland annat 
besök i Skabram genomförts. 

HSL-teamet har arbetet 
med ett informationscafé en 
gång i månaden för de intres-

serade där har bland annat läkaren Peter Olsson 
hållit ett föredrag angående äldre och läkemedel. 

Nytt medicinförråd har inretts efter revisionens 
påpekande att vi inte uppfyllde kraven.

hemtJänst i Jokkmokk

Allmänt kan sägas att år 2011 har varit mycket in-
tensivt. Behovet av hemtjänst har ökat och då om-
sättningen av platser på särskilt boende varit låg 
har det inneburit att många äldre har blivit kvar 
i sina hem trots att behov av annat boende förele-
gat. Bemanningen i hemtjänsten har varit högre än 
budgeterad till följd av ökat behov av hemtjänst. Vi 
har under året bland annat haft dagliga insatser i 
Kvikkjokk. I slutet av året flyttade ett antal perso-
ner med omfattande insatser in på särskilt boende 
och hemtjänstinsatserna i Solrosens hemtjänst-
grupp gick tillfälligtvis ned under en period.

hemtJänsten Vuollerim

Hemtjänsten har under året haft en utökning av 
antal brukare vilket har inneburit krav på en än 
mer flexibel dag planering. Verksamhetssystemet 
har uppgraderats till en nyare version.

Samtliga trygghetslarm har efter förnyat avtal 
bytts ut till en IP telefon.

Arbete med genomförandeplaner och arbets-
miljö har fortsatt.

särskilt boende i Vuollerim

Fortsatt arbete utifrån verksamhetsplanen för kva-
litetshöjande utvecklingsmål såsom genomföran-
deplaner och förbättrade inflyttningsrutiner. Detta 
för att öka den enskildes och anhörigas medinfly-
tande. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare 
har genomgått demensutbildning. Dessutom har 
en medarbetare per arbetsgrupp deltagit i utbild-
ning för samtalsledare när det gäller evidens base-
rad äldreomsorg.

dAgcenter,  
skogsgläntAn och örnen

På dagcenter genomförs många olika aktiviteter. 
Nyligen har vi börjat ett samarbete med arbets-
marknadsfunktionen, som innebär att vi säljer fika i 
Kommunhuset två förmiddagar per vecka. Förutom 

det har två brukare varsin praktikplats i samhället, 
som de besöker en halv dag per vecka. Dagcenter 
äger en kabelmaskin som är placerad på återvinst-
centralen, som vi samarbetar med att skala kabel. 
Övriga aktiviteter är att demonterar elektronik, 
dagligen träning med elrullstol, bakar, sekvensträ-
ning, bad, pedagogisk träning vid data med mera. 
Det sätts även årligen upp en egen teater på folkets 
hus, tillsammans med elever på särgymnasium, som 
är mycket omtyckt i samhället. En vårresa genom-
förs årligen och i slutet på året har vi julmarknad.

biståndsenheten sAmt sociAlpsykiAtrin

Målen i genomförandeplan som är upprättad uti-
från nämndens verksamhetsplan för 2010/12 är i 
största delen uppfyllda.  Inom individ- och famil-
jeomsorgens område har skett rekryteringar och 
utbildningar som är riktade för stöd till barnfa-
miljer samt för barn som har utsatts eller bevittnat 
våld. I samarbete med kvinnojouren har även unga 
kvinnors situation förstärkts i kommunen.  Sam-
verkan med andra externa aktörer så som skolan, 
polismyndigheten och kultur- och fritidsnämnden 
har skett i olika samverkansgrupper. 

Samarbete med skolan och ungdomspsykiatrin 
kring barn och ungdomar har dessutom förstärkts 
genom att använda samordnade individuella plan. 
I missbruksvården har pågått ett projekt med utö-
kade insatser i öppen vård. Eftersom resultatet har 
varit lyckat med kommer dessa att permanentas 
vilket frigör resurser med minskade individuella 
insatser. 

Asylboendet

Under 2011 har en utökning skett från 13 platser 
till 16 platser av vilka tio platser är i befintliga lo-
kaler på SG61 samt utökning med tre platser till i 
utslussningslägenheter vilket gör att vi har 6 platser 
i olika utslussningslägenheter dessutom ett utökat 
stöd till skolan, dagligen, genom stödresurser som 
fördelas via personalgruppen.

medicinskt AnsVArig sJuksköterskA

Jokkmokks kommun ingår i ett länsomfattande 
projekt, Evidensbaserad praktik, EVP, och MAS är 
en av 2 kontaktpersoner.

Det genomförs en månatlig medicinuppföljning 
med läkare. Jokkmokks kommun är gynnad inom 
detta område då det finns en fast läkarkår som kän-
ner de vård- och omsorgstagare som finns inom 
äldreomsorgen och omsorgen om funktionshinder. 
Vid nyinsättning av läkemedel sker alltid en ge-
nomgång av aktuell läkemedelslista för att eventu-
ellt kunna utsätta något läkemedel. Målet är alltid 
att ha så få läkemedel som möjligt.

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 95 930 410 Tillsvidareanställda           199

Redovisning 96 864 74 Visstidsanställda                  18

Avvikelse -934 336
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socialtjänstens styrning och utveckling

Utvecklingsmål
Nuläge  
december 2011

Prognos  
december 2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

Alla medarbetare blir delaktiga i styrprocessen Förändringsarbete pågår

Handlingsplaner för att förverkliga visionen 
finns på alla enheter

  Handlingsplaner upprättas när aktiviteter sker 
utifrån visionen

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap för 
stärkt innovationskraft och kvalitet

                                                  Arbetssätt som gynnar ett eget ansvar och 
initiativförmåga införs successivt

Utveckla samverkan internt och externt i det fö-
rebyggande ungdomsarbetet – drogfri uppväxt

    Dialog internt påbörjad. God utveckling för 
extern samverkan

Riskgraderad tillsyn med fokus på ungdomars 
alkoholintag

   
Genomfört

Implementering av ”Sameprofilerad äldreom-
sorg” i ordinarie organisation

    Pågår och inkluderar nu utökad samverkan med 
Sameföreningen

Kvalitetsförbättring   

Utvecklingsmål 
Nuläge  
december 2011

Prognos  
december 2015

 

Genomförandeplaner för alla brukare ska 
utvecklas till levande styrinstrument i vardags-
arbetet

 
Arbetet pågår  

Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse

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

Utjämnad personalbemanning måndag – fre-
dag, för att främja ett gott och aktivt liv

   
Nytt arbetstidsavtal på gång 

Aktiv samverkan med frivilligorganisationer     Pågår

Kvalitetsmål
Nuläge  
december 2011

Prognos  
december 2015

 

Ökade möjligheter till självbestämmande för 
brukarna

   
Där det är möjligt utifrån den enskildes 
förmåga

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

  Utveckling pågår kontinuerligt

Missbrukares och psykiskt funktionshindra-
des barn är kända och får ett adekvat stöd   Utveckling pågår

Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på 
hemmaplan   Förhållningssättet är etablerat och fungerar 

väl i Jokkmokks kommun

Arbetsglädje och kompetens

Kvalitetsmål
Nuläge  
december 2011

Prognos  
december 2015

 

Alla medarbetare känner engagemang och 
förståelse för uppdraget 

   
Arbete med ledar- och medarbetarskap, värde-
grund och arbetslagsutveckling pågår

Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft 
tillvaratas

    Kontinuerlig utveckling 

Alla medarbetare känner motivation i arbetet 
och arbetsglädje

    Minskad sjukfrånvaro är ett positivt tecken

gemensamma mål i Jokkmokk 2015
Jämställdhet/jämlikhet  

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

Utökad internationalisering/ mångfald    

Ungdomsperspektiv    

Hållbar utveckling    

VerksAmhetsmål 2011
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Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet inom kultur- och fri-

tidsnämnden samlad.

kultur- och fritidsnämnden

Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 7 (2 S, 2 FJK, 1 FP, 1 C, 1 SV)
Ordförande: Claes Markusson (S)

KULTUr ocH FriTid
har utöver ordinarie arbetsuppgifter som utlå-
ning och information haft teman, utställningar, 
författarbesök och aktiviteter under skollov. 
Biblioteket i Porjus lades ner under våren men 
startades upp under hösten med hjälp av Porjus 
Arkivkommitté.

För att stärka idrottsföreningars utveckling av 
sin verksamhet har det genomförts temakvällar, 
föreläsningar och kurser i samverkan med SISU. 
Kultur och Fritid har också ansvarat för uthyr-
ning av idrottshallar, skötsel av elljusspår och 
vandringsleder. Under året färdigställdes get-
bergsslingorna och ”Mötesplats Östra” invigdes 
under hösten som riktar sig till barn och ungdo-
mar tre eftermiddagar i veckan. Sex föreningar 
samverkar med ett trettiotal besökare per gång.
 
Ungdomar har haft möjlighet genom PUNG att 
söka stöd till satsningar för andra ungdomar. De 
satsningar som genomförts har bland annat varit 
musik- och caféarrangemang under höstmarkna-
den och höstlovet.

Projektet med Kulturskolan avslutades vid 
årsskiftet efter ett tidigare beslut i nämnden. Det 
innebär att den frivilliga musikundervisningen 
avslutades vid höstterminens slut. Arbetet med 
att finna nya former för kulturskola är igång och 
kommer att presenteras för kommunstyrelsen 
under 2012. Projektet Skapande skola har ge-
nomförts i hela grundskolan. Eleverna har fått 
arbeta med både skol- och kulturämnen (t.ex. 
bild, dans, foto, design, slöjd och teater) och 
avslutat sina arbeten med offentliga vernissager 
och föreställningar.

I februari slutade den förre Kultur- och fri-

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, organisatio-
ner, studieförbund och enskilda till engagemang 
inom nämndens ansvarsområde.

året som gått

Kultur och Fritid har varit arrangör för kon-
serter, teaterföreställningar, författarkvällar och 
även haft stor roll i Jokkmokks vintermarknad. 
Ungdomsprogram har också arrangerats inom 
skolan och barnomsorgen.

Ideella föreningar har sökt bidrag till sin 
verksamhet där nämndens utsedda förhandlings-
grupp tagit ställning till fördelning av medel där 
barn- och ungdomsverksamhet har prioriterats. 

Kulturprojekt som varit igång är MR-obelis-
ker, restaurering av den samiska skulpturparken, 
trivselkvällar och berättarveckor. Biblioteket 
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tidschefen och en ny anställdes den 1 septem-
ber. Personallaget har under hösten arbetat 
fram förslag till revidering av verksamhetens 
mål och hur verksamhetens olika delar kan ut-
vecklas. Det känns som 2012 blir ett spännande 
år!

Överskottet i driftbudgeten beror bland an-
nat på att Kultur- och fritidschefstjänsten till-
sattes först den 1 september och att den nya 
pistmaskinen levererades i slutet av året vilket 
bidragit till att den beräknade kapitaltjänstkost-
naden i stort uteblev.

VerksAmhetsmål 2011
Måluppfyllelse

måluppfyllelse 2011 utifrån kultur- och fritids-
nämndens mål

Nuläge 
december 2011

Prognos 
december 2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

UngdoMAr

Ansökningssamtalen till Pung ska öka med totalt 
100 procent under en fyraårsperiod

Målet delvis uppnått vid årets slut, då vi själva 
är ansvariga ska det vara uppnått till 2015.

40 procent av ungdomar i åldern 13–20 år ska 
känna till PUNG

Samma som ovan

Att varje nämndsbeslut ska ha ett barn- och ung-
domsperspektiv

Detta innebär att vi måste avsätta pengar för 
utbildning både av politiker och tjänstemän 
på Kultur och Fritid.

Förbättra ungdomsdemokratiarbetet, bland  
annat genom att skapa fungerande elevråd i varje 
skola i samarbete med barn- och utbildnings-
nämnden

Går inte att uppnå då vi ska samarbeta med 
skolan och vi har olika mål med hur vi jobbar 
med ungdomsfrågor.

Föryngra vintermarknaden Med den sammansättning som finns i mark-
nadsgruppen som ser till andra intressen kan 
detta mål inte uppnås.

Medverka till ett ungdomspolitiskt handlingspro-
gram

Så länge som ungdomsfrågorna bara handlar 
om ett mål på papper, utan extra pengar kan 
målet inte uppnås då ungdomsfrågorna måste 
få kosta pengar.

Stödja ungt musikliv För att uppnå detta måste vi ha en gemensam 
syn (först på avdelningen och sedan övrig 
kommun) på hur och med vad vi ska stödja 
ungt musikliv. 

Arbeta med kommunens drog- och alkoholpro-
gram

Detta är en fråga vi alltid måste jobba med.

BiBLioTeK Nuläge 
december  2011

Prognos 
december 2015

Marknadsföra bibliotekets tjänster Stående annons i RJ. Maracasprojektet har 
gett oss fler arrangemang och annonser i 
dagspress och busskurar.

Ökad tillgänglighet 24-timmarsbiblioteket är igång. Besöksantalet 
har ökat. Öppethållandet har minskat i de 
fysiska lokalerna

Utåtriktad, uppsökande verksamhet
Boksnurror och tillfälliga depositioner bland 
annat på Folktandvården, Kaitumgården. Bok 
på posten ej genomfört

Ökat samarbete med Ája – arkiv och bibliotek och 
Samernas bibliotek

Vi träffas regelbundet och har gemensam 
marknadsföring med info om öppettider 
med mera på bokmärken samt försäljning av 
bibliotekskassar. Ingen samverkan kring ar-
rangemang.
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Nå fler barn, ungdomar och äldre Besök på förskolor, äldreboende, samverkan 
i utställningar med skolor och förskolor samt 
HRF med arrangemang.

måluppfyllelse 2011 utifrån kultur- och fri-
tidsnämndens mål

Nuläge 
december 2011

Prognos 
december 2015

FriTid

Översyn av föreningsbidraget för bättre 
matchning mot den reella situationen

Här måste vi avsätta arbetstid för att komma i 
mål med detta.

Aktivt arbeta för att stötta föreningarna; utbild-
ning, rekrytering, förnyelse etc.

Vi kan aldrig uppnå grönt här då detta är en 
fråga som vi alltid måste jobba med

Stimulera till ökad fysisk aktivitet bland medbor-
garna

Samma som ovan

Stödja aktiva mötesplatser i föreningsregi Samma som ovan

Stärka föreningslivet genom långsiktigt stöd till 
investeringar

Samma som ovan

KULTUr Nuläge 
december 2011

Prognos 
december 2015

Vidareutveckla KUPP 3 Vår ansökan ”Kreativa Jokkmokk” beviljades 
ej förstudiemedel av länsstyrelsen. Mål för 
fortsatt arbete har ej fastställts, även om idéer 
finns för utveckling av trädgårdsprojekt. Akut 
fråga, KUPP 3 avslutas senast juni 2013!

Skapa en stabil plattform för barn och ungdoms-
kultur 

Projekt Fokus Barnkultur är avslutat. Fortsatt 
arbete krävs för att skapa stabil grund för en 
kulturskola. Kulturläroplan återstår. Arbetet 
fortgår.

Ansökningssamtalen till KUPP ska öka, fler nya 
sökanden och ökat antal nyskapande/innovativa 
projekt

Antal ansökningar gick ned 2011, men ökade 
avsevärt 2012, tack vare utökad marknads-
pott. Svårt att förutsäga 2015.

Utveckla samarbete med skolan för att förbättra 
barn och ungdomskulturprogrammen i skolan.

Delvis påbörjat genom dialogen kring Ska-
pande skola, men plan för arbetet saknas.

Ökat kultur/fritidsutbud för äldre och 
funktionshindrade

Ökat utbud för äldre 2007–2010. Därefter 
besparing av budget för kultur i vården 
2011.  Önskemål om att öka insatserna för 
kulturprojekt tillsammans med särskola och 
dagcenter – en möjlig framtidssatsning.

Attraktivare utemiljö för kommunens medbor-
gare och besökare

Detta är en prioritetsfråga hur mycket är vi 
beredd att satsa.

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 9 476 950 Tillsvidareanställda           14

Redovisning 8 810 554 Visstidsanställda                  1

Avvikelse 666 336
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Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi finns all verksam-

het inom samhällsbyggarnämnden samlad. dessutom finns all verksam-

het inom teknik- och serviceavdelningen, det vill säga fastighetsförvalt-

ningen, gatukontoret, städpoolen och matpolen, samlad här. 

Förutom dessa enheter inom Jokkmokks kommun finns även de kom-

munala 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. Tillsy-
nen grundar sig på en omfattande lagstiftning 
inom dessa områden och innebär att miljökon-
toret kontrollerar att olika verksamheter be-
drivs enligt gällande lagstiftning och i vissa fall 
tillståndsvillkor. I miljökontorets uppdrag ingår 
även prövning av tillstånds- och anmälnings-
ärenden, granskning av rapporter, yttranden till 
andra myndigheter, provtagning, information, 
rådgivning med mera. Syftet med miljökon-
torets verksamhet är ett gott hälsoskydd, säkra 
livsmedel och en bra miljö för Jokkmokks kom-
muns invånare.

året som gått

Under det gångna året har miljökontoret arbe-
tat med den löpande tillsyns- och informations-
verksamheten. Totalt har 47 planerade och 25 
oplanerade inspektioner utförts. Samtliga livs-
medelsföretag (92 stycken) har omklassats enligt 
livsmedelsverkets vägledning om ny riskklassifi-
cering. Ett projekt om ”Is och vatten” har utförts 
under våren, dricksvatten och is har provtagits 
på 10 stycken restauranger i Jokkmokk med av-
seende på bakteriehalt. Förberedelser för den 
utökade livsmedelsrapporteringen för 2012 har 
påbörjats. Miljökontoret har även deltagit i ett 
vägledningsprojekt angående förorenade områ-
den. Inventering har utförts enligt Naturvårds-
verkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO. Vidare har miljökontoret fort-
satt arbetet med inventeringarna av de enskilda 
avloppen runt sjöarna Tårrajaur samt Tjalme-
jaur.

Totalt sett så visar miljökontorets resultat 
för 2011 på ett överskott och detta orsakas till 
största delen av att den tredje inspektörstjänsten 
tillsattes först i juni månad samt att en av inspek-
törerna har arbetat deltid.

 

inFrAsTrUKTUr,  
sAMHÄLLsByggnAd ocH energi
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Verksamhetsmål 2011
Mål Hur? När? Vem? Indikatorer

mål 1 Tillsyn livsmedel, 62 inspektioner Enligt tillsynsplan 2011 Miljöinspektörer Redovisning varje nämnd

mål 2 Tillsyn miljöskydd, 14 inspektioner Enlig tillsynsplan 2011 Miljöinspektörer Redovisning varje nämnd

mål 3 Tillsyn hälsoskydd, 6 inspektioner Enligt tillsynsplan 2011 Miljöinspektörer Redovisning varje nämnd

mål 4 Information till affärer om urfasning av farliga ämnen. 
Enligt Jokkmokks kommuns avfallsplan.

Uppsökande verksamhet 
och information

2011 Miljöinspektörer Redovisning varje nämnd

mål 5 Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt 
avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas 
genom bilogisk behandling. Målet avser sådant avfall 
som förekommer utan att vara blandat med annat 
avfall och är av sådan kvalitet att det är lämpligt att 
efter behandling återföra till växtodling. Enligt 
Jokkmokks kommuns avfallsplan.

Informera verksamheterna 
om miljömålet

2011 Miljöinspektörer Redovisning varje nämnd

rÄddningsTJÄnsTen

uppdrAg/VerksAmhet

De övergripande målen för räddningstjänsten 
definieras i Lagen om skydd mot olyckor och 
kommunens handlingsprogram i räddningstjänst 
samt det skadeförebyggande programmet i kom-
munen.

året som gått

2011 var ett lugnt år vad det gäller utryckning-
ar, totalt 99 larm inom Jokkmokks kommun.  
Räddningstjänstens tekniska service, bland an-
nat handbrandsläckarservice, har ökat under det 
gångna året. Den förebyggande delen i verk-
samheten har 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.  

Omsättningen av deltids personal inom 
Räddningstjänsten i Jokkmokks kommun, speci-
ellt vid stationerna i Vuollerim och Porjus, har 
ökat. Nyrekrytering av personal utanför cen-
tralorten har blivit svårare. Grundutbildningen 
av den nyrekryterade personalen och även den 
utbildning som sker vid Räddningsskola, har 
ökat kostnaden markant för Räddningstjänstens 
verksamhet.

Det nya övningsområdet har utvecklats med 
etapp 4 som blev klart under året. Anpassning 
till nya digitala radiokommunikationsystemet 
(Rakel) har påbörjats. I väntan på ambulans 
(IVPA) har startat i Porjus i samverkan med 
landstinget. Räddningstjänstavtalet med Vat-
tenfall är förlängt med tre år. Nyrekrytering av 
materielsamordnare har skett under hösten på 
grund av pensionsavgång. Barents Rescue 2011 
genomfördes under hösten med Jokkmokk som 
en stor övningsplats, denna övning var väldigt 
resurskrävande för kommunen. 

mål hur? när? Vem? indikatorer

mål 1 Trygg och säker kommun Öva/träna räddningstjänstens 
personal

2011 Platsansvarig Uppföljning i grupp/  
platsansvarig

Handlingsprogram Varje mandatperiod Räddningschef Nämnden

Lagkrav Löpande Platsansvarig Nämnden

mål 2 Tillsyn SBA Enligt tillsynsplan 2010-2012 Platsanvarig

Tillsyn BEX Enligt tillsynsplan 2010-2012 Platsansvarig

mål 3 Minska anlagda bränder/ 
tillbud

Informera/utbilda         
skola,fastighetsägare      och 
företag

2010-2012 Räddningstj. Antalet besök/      utbildningar

mål 4 Minska antalet drunkningar/ 
tillbud

Information/utbildning, 
vattenreglering/    dammägare

2010-2012 Räddningstj. Antal utbildningar
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sÄKerHeTssAMordning

uppdrAg/VerksAmhet

Säkerhetssamordning, ett stort kommunalt an-
svar. I enighet med riksdag och regerings lagar 
och intentioner ska varje enskild kommun, som 
myndighet, planlägga de risker som kan utgöra 
ett hot för dess verksamheter.  Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap ger tydliga hänvisningar till vad 
som ska göras och vilket ansvar den enskilda 
kommunen har. Kommunen har ett geografiskt 
områdesansvar för att samordning av samhällets 
olika aktörer genomförs och att det finns utbil-
dade och övade förtroendevalda och tjänstemän 
i en i förväg reglerad och beslutad krislednings-
organisation.

Deltagande i nätverk av både lokal och regio-
nal karaktär för att ta del av hur säkerhetsarbetet 
bedrivs i andra kommuner. Hålla organisationen 
uppdaterad i om det kommer nya krav i form av 
lagar och förordningar vad gäller säkerhet.

mål hur? när? Vem? indikatorer

mål 1 Risk och sårbarhetsanalys Projektarbete 2011 Externt Politiskt beslut

mål 2

Plan för extra ordinär händelse,Verksamhetsplaner  2011

Säkerhets-
samordnare

Politiskt beslut

ByggLov 
ocH FysisK PLAnering

uppdrAg/VerksAmhet:

Plan och byggavdelningen ska styra/utföra plan-
läggning av mark och vatten och om byggande. 
Avdelningen ska med beaktande av den enskilda 
människans frihet främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållan-
den och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer. Det är en kommunal an-
gelägenhet att planlägga användningen av mark 
och vatten.

året som gått

Samhällsbyggarnämndens ärendemängd proto-
kollförda nämndsbeslut på plan- och byggsidan 
är 257 stycken under verksamhetsåret 2011, 40 
delegationsbeslut togs också, detta att jämföras 
med totalt 213 ärenden under 2010. Nya Plan- 
och bygglagen medför att ett flertal samrådsmö-
ten har hållits under 2011.  

För administration, nämndsarbete, tillsyn 
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och handläggning av ärenden finns en tjänst som 
handläggare 100 procent. Statsarkitekt har an-
litats vid behov. Vissa ärenden har granskats ur 
fastighetsbildningssynpunkt av tjänstemän som 
inte ingår i samhällsbyggarkontorets organisa-
tion. Översiktsplanen har färdigställts under året.
 
Bland verksamhetsårets planärenden noteras:
• Översiktsplan
• Fördjupning vindkraft
• Detaljplan Kyrkostaden 1:1, Skabram
• Detaljplan Stenstorp 1:13

Mål Målet uppfyllt?

Mål 1 God boendemiljö Delvis            

Mål 2 Handläggning/tillsyn bygglov Delvis           

Mål 3 Dispenser strandskydd, platsbesök Ja                 

Mål 4 Tillsyn strandskydd Delvis        

Mål 5 Detaljplaner Delvis        

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 9 840 1 700 Tillsvidareanställda             6

Redovisning 9 555 462 Visstidsanställda                  1

Avvikelse 285 1 238
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TeKniK- ocH service-
AvdeLningen 
Teknik- och serviceavdelningen består av fastig-
hetsförvaltning, gatukontoret, städpoolen och 
matpolen och fungerar idag som en egen verk-
samhet inom kommunstyrelsen. Nedan presen-
teras de olika delarna inom teknik- och service-
avdelningen var för sig.

uppdrAg/VerksAmhet

Teknik- och serviceavdelningen, bildades år 
2009 som en avdelning och bestod 2011 av fyra 
enheter; matpolen, städpoolen, fastighet och ga-
tukontoret/återvinningscentralen.

Matpolens verksamhet består av två tillagnings-
kök och fem mottagningskök. Verksamheten 
bedrivs i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Mat-
polen producerar cirka 1 100 portioner per dag. 
Våra kunder är verksamheter inom äldre- och 
handikappomsorgen, vårdcentralen, personal-
matsalar och hemtjänsten. Maten till skolan i 
Porjus tillagas på centralköket i Jokkmokk. 

Städpoolen gör dagligstädning och storstädning-
ar, extra städningar, urstädningar av lägenheter, 
byggstädningar, fönsterputsning med mera på 
alla kommunens fastigheter till exempel skolor, 
förskolor, kommunförvaltning, Vårdcentral med 
mera. Städpoolen har fortsatt att sätta arbetsmil-
jön i främsta rum, på grund av alla arbetsskador 
och förslitningar, som finns inom denna yrkes-
kår. 

Fastighetskontoret hanterar i stort sett alla av 
Jokkmokks kommuns ägda fastigheter och mark. 
I budgeten ingår normal drift och underhåll av 
affärsfastigheter och verksamhetsfastigheter. 
Fastighetskontoret har av tre anställda, en fast-
ighetsansvarig och en byggledare samt en fast-
ighetsskötare på Notuddens Camping. Det finns 
ett mycket stort behov av underhåll, renovering 
och modernisering. Samverkan sker med AB 
Jokkmokkshus, som har uppdraget för fastig-
hetsskötsel.

Gatukontoret/återvinningscentralen har som 
uppdrag att leverera rent vatten och ta reda på 
avlopp till abonnenter i Jokkmokk, Vuollerim, 
Porjus, Murjek, Kvikkjokk och Kåbdalis. Ansva-
rar för sophantering och Återvinningsstationer i 
Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Parkskötsel i 
Jokkmokk. Ansvar för vägar och trottoarer och 
delaktig i arbetet med driften under vintermark-
naden.

Gatukontoret har en arbetsledare och tre an-
ställda samt en säsongsanställd och två projekt-
anställda. Återvinningscentralen har en arbetsle-
dare och tio heltidsanställda, två av dessa jobbar 
halvtid. Det finns ett stort behov av underhåll, 

byte av vatten och avloppsledningar, fryssäk-
ringar av vattenledningar. Vägnätet i tätorterna 
är i dåligt skick och i stort behov av en upprus-
ning. Sophanteringen och avfallshanteringen är 
i en ständig process mot att kunna återvinna så 
mycket så möjligt.

året som gått

Teknik- och serviceavdelningens måluppfyllelse 
är god, utifrån den budget som tilldelats. Av-
delningen arbetar ständigt med att utveckla en 
trygg och säker miljö för Jokkmokks kommun-
invånare och anställda. 

mAtpolen 

Den nya skollagen om kvalitén på skolmaten, 
samt målet på ekologiska livsmedel och en höj-
ning av lokalhyran har inneburit att Matpolen 
har överskridit sin budget för 2011.  Matpolen 
har ej uppnått målet 25 procent på ekologiska 
råvaror år 2011.

städpoolen 

I och med att vi har ett köp och säljsystem så 
är vår verksamhet ständigt i förändring. Vi har 
under 2011 gjort vissa om organisationer för att 
justera verksamheten utifrån de kunder och städ-
köp som görs. Ekonomiskt har Städpoolen gått 
bra och har en bra måluppfyllelse.

fAstighetskontoret

Under 2011 har fastighetskontoret lagt ner 
mycket arbete i energifrågorna. I december må-
nad lanserades en upphandling av ett EPC pro-
jekt. Inom projektet kommer vi att utreda, kart-
lägga och minska energiförbrukningen i samtliga 
fastigheter, 92 000 m2. 

Resultatet 2011 färgas av skadegörelser, 
brand och vattenskador. Året innehåller också en 
hel del positiva projekt såsom Pilotprojekt Östra 
och lanseringen av EPC-upphandlingen. Miljö-
arbetet är i linje med kommunens miljö och en-
ergiplan och ”Jokkmokk 2015 – God ekonomisk 
hushållning och god ekonomisk utveckling”.

gAtukontoret/återVinningscentrAlen

Vintern 2011 har för gatukontoret innebu-
rit mycket jobb med att tina vattenledningar i 
Jokkmokk cirka 50 stycken, Porjus 10 stycken, 
Kåbdalis 10 stycken, Kvikkjokk 2 stycken, Vuol-
lerim cirka 25 stycken och Murjek 15 stycken. 
Frysningarna har skett trots att det är cirka 150 
abonnenter som har vattnet på rinn för att mot-
verka risken. Följden av frysningarna blev 10–15 
läckor på vattenledningarna.
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Verksamhetsmål 2011

 Mål
Nuläge  

december 
2011

Prognos  
december 

2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

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

Teknik- och serviceavdelningen fast-
ställde sin verksamhetsplan hösten 
2011. Alla har inte gjort någon under-
sökning hos kunderna därför en liten 
osäkerhet var vi står.

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

Vi arbetar med att göra bättre upp-
handlingar och bättre kontroll av en-
treprenörerna.  

Vi ska verka för att våra kunder ska uppleva of-
fentliga platser, byggnader och mötesplatser 
som trivsamma.

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

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

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

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

Jobbas kontinuerligt med och är en 
självklarhet inom avdelningen.

Vi ska ta tillvara och utveckla personalens kom-
petens och erfarenhet.

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

Samtliga anställda inom Teknik- och serviceav-
delningen ska kunna känna glädje och trygg-
het i sin anställning. 

Gör uppföljning via hälsoundersök-
ningar och enkäter. Alla enheter har 
inte gjort detta ännu. 

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

Resultatet har kommit fram enligt 
ovan.

Alla inom avdelningen ska erbjudas möjlighet 
till friskvård. 

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

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

Har inte påbörjats ännu. Ska börja 
under 2012.

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 23 390 20 056 Tillsvidareanställda           46

Redovisning 31 504 14 840 Visstidsanställda                  6

Avvikelse -8 114 5 216
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AB JoKKMoKKsHUs
VD: Claes Marcusson
Ordförande: Kent Ögren (S) 

uppdrAg/VerksAmhet

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

Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 546 
lägenheter fördelat på 34 430 m2, samt 6 811 m2 
lokaler. AB Jokkmokkshus ansvarar för fastig-
hetsskötsel, vaktmästeri och administration åt 
kommunen för 46 lägenheter och lokaler omfat-
tande cirka 127 000 m2.

Bolaget jobbar utifrån visionen att sätta kun-
den i centrum så att AB Jokkmokkshus blir både 
ett naturligt och attraktivt val för sådana som 
behöver bostad eller lokaler. Vår personals kom-
petens och engagemang ska vara så god att hy-
resgästerna samt förvaltningskunder känner att 
de får valuta för den hyra de betalar. Vår verk-
samhet skall också sträva efter att vara ett miljö-
mässigt föredöme så att vi bidrar till ett hållbart 
samhälle. 

året som gått

Ägaren beslutade och genomförde en nyemis-
sion i bolaget om 1,6 miljoner kronor för att 
öka aktiekapitalet från 2,3 miljoner kronor till 
4,0 miljoner kronor. Resultatet för 2011 blev en 
vinst på 0,7 miljoner kronor efter en positiv ut-
veckling under hösten. Bolaget måste generera 
vinster de närmaste åren för att skapa en bättre 

soliditet och handlingskraft mot till exempel 
ränte- och energiprishöjningar. Den stora oron 
är minskad efterfrågan på lägenheter när kraft-
verksbygget i Akkats är klart om något år och när 
bostadsbyggandet ökar i Malmfälten.

Räntekostnaderna ökade under 2011, men 
inte i den omfattning som befarades. Krisen i 
Europa har haft en hämmande effekt på ränte-
utvecklingen. Oförändrade priser på fjärrvärmen 
samt ett ovanligt varmt år har begränsat energi-
kostnaderna för 2011. Några större underhåll-
arbeten under året har varit att avsluta bytet av 
fönster och balkongdörrar. Fastigheten på Köp-
mangatan har åtgärdas efter vattenskadan och 
lägenheterna är uthyrda igen. 

Under året har bolaget minskat bemanningen 
på fastighetsskötsel. Minskningen har skett efter 
naturlig avgång. Idag finns nio stycken fastig-
hetsskötare/vaktmästare. VD funktionen liksom 
ekonom är på deltid. Administrationen i övrigt 
sköts i huvudsak av två assistenter.

Förvaltningsöverenskommelse med kommu-
nen har fungerat bra. När det gäller överens-
kommelsen om administration har kommunen 
för avsikt att avsluta köpen under 2012. 

  

redovisning, tkr 
Intäkter, tkr 38 126 

Kostnader, tkr -33 181 
Finansiella poster, tkr -4 218
Resultat 727 
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bokslutsdispositioner var 0,8 miljoner kronor. 
Priset för bränsle ökade mycket under 2011. 
Massavedspriset påverkar priset på fjärrvärmen 
direkt eftersom bränslekostnaden är den enskilt i 
särklass största kostnaden. Under hösten har le-
veranser av färdig flis från energived inköpts för 
att pröva hur den fungerar i vår produktionsan-
läggning. Utfallet blev inte positivt. Den högre 
askhalten resulterade i flera slaggningar. Sed-
vanliga underhållsinsatser i pannan och bräns-
lematningssystemet har gjorts under 2011 för 
att säkra driften. Ett driftstopp för flispannan 
skulle innebära stora extra kostnader för inköp 
av pellets, el och olja. Underhåll av kulvertnätet 
består oftast av åtgärder på grund av svetsningar 
vid böjar eller anslutningar läcker. En läcka på 
huvudkulverten åtgärdades under ett dygn i juni. 
Det orsakade ett driftavbrott för kunderna. 

Positivt under 2011 var de fortsatt låga rän-
torna. Värmeverket har en stor del av låneskul-
den placerad med rörlig ränta och det innebär ett 
direkt bättre ekonomiskt utfall genom lägre rän-
tekostnader. Det mest positiva är att rökgaskon-
denseringen fungerar bra. Utfallet för 2011 blev 
en produktion på 6 miljoner kWh. Antalet grad-
dagar har under året varit 89 procent av normalt 
antal, det vill säga genomsnittstemperaturen har 
varit mycket varmare under året än normalt. 
Graddagar är ett mått på uppvärmningsbehovet 
och kan korreleras till vår försäljning. 

Årets investeringar har varit lägre än de se-
naste åren. I huvudsak har investeringarna hand-
lat om utbyggnad av kulvertnätet och ansluta nya 
fastigheter. AB Jokkmokkshus har skrivit avtal 
om anslutning av alla sina fastigheter.

 

JoKKMoKKs vÄrMeverK AB
VD: Claes Markusson
Ordförande: Sixten Eriksson (S)

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 drift-
stopp och slaggningar.  Pelletspannan används 
under sommarperioden och vid planerade stopp. 
Det minskar behovet av produktion från elpan-
nor och oljepannor. Bolaget bedriver tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Jokk-
mokks Värmeverk AB fick 2010 ett nytt tillstånd 
enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verk-
samhet.  Tillståndet avser fjärrvärmeproduktion 
och flisproduktion. Uppföljning av verksamhe-
ten sker genom rapporter till Naturvårdsverket 
och miljörapport till samhällsbyggarnämnden. 

Statens Fastighetsverk och Jokkmokks Sock-
enallmänning är de stora leverantörerna av 
massaved. Mindre mängder torrflis levereras av 
sågverken.  Norra Skogsägarna och Sveaskog är 
leverantörer av bränsle i olika form. För att säkra 

värmeverkets behov har massa-
vedsleveranser från Statens Fastig-
hetsverk har avtal skrivit även för 
hela 2012. En konsekvens av detta 
är längre fraktavstånd. Sveaskog 
använder en flisterminal i Harads 
för leveranser av flis från energived 
och grot. Det innebär ett ökat ut-
bud av den bränslekvaliteten.

året som gått

Bolaget har under 2011 sålt 33 581 
MWh värme (40 020 MWh). Den 
interna förbrukningen uppgick till 
595 MWh (865 MWh). Fjärrvär-
meintäkterna uppgick till 24,4 mkr 
(27,4 mkr). Resultatet för året före 

redovisning, tkr 
Intäkter, tkr 24 910 
Kostnader, tkr -22 920 
Finansiella poster, tkr -1 223
Resultat före bokslutsdispositioner 761
Överavskrivningar -850
Resultat efter bokslutsdispositioner -89 
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redovisning, tkr 
Intäkter, tkr 24 910 
Kostnader, tkr -22 920 
Finansiella poster, tkr -1 223
Resultat före bokslutsdispositioner 761
Överavskrivningar -850
Resultat efter bokslutsdispositioner -89 

nÄringsLiv, TUrisM,  
sysseLsÄTTning ocH diverse 
KoMMUnsTyreLseverKsAMHeTer

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)

Under rubriken Näringsliv, turism, sysselsättning 

och diverse kommunstyrelseverksamheter finns 

all verksamhet inom utvecklingskontoret sam-

lad. dessutom finns här information om kom-

munchefens ansvarsområde och kommunled-

ningskontoret. Teknik- och serviceavdelningen 

tillhör kommunstyrelsens område, men redovi-

sas under området för infrastruktur, samhälls-

byggnad 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) förvalt-
ning och inom den förvaltningen finns ett antal 
diverse olika avdelningar och enheter. Se organi-
sationsschemat på sidan 12. 

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

I kostnaderna för det som benämns med rub-
riken kommunchefen ingår alla centrala kost-
nader som inte lyder under en egen avdelning 
eller enhet. Därmed ingår även kostnaderna för 
bostadsanpassning och kostnaderna för trafikfrå-
gorna inom detta område. 

året som gått

Sedan augusti 2008 har Jokkmokks kommun 
jobbat med ett stort internt förändringsarbete. 
Mycket tid och resurser har lagts på att nå en för-
ändrad organisationskultur där nyckelorden är 
förtroende, delaktighet, dialog, kommunikation 
och tillit. Målet är att nå Modiga Medarbetare. 

Det arbetet har fortsatt under år 2011 och det 
har inneburit ett fortsatt arbete med ledarskaps- 
och medarbetarskapsfrågor inom Jokkmokks 
kommun. En värdegrund har arbetats fram där 
alla 450 medarbetare varit delaktiga. Med en för-
ändrad organisationskultur tror vi att Jokkmokks 
kommun kommer att klara de framtida tuffa åta-
ganden som kommunsektorn står inför.

Under år 2011 har vi dessutom jobbat med 
ett stort antal externa aktiviteter. Det handlar 
om allt från gruvetableringsfrågor via design- 
och attraktivitetsfrågor till hur vi kan jobba med 
att förstärka Jokkmokk som samiskt varumärke. 
Vi har dessutom påbörjat en aktivitet som syftar 

till att det allra högst prioriterade 
och övergripande målet ska upp-
nås. Det handlar om befolknings-
frågan. Jokkmokks kommun har 
– precis som väldigt många andra 
kommuner runt om i vårt avlånga 
land – minskat invånarantalet 
kraftigt under lång tid. Nu har vi 
påbörjat ett arbete som syftar till 
att förändra den trenden.

UTvecKLings-
KonToreT

uppdrAg/VerksAmet

Utvecklingskontoret är verksamt 
inom fyra huvudområden: Va-
rumärke, Infrastruktur, Diver-

sifierad arbetsmarknad och Livslångt lärande. 
Inom huvudområdena bedrivs utvecklingsarbete 
primärt inom branscherna Energi- och miljö, 
Upplevelseindustri, Samiskt näringsliv och Lo-
kal livsmedelsproduktion. 

Utvecklingskontoret bedriver både viss sta-
tionär verksamhet, såsom turistbyrån, återkom-
mande årsuppdrag som till exempel integra-
tionssamordning, samt tidsbegränsade uppdrag i 
projektform. Utvecklingskontoret arbetar främst 
med branschstärkande åtgärder, men även med 
enskilda event. Vintermarknaden samt, sedan 
hösten 2011, även Jokkmokks Campingcenter 
faller också in under Utvecklingskontorets an-
svarsområde. Utvecklingskontoret köper före-
tagsutvecklingstjänster via Strukturum på basis av 
ett återkommande årsuppdrag, samt utbildnings-
tjänster via Lapplands Lärcenter i Lapplands 
kommunalförbunds regi. Utvecklingskontoret 
ansvarar för övergripande information på kom-
munens websida och webutveckling, samt ge-
nomför utredningsuppdrag åt kommunstyrelsen.

året som gått

Utöver ovan nämnda verksamhet tog Utveck-
lingskontoret 2011 värdskapet för den interna-
tionella konferensen Terra Madre Indigenous 
Peoples till Jokkmokk. Konferensen hölls i juni 
och samlade deltagare från hela världen. Utveck-
lingskontoret har varit drivande i en kommande 
destinationsbolagsbildning där kommunen och 
besöksnäringen blir samägande, samt bedrivit 
en förstudie i energiutbildningar som leder till 
att ett initialt utbud kommer att kunna erbjudas 
2012. Vidare har det övergripande målet kring 
befolkningstillväxt adresserats via en bred work-
shop med ytterligare uppföljningsaktiviteter pla-
nerade under 2012. Resultatet av detta arbete 
förväntas utgöra underlag för utformningen av 
en aktiv inflyttarservicefunktion. Under året har 
även en informationsfunktion satts i drift. Ut-
vecklingskontoret har utöver ovanstående varit 
inblandat i en rad andra event såsom till exem-
pel UF-Mässan, Barents Rescue och arrangerat 
Jokkmokk Winter Conference vilken blivit en 
etablerad konferens inom sin internationella 
målgrupp. Jokkmokk Winter Conference har 
under året påbörjat en utveckling mot ett klimat-
kompetenscentrum inom ramen för Interreg-
projektet Nordic Network On Climate Change.

Utvecklingskontoret har under 2011 haft 
cirka 0,5 miljoner kronor i kostnader för ofinan-
sierade projekt och verksamheter som beslutats 
under innevarande år och följaktligen ej bud-
geterats inför 2011. Retroaktiva negativa resul-
tatposter har tagits i form av slutredovisning av 
fleråriga projekt, samt ett antal smärre avvikelser 
i både positiv och negativ riktning.
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Framgångsfaktorer Indikatorer / Delmål Nuläge 
december 
2011

Prognos 
december 
2015

röd färg = målet ej uppnått
gul färg = målet delvis uppnått
grön färg = målet uppnått

Aktiva medborgare -   ”Nöjdhetsgraden” vad gäller 
medborgarnas upplevelse 
av att det ges möjlighet till 
ett brett kultur- förenings- 
och fritidsliv, ska ligga kvar 
på minst 7.5 på en tiogra-
dig skala (SCBs medborga-
rindex).

Samtliga ledsträckor har godtagbart men ej 
optimalt underhåll. 

Ansvaret är from 2010-01-01 överflyttat på 
gatukontoret.

Basvärde 2008: 64 (Nöjd-region-index).
2011: 64 (Nöjd-region-index)

Livslångt lärande. Goda utbild-
ningsmöjligheter

-   Minst 30 procent av be-
folkningen har avslutat en 
eftergymnasial  utbildning 
(SCB Befolkningens utbild-
ning).

Målet ej uppfyllt. Nuvarande nivå 26 procent 
(2011). 

- Kurser och program på 
högskolsnivå ska följa kom-
munens och näringslivets 
behov. 

Målet är uppfyllt. Arbete i enlighet med behovs-
inventering.

-   Utöver detta ska hela nä-
tuniversitetets utbud finnas 
att tillgå.

Målet är uppfyllt.

Ökad befolkning -   Positivt flyttnetto 2010. 2011-12-31: Ej uppfyllt. För närvarande negativt 
flyttnetto 

(-20). 

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

2011-12-31 (5 119): Ej uppfyllt. Befolknings-
minskning 2011

(-51). 

Jämfört med basår 2008 -186.      

KoMMUnLedningsKonToreT

uppdrAg/VerksAmhet

Kommunledningskontoret samlar all adminis-
trativ verksamhet inom kommunen och består av 
följande funktioner: ekonomi, personal, IT, ad-
ministrativa, överförmyndaren och arbetsmark-
nadsfunktionen.

ekonomifunktionen

Jokkmokks kommun arbetar efter en mål- och 
ramstyrningsmodell vilket innebär att inom eko-
nomifunktionenn arbetar vi med övergripande 
och centrala ekonomiska arbetsuppgifter. Varje 
avdelning, enhet eller motsvarande är själva an-
svariga för sin ekonomi och för sina resurser. 
Ekonomifunktionen stödjer kommunens av-
delningar, enheter eller motsvarande med råd-
givning och specialistkompetens och ger den 
politiska ledningen hjälp och service inom eko-
nomiområdet. Ekonomifunktionens övergripan-
de verksamhetsmål är att säkerställa kommunen 
ekonomiska transaktioner och att planering och 
uppföljning av ekonomin görs tillsammans med 
övriga verksamheter för att bidra till god ekono-
misk hushållning på lång sikt.

personAlfunktionen

Personalfunktionens ansvar omfattar både stra-
tegiska och operativa frågor inom hela perso-
nalområdet, som till exempel personalpolitik, 
kompetensförsörjning, förhandling och lönead-
ministration. Personalfunktionen föreslår och 
driver olika förändringsarbeten som gynnar ut-
vecklingen av förhållandet mellan arbetsgivare 
och medarbetare. Övergripande verksamhetsmål 
inom personalfunktionen är att bidra tillsam-
mans med övriga verksamheter att kommunen 
har nöjda medarbetare och uppnå det långsiktiga 
målet om attraktiv arbetsgivare. 

it-serVice

Verksamheten är uppdelad i tre områden. Dels 
den kommunala IT-verksamheten, underhåll 
och support av skolans IT-miljö och kommunens 
bredbandsutbyggnad och underhåll av nätet 
– Jokknet – samt kommunens växel- och infor-
mationsorganisation. IT-service 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 för-
troendevalda politikerna inom varje nämnd.
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AdministrAtiVA funktionen

Administrativa funktionen är en servicefunktion 
till förtroendevalda, tjänstemän och medborga-
re. Verksamheten omfattar exempelvis ärende-
beredning, ärendehantering och sekreterarskap 
för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och valnämnden. Därtill ansvarar funktionen för 
kommunens samlade registratur, kommunarkiv, 
posthantering och allmänna val. Kommunsekre-
teraren handlägger även minoritetsspråksfrågor.

ArbetsmArknAdsfunktionen

Arbetsmarknadsfunktionen är en arbetsmark-
nadsrehabiliterande verksamhet. Det övergri-
pande målet för verksamheten är att ge deltagarna 
förutsättningar till att påbörja en utbildning eller 
till egen försörjning på den öppna arbetsmark-
naden. 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 li-
vet. Arbetsmarknadsfunktionen samverkar med 
arbetsförmedlingen, biståndsenheten, integra-
tionen och försäkringskassan. Verksamheten 
bygger på individens förutsättningar med indivi-
duell samordning och aktiviteter/insatser utifrån 
den enskildes behov.

öVerförmyndAren

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare el-
ler överförmyndarnämnd i varje kommun. I 
Jokkmokks kommun har man valt att ha över-
förmyndare och ersättare. Överförmyndarens 
uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över för-
myndarskap, 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 ekono-
miskt eller rättsligt. Överförmyndaren ska också 
ge stöd och utbildning samt hjälpa till med att 
välja/föreslå lämpliga personer som god man el-
ler förvaltare. I de flesta fall är det tingsrätten 
som bestämmer om god man/förvaltare ska för-
ordnas. Överförmyndarens verksamhet kontrol-
leras av Länsstyrelsen. Uppdraget är reglerat i 
föräldrabalkens bestämmelser. 

året som gått

ekonomifunktionen

Under året har en ny ekonomi- och inköpschef 
anställts och arbetet med att se över planering 
och uppföljning, arbetsprocesser och doku-
ment har påbörjats inom avdelningen. Samar-
betet med Lapplands kommunalförbund inom 
upphandling har utökats, för att hjälpa till med 
kartläggning av aktuella avtal, ta fram en ny 
upphandlingspolicy samt vara behjälplig med 
aktuella upphandlingar inom kommunen. Från 
och med september har vi utökat avdelningen 
med en person och i samband med det fortsatt 
arbetet med gemensam ekonomiadministration 
inom Tekniska alliansen, där en av ekonomerna 
jobbar halvtid med AB Jokkmokkshus löpande 
redovisning.

personAlfunktionen

Personalfunktionens personalsammansättning 
har skiftat något under 2011, bland annat har 
personalfunktionen sedan i juni en ny perso-
nalhandläggare, även extra personalresurser till 
löneadministration har tillkommit. Kommunen 
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har haft svårigheter att finna önskvärda kandi-
dater till vissa tjänster. Ny personalchef tillsattes 
i början av året, men från halvårsskiftet tog han 
sig an rollen som socialchef i kommunen. Under 
rekryteringsprocessen med att finna en ny perso-
nalchef kombinerades de båda tjänsterna. Ingen 
personalchef rekryterades under året, så från 
årsskiftet gjordes en intern lösning för personal-
chefsjobbet där personalhandläggaren tog rollen 
som personalstrateg och verksamhetschefen för 
Arbetsmarknadsfunktionen gick in som förhand-
lingsansvarig till 40 procent. På detta sätt har de 
löpande arbetsuppgifterna inom området kunna 
täckas upp tills ny personalchef är på plats.

Chefer, arbetsledare och skyddsombud i kom-
munen har genomgått en tre dagar lång utbild-
ning i arbetsmiljö som Adviva företagshälsovård 
ansvarat för. Adviva har påbörjat arbetsmiljöut-
bildningar ute i verksamheterna.  Chefer, arbets-
ledare och skyddsombud har även genomgått en 
utbildning i Tillgänglighet. 

Jokkmokks kommun har arbetat aktivt med 
den nya värdegrunden och implementering av 
värdegrunden ute i verksamheterna har påbör-
jats. 

it-serVice

Jokkmokks kommun har tecknat avtal med 
OpenNet som innebär att kommunen äger in-
frastrukturen och har ansvar för utsättningar 
samt eventuella utbyggnader av fibernätet. 

IT-service har hand om First line supporten 
mot OpenNet för de kunder som finns i Jokknet. 
Även ansvaret för utsättningen av Kabel-TV nä-
tet ligger inom avdelningen. Verksamheten har 
under 2011 genomfört uppgraderingar av kom-
munens AD, katalogtjänst, samt påbörjat uppgra-
deringen från XP till Windows 7. Arbetet med 
den virtuella infrastrukturens utbyggnad fortsät-
ter för att kunna upprätthålla en stabil IT-miljö 
och kostnadseffektivt konfigurera, uppdatera 
och underhålla nätverkets servrar och arbetssta-
tioner. Under februari ett projekt med XenApps 
påbörjats för att underlätta programhantering på 
kommunen. Detta för att undersöka möjligheten 
och behovet av central applikationsdrift, citrix. 
Bredbandsutbyggnad till Purkijaur/Forshällan, 
Tårrajaur och Randijaur fortsätter under 2011-
2012. Verksamheten arbetar med den planerade 
utbyggnaden av 4G nätet i Norrbotten.

AdministrAtiVA funktionen

Utvecklingen av de administrativa rutinerna 
kring ärendehanteringen har fortsatt under året, 
för att kvaliteten och effektiviteten ska förbätt-
ras ytterligare. Utredning pågår kring införande 
av pekplattor till kommunstyrelsens ledamöter 
för att bidra till att underlätta administrationen 
kring all dokumentationshantering inför sam-
manträden. Utbildning för nya politiker och 
tjänstemän har genomgåtts under året. Uppda-
tering av styrande dokument sker löpande och 
ett arbete med att skanna in och dokumentera 
aktuella avtal är påbörjat och kommer att fort-
sätta under kommande år.

ArbetsmArknAdsfunktionen

Arbetsmarknadsfunktionen har nu funnits ett år 
och har satt grunden i verksamheten med, Åter-
vinsten, Affären och kommunens Café som de 
tre grundpelarna. Arbetsmarknadsfunktionen 
arbetar ständigt med att hitta nya utvecklings-
områden som skall leda till att individerna i verk-
samheten utvecklas mot målen samtidigt som vi 
utvecklar produkter och tjänster som skall leda 
till att intäkterna ökar.

Måluppfyllelsen att stärka deltagarna att kom-
ma ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i 
studier har varit väldigt god. De deltagare som 
haft ekonomiskt bistånd när de blivit inskriven 
hos oss, där visar statistiken att över 60 procent 
har annan försörjning när praktiken är avslutad. 
Under uppbyggnaden av produkter och tjänster 
så har vi inte klarat att sälja produkter och tjäns-
ter som budgeterades för 2011.

öVerförmyndAren

Under året har tjänsten som överförmyndare 
utökats och både överförmyndaren och ersät-
taren är ny sedan halvårsskiftet. I samband med 
detta har mycket jobb utförts med att skapa nya 
rutiner, uppdatera dokument utifrån gällande 
lagstiftning, rekrytera och utbilda nya och gamla 
ställföreträdare. Antalet ärenden inom överför-
myndarverksamheten har ökat dramatiskt sista 
tre åren, vilket lett till att arbetsbelastningen va-
rit hög under en längre tid. Utredning är påbör-
jad för att se över hur överförmyndarverksamhe-
ten ska kunna fortsätta utvecklas och hur den ska 
vara organiserad inom kommunen. 

driftsredovisning, tkr investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2011-12-31

Årsbudget 66 784 21 378 Tillsvidareanställda             84

Redovisning 77 883 19 679 Visstidsanställda                  21

Avvikelse -11 099 1 699
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ord- och begreppsförklAringAr

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

Balansräkningen visar vilka tillgångar 
och skulder kommunen har på bok-
slutsdagen. Man kan också säga att den 
visar hur kapitalet använts (tillgångar) 
och hur det har skaffats fram (skulder, 
avsättningar och eget kapital). Balans-
räkningen visar även förändringen av 
det egna kapitalet.

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

Betalningsflödesrapporten är i prin-
cip samma sak som en finansierings-
analys men betalningsflödesrapporten 
är uppställd på ett litet annorlunda sätt. 

Jokkmokks kommun redovisar en 
betalningsflödesrapport enligt rekom-
mendation från Rådet för kommunal 
redovisning. 

Tanken är att läsaren ska kunna 
följa betalningsflödena på ett mer pe-
dagogiskt sätt jämfört med den tidi-
gare finansieringsanalysen. Jokkmokks 
kommun har därför ersatt finansie-
ringsanalysen med en betalningsflödes-
rapport.

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

Avskrivningar är en planmässig värde-
nedsättning av anläggningstillgångarna. 

Investeringsutgiften periodiseras och 
kostnadsförs genom avskrivningen.

Avsättningar är ekonomiska förplik-
telser vilkas storlek eller betalningstid-
punkt inte är helt bestämd. Exempel på 
avsättningar är kommunens pensions-
förpliktelser 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 pas-
sivsidan eller aktivsidan på balansräk-
ningen. Det vill säga summan av samt-
liga tillgångar eller summan av samtliga 
skulder, avsättningar och eget kapital.

Driftredovisningen omfattar kostna-
der och intäkter för den löpande verk-
samheten under året.

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

• Rörelsekapitalet som är skillnaden 
mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder.

• Anläggningskapitalet som är skill-
naden 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.

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

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

Likvida medel anger vilken betalnings-
beredskap som finns. Likvida medel 
består av kontanter, banktillgodohavan-
den, 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 re-
dan är kontanta medel av typen bank- 
och postgirotillgodohavanden, kund-
fordringar och dylikt.

Periodisering innebär en fördelning av 
kostnader och intäkter på den redovis-
ningsperiod 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 förhållan-
de till det totala kapitalet. Soliditeten 
visar hur stor del av de totala tillgång-
arna som finansieras med egna medel.

Tillgångar är dels omsättningstill-
gångar (till exempel kontanter, pengar, 
statsbidragsfordringar och förråd) och 
dels anläggningstillgångar (till exempel 
fastigheter, inventarier, aktier och lång-
fristiga fordringar). 
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redoVisningsprinciper

Jokkmokks kommun följer den kom-
munala redovisningslagen gällande 
redovisningsprinciper på alla punkter. 
Jokkmokks kommun följer också de re-
kommendationer som lämnats av Rådet 
för kommunal redovisning eller dess 
företrädare. 

Nedan beskrivs Jokkmokks kommuns 
tillvägagångssätt i speciellt omtalade re-
dovisningssituationer. Vi bedömer att de 
bör lyftas fram extra trots att vi ovan sä-
ger att vi följer rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning.

Balansräkningen i den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt den 
proportionella konsolideringsmetoden, 
det vill säga tillgångs- och skuldposter 
har upptagits med den del som motsva-
rar 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 för året är att vi har valt att bara ha 
med kommunens två helägda bolag i den 
sammanställda redovisningen, alla siffror 
är justerade för 2010 för att få jämför-
bara siffror.

Periodisering av personalkostnader 
I bokslutet för år 2005 förändrade Jokk-
mokks kommun rutinen för redovis-
ning av lönekostnader avseende tillägg, 
övertidsersättningar och liknande under 
december månad. 

Fram till och med år 2004 redovisa-
des dessa kostnader på januari månad 
nästkommande år. 

Denna förändrade rutin innebär där-
med att Jokkmokks kommun redovisar 
personalkostnader på korrekt redovis-
ningsår.

Periodisering av skatteintäkter
I enlighet med rekommendation num-
mer fyra från Rådet för kommunal 
redovisning har kommunalskatten perio-
diserats. Detta innebär att kommunen 
i bokslutet för år 2011 har bokfört den 
definitiva slutavräkningen för år 2010 

och en preliminär slutavräkning för år 
2011. 

Avsättningar för löneskatt har i 
enlighet med Rådet för kommunal 
redovisning nummer fem från år 1999 
periodiserats och redovisas enligt den 
blandade modellen.

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

upptagits bland skulder eller avsätt-
ningar.
Den sista punkten ligger utanför ba-

lansräkningen under rubriken borgens- 
och ansvarsförbindelser.

Jokkmokks kommuns samlade pen-
sionsskuld uppgår till 194,7 miljoner 
kronor (177,1) inklusive löneskatt på 
balansdagen. Under avsättningar finns 
3,6 miljoner kronor (1,5) redovisat 
och under kortfristiga skulder finns 
de pensioner som har tjänats in av de 
anställda under år 2011, den så kallade 
individuella delen, totalt 5,9 miljoner 
kronor (6,2) vilka betalats ut i mars 
månad 2012. 

Under borgens- och ansvarsförbin-
delser 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 147,8 miljoner 
kronor (134,5).

Den totala löneskatten för pen-
sionsåtagandena i Jokkmokks kommun 
uppgår till 37,3 miljoner kronor (32,6).

Rådet för kommunal redovisning 
har i sin rekommendation nr 17, 
Värdering av och upplysningar om 
pensionsförpliktelser, angivit att vär-
deringen ska göras med tillämpning av 
beräkningsmodellen RIPS 07. I slutet 

av september 2011 beslutade Sveriges 
Kommuners och Landsting via sin 
RIPS-kommitte att sänka diskonte-
ringsräntan i beräkningsmodellen. 
Enligt Rådet för kommunal redovis-
ning ska effekterna av den förändrade 
diskonteringsräntan beaktas i bokslut 
2011 såväl i ansvarsförbindelse, 
balansräkning som resultaträkning. 
Den resultateffekt som uppkommer 
på grund av förändringen i balans-
räkningen ska följaktligen redovisas 
i resultaträkningen som en finansiell 
post. Det bör även bli aktuellt att 
klassificera posten som en jämförelse-
störande post enligt rekommendation 
nr 3.1. Resultateffekten på grund 
av sänkt diskonteringsränta blev för 
Jokkmokks kommuns del 0,1 miljoner 
kronor, vilket har gjort att vi valt att 
inte klassificera posten som jämförel-
sestörande.

Semesterlöneskulden, det vill säga 
de anställdas fordran på kommunen i 
form av ej uttagen semester och över-
tid, har bokförts som en kortfristig 
skuld.

Anläggningstillgångar har i balans-
räkningen tagits upp till anskaffnings-
kostnaden minus investeringsbidrag 
och avskrivningar. Avskrivningskost-
naden belastar resultatet från och 
med månaden efter det att investe-
ringen avslutats. De planenliga av-
skrivningstiderna följer rekommenda-
tioner från Sveriges Kommuner och 
Landsting.

Anläggningstillgångarna specifi-
ceras helt i enlighet med rekommen-
dationer från revisorerna. I not sju 
och åtta kan därmed nu läsaren följa 
anskaffningsvärden, avskrivningar 
och nedskrivningar för olika typer 
av anläggningstillgångar. Jokkmokks 
kommun har valt att tillämpa den 
nya rekommendationen från Rådet 
för kommunal redovisning, rekom-
mendation 19 Nedskrivningar, från 
och med bokslut 2011. Vi har gjort 
en nedskrivning av värdet på anlägg-
ningstillgångar på Notudden med 
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totalt 5,2 miljoner kronor på grund av 
skadegörelse och dåligt skick på några 
av campingstugorna. Nytt anpassat 
användningsvärde är 4,6 miljoner 
kronor.

Jokkmokks kommun använder sig 
sedan flera år tillbaka av ett (1) bas-
belopp 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  
40 000 kronor kostnadsförs på aktuellt 
redovisningsår.

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-anslutnings-
avgifter. 

Jokkmokks kommun bruttoredo-
visar koncernkontot. Det innebär 
att kommunens samlade likvida till-
gångar finns redovisade på tillgångs-
sidan, och att den del av koncernkon-
tot som hör till andra organisationer 
än Jokkmokks kommun, redovisas på 
skuldsidan i den kommunala balans-
räkningen.

Rådet för kommunal redovisning 
utfärdade i september 2002 en rekom-
mendation angående redovisning av 
leasingavtal. I rekommendationen 
görs det skillnad på operationella och 
finansiella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal i vilket 
de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet av objek-
tet i allt väsentligt överförs från lease-
givaren till leasingtagaren. Äganderät-
ten kan, men behöver inte, övergå till 
leasingtagaren. Ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal är ett 

operationellt leasingavtal. I de fall av-
talets värde är obetydligt ska leasing-
avtalet inte klassificeras som finansiellt 
utan operationellt. Vid finansiellt lea-
singavtal ska objekten för dessa avtal 
redovisas som tillgångar och framtida 
leasingavgifter som skulder i balans-
räkningen. Operationella avtal ska 
endast redovisas som kostnader i re-
sultaträkningen. Jokkmokks kommun 
har klassificerat sina leasingavtal som 
operationella. De operationella lea-
singavtalen specificeras i not två.
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Jokkmokks kommun

Gatuadress:  Västra Torggatan 11   Postadress:  962 85 Jokkmokk
Telefon:  0971-170 00 vx   Telefax:  0971-172 01

www.jokkmokk.se
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Vi hoppas att informationen har varit överskådlig och gett dig 
svar på dina frågor kring Jokkmokks kommuns ekonomi och verksamhet.

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

Där finner du mer information om kommunens olika avdelningar och 
om de kommunala bolagen samt aktuella kontaktpersoner och telefon-
nummer. Dessutom kan du ta del av kommunens egen informations- 

tidning ”Jokkmokksmagasinet”, som ges ut 
en gång om året.

Tack för ditt intresse för
Jokkmokks kommuns årsredovisning 2011


