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1 Jokkmokks kommuns styrmodell 
 
1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper 
 
Visionsdokument  

 
Det nya visionsdokumentet – Vision Jokkmokk 2030 - ligger till grund för arbetet med 
budgeten för år 2019.  

 
Visionsdokumentets syfte och mål formuleras som ”ökad attraktionskraft och nöjda 
medborgare”. Jokkmokks kommuns syfte och mål med det övergripande 
visionsdokumentet är att leda kommunen i riktning mot visionsformuleringen som innebär 
ökande befolkning, ökad attraktionskraft, fler besökare, fler företagsetableringar och fler 
investeringar som genererar livskvalitet för kommunens invånare. 
 
Detta dokument visar de ekonomiska förutsättningarna och det ekonomiska läget inför 
nästkommande år med upprättade treårsplaner samt nästa års rambudget. 
 
Målet är att kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun ska fatta beslut om detta dokument 
i juni månad året innan aktuellt år. Det innebär att de ekonomiska ramarna för nästkom-
mande år slås fast drygt sex månader innan aktuellt verksamhetsår börjar. Därmed kan 
förvaltningen jobba med det operativa detaljbudgetarbetet under andra halvåret för att 
vara klar i god tid innan aktuellt år börjar.  
 
Eftersom år 2018 är valår så är det nya kommunfullmäktige som under hösten ska fatta 
beslut om budget- och treårsplan för perioden 2019-2021. Därav väntas fullmäktige i juni 
månad fatta beslut om ett förslag till budget för åren 2019-2021.  
 
Investeringsbudget 
 
Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun fattar vid behov beslut om delar av nästa års 
investeringsbehov vid kommunfullmäktige i juni månad. Beslut om resterande 
investeringsbehov inför nästa år tas i kommunfullmäktige i november eller december.  
 
Skattesats 
 
Kommunfullmäktige fattar även beslut om nästa års aktuella skattesats. Det beslutet 
fattas senast under november månad. Skattesatsen för år 2018 i Jokkmokks kommun är 
22,95 procent. 
 
Tertialbokslut och månadsrapportering 
 
Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun har beslutat att två tertialbokslut ska upprättas 
varje år.   
 
Årets första tertialbokslut avser tidsperioden 1 januari till 30 april. Eftersom det läggs fram 
tidigt på året är det viktigt ur ett styrningsperspektiv. Kommunfullmäktige i juni månad 
fattar beslut om årets första tertialbokslut.  
 
Årets andra tertialbokslut ska enligt gällande regelverk revideras och fastställas i 
kommunfullmäktige. Det andra tertialbokslutet omfattar tidsperioden 1 januari till 31 
augusti. Kommunfullmäktige i oktober, november eller december fattar beslut om årets 
andra tertialbokslut. 
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Förutom de båda tertialboksluten upprättar Jokkmokks kommun fem andra månadsrapporter 
med fokus på helårsprognosen innevarande år. Dessa fem månadsrapporter upprättas 
efter det att februari, mars, juli, oktober och november har passerat. 
 
 
 
Årsbokslut 
 
Efter kalenderårets slut upprättas årsbokslutet för det gångna året. Kommunstyrelsen ska 
behandla och överlämna årsbokslutsärendet för beslut i kommunfullmäktige senast den 
15 april året efter aktuellt bokslutsår.   
 
Budgetprocessen 
 
Processen startar med en chefsdialog i början av året. Där träffas kommunens lednings-
grupp och avdelningschefer. Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsbehov inför 
nästkommande år gås igenom på tjänstemannanivå.  
 
Därefter träffas tjänstemän och politiker under en strategisk beredningsdag i februari eller 
mars månad där förutsättningar för framtiden är på agendan. Fokus under denna dag 
ligger på verksamheten även om ekonomin finns med i övergripande termer liksom 
kommande investeringsbehov. 
 
Nästa steg i budgetprocessen är ett antal möten i det som kallas budgetberedning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör den politiska budgetberedningen i Jokkmokks 
kommun. Budgetberedningen bjuder in politiker och tjänstemän från facknämnderna och 
från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden för att diskutera innehållet i de olika 
facknämndernas, avdelningarnas och enheternas budgetar. Dessa träffar sker under april 
och maj månader. 
 
Rambudgeten för nästkommande år och den ekonomiska treårsplanen ska därefter upp 
för beslut i kommunfullmäktige i juni månad. När det gäller beslut om rambudget 2019 är 
tidsplanen förskjuten och budgeten beräknas tas av nya kommunfullmäktige under hösten 
2018. 
 
Tidplaner 
 
I slutet av ett kalenderår slås datum för nästa års politiska möten fast.  
När tidplanen för de politiska mötena har bestämts upprättas särskilda tidplaner för såväl 
bokslutsarbetet, månadsrapporteringarna, budgetarbetet inklusive de strategiska 
beredningsdagarna och budgetberedningstillfällena.  
 
Även tidpunkterna för de fackliga informationsträffarna och eventuella MBL-förhandlingar 
planeras utifrån de övriga tidplanerna. 
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1.2 Årshjulet 
 
I en schematisk bild ser styrprinciperna och styrprocessen i Jokkmokks kommun ut så 
här: 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den strategiskt orienterade styrprocessen ligger tyngdpunkten på arbetet under första 
halvåret varje enskilt år.  
 
Under andra halvåret finns tid och möjlighet för nämnderna och förvaltningen att jobba operativt 
med budgetarbetet för nästkommande år. 

 
Budgetprocessen inför 2019 avviker från ovan beskrivna tidsplan eftersom det är valår och 
därmed väntas beslut om rambudget fattas av nya kommunfullmäktige under hösten 2018. 
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2 Övergripande mål 
 

Utifrån visionsdokumentet - Vision Jokkmokk 2030 – har kommunens verksamheter 
upprättat sina verksamhetsplaner. Visionsdokumentet visualiseras i fem nivåer där 
visionen Jokkmokk – den självklara mötesplatsen på polcirkeln – är central. Dokumentet 
bygger vidare på två perspektiv – medborgare och företagsamhet. I varje perspektiv ingår 
sex insatsområden som i sin tur innehåller ett flertal insatser. Insatserna är dokumentets 
mest konkreta nivå till vilken verksamheterna har att utforma uppdrag i sina respektive 
verksamhetsplaner eller andra styrdokument. Nedan redovisas en översiktlig bild av det 
övergripande måldokumentets olika insatsområden ur de två olika perspektiven. 

 
 

MEDBORGARPERSPEKTIV 

Insatsområden 

 

Insatser 

 
Varumärke Arrangemang i linje med Jokkmokks kommuns varumärkesplattform 

ska främjas. 
Jokkmokk som varumärke ska innefatta ett gott värdskap och 
utgöras av ett välkomnande och öppet förhållningssätt till 
människor, situationer och idéer. 

Infrastruktur 
 

Väl anpassat bostadsbestånd med attraktiva boendemiljöer. 
Det offentliga rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn 
till tillgänglighet och attraktivitet. 
Anpassat kommunalt utbud av välskötta fritids- och 
friluftsanläggningar.  

Ungdomar Ungdomar ska introduceras i det lokala näringslivet för att 
underlätta insteg på arbetsmarknaden. 
Ungdomar ska involveras i dialogen och ges reellt inflytande i 
samhälleliga processer. 
Ungdomar ska ges möjlighet att engagera sig i, eller själva skapa, 
aktiviteter som bidrar till en utvecklande framtid  

Kompetensförsörjning God tillgång till individuell kompetensutveckling. 
Högkvalitativ grundskola med studieresultat över riksgenomsnittet. 
Högkvalitativt gymnasieutbud som attraherar både pojkar och 
flickor. 
Högkvalitativ gymnasieskola med studieresultat över 
riksgenomsnitt. 
Utbildningsutbud som medger möjlighet till egen försörjning för alla. 

Kommunikation God internetåtkomst i hela kommunen, med hjälp av fiber och 
kompletterande lösningar. 
Mobiltäckning i hela kommunen samt ett utökat antal 
tjänsteoperatörer och kompletterande lösningar. 
Goda kommunikationer i hela kommunen som möjliggör in- och 
utpendling. 
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FÖRETAGSAMHETSPERSPEKTIV 
 
Insatsområden 

 
Insatser 

Varumärke Varumärket Jokkmokk ska, i sin varumärkesplattform, 
inrymma en bred bild av kommunen och kommuniceras med 
tydliga och träffande budskap till olika grupper av mottagare. 
Väl fungerande samarbeten mellan ideell, offentlig och privat 
sektor, ska utveckla, vårda och nyttja Jokkmokk som ett starkt 
varumärke. 
Jokkmokk som varumärke ska innefatta en väl utvecklad lokal 
etableringsservice. 

Infrastruktur 
 

Ett proaktivt och strategiskt arbete med kommunala tillgångar 
ska bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling. 
Förädling av mark- och lokaltillgångar som ligger i linje med 
kommunens plan för näringslivsutveckling ska främjas.  

Ungdomar Ungdomar ska stöttas i och uppmuntras till entreprenörskap. 
Ungdomar ska inkluderas i dialogen och ges ett reellt 
inflytande i samhälleliga processer. 
Ungdomar ska introduceras i det lokala näringslivet. 

Kompetensförsörjning Utvecklad uppdrags- och företagsutbildning som motsvarar 
näringslivets behov. 
En handlingsberedskap som möjliggör behovsanpassad 
kompetensförsörjning inom nya näringar. 
Proaktivt uppsökande verksamhet gentemot målgrupper som 
besitter kompetens inom nuvarande och kommande 
bristyrken. 

Kommunikation God internetåtkomst i hela kommunen, med hjälp av fiber och 
kompletterande lösningar som motsvarar näringslivets behov. 
Mobiltäckning i hela kommunen samt ett utökat antal 
tjänsteoperatörer och kompletterande lösningar som 
motsvarar näringslivets behov. 
Goda kommunikationer i hela kommunen som arbetspendling 
och frakt av gods. 
Allmänna persontransporter som motsvarar näringslivets 
behov. 

Nya affärer Kreativa näringar med affärsmässig potential ska stöttas och 
uppmuntras. 
Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential 
ska stöttas och uppmuntras. 
Investeringar ska stöttas genom strategiskt och proaktivt 
införsäljningsarbete 

 
 
Måluppfyllnad mäts dels övergripande och dels på respektive verksamhetsnivå. Med år 
2017 som basår görs mätningar både via enkäter till medborgarna och med hjälp av 
statistik från till exempel SCB. 

  
Jokkmokks kommuns övergripande mål, med utgångspunkt i visionsdokumentet, ska år 2019 
mätas enligt nedan; 

 

Mål  Mätvärde  Mätinstrument  

Ökande befolkning Fler invånare jämfört med 

föregående år 

Befolkningsstatistik SCB 

Ökande 

attraktionskraft 

Företagsklimatet ska vara 

bättre än föregående år  

Placering i svenskt näringslivs 

företagsklimatsmätning 
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Fler besökare Antalet gästnätter ska 

vara fler än föregående år 

TEM-rapporten 

Fler företags-

etableringar 

 

Antalet företag ska vara fler 

jämfört med föregående år 

Bolagsverkets statistik 

Fler i sysselsättning Antalet praktikplatser* inom 

kommunala verksamheter ska 

vara fler jämfört med 

föregående år 

Intern projektstatistik 

Högkvalitativ 

grundskola med 

studieresultat över 

riksgenomsnittet 

Meritvärden inom grundskolan 

ska vara högre jämfört med 

föregående år. 

Skolverkets statistik 

* Tillgången till personal inom kommunal verksamhet med rekryteringssvårigheter ska öka via riktade insatser till 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 
 

 
2.1  Finansiella mål 
 
Följande övergripande finansiella mål gäller i Jokkmokks kommun. Grundprincipen är att 
generationsprincipen ska råda. Dagens generation ska inte förbruka morgondagens 
resurser. Det innebär att de intäkter som Jokkmokks kommun har under ett enskilt år ska 
räcka till att täcka de kostnader som finns för att bedriva verksamheten under samma år 
så att det varje enskilt år redovisas ett positivt resultat i Jokkmokks kommuns 
räkenskaper.  
  
Förutom ett positivt resultat ska dessutom ett antal andra finansiella mål vara uppfyllda för 
att god ekonomisk hushållning ska råda. Därför finns följande övergripande finansiella mål 
i Jokkmokks kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generationsprincipen ska råda. 

 Resultatet bör uppgå till minst plus 3,5 miljoner kronor varje enskilt år. Det 

motsvaras av ungefär 1,1 procent av verksamheternas nettokostnader. Att under enstaka år 
göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan att det långsiktiga 
målet bryts under förutsättning av att det redovisade snittresultatet under den senaste 
femårsperioden inte understiger 3,5 miljoner kronor per år.  

 Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden positiv trend. 

 Jokkmokks kommun ska amortera låneskulden med ungefär 6,0 miljoner 
kronor per år till dess att skulden är slutamorterad. 

 Kapitalplaceringar för pensioner eller tecknande av pensionsförsäkringar ska 
uppgå till minst en miljon kronor per år. 

 Investeringsnivån ska ligga på högst samma nivå som kostnaden för de årliga 
avskrivningarna. 
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Enligt Lag om kommunal redovisning och god redovisningssed ska varje kommun ha ett 
aktuellt anläggningsregister. Dessutom är ett av Jokkmokks kommuns finansiella mål att 
generationsprincipen ska råda. För att följa god redovisningssed och uppnå det 
finansiella målet behöver anläggningsregistret ses över för att se om driftskostnader 
bokförts som investeringar vilket i sin tur kan ha medfört för högt bokförda värden på 
anläggningstillgångarna.  
 
Följden av att bokföra driftskostnader som investeringar blir att framtida generationer 
belastas med årliga avskrivningskostnader i stället för att kostnaderna för driften tas det 
år de uppstår. Eventuella driftskostnader som bokförts som anläggningstillgångar kan 
därför behöva nedskrivas alternativt kostnadsföras. 
  
Därför finns en avsiktsförklaring att fortsätta inventering av anläggningstillgångarna och 
deras värden med syftet att uppnå en nivå på balansomslutningen som motsvarar de 
verkliga värdena. Dessutom är avsikten att inventeringen ska resultera i fortsatt införande 
av komponentuppdelning av anläggningstillgångarna.  
 Om det efter inventeringen beslutas om nedskrivningar och dessa skulle resultera i ett 
balanskravsunderskott skulle synnerliga skäl kunna åberopas med följd att underskottet 
inte, till den del de beror på nedskrivningarna, behöver återställas.  
  
På längre sikt ger sådana nedskrivningar en positiv resultatpåverkan genom att 
avskrivningskostnaderna kommer att minska.  
 
Eventuella nedskrivningar är inte medtagna i 2019 års budget. 
 

 
3 Omvärldsanalys                          
 
3.1  Samhällsekonomisk utveckling 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. BNP ökade i fjol med drygt 
tre procent och tillväxten förväntas bli minst lika hög i år. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) bedömer att konjunkturen förstärks ytterligare det närmaste året. Arbetskraftsbristen är 
stor främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för 
fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner 
kommer att öka betydligt långsammarede kommande åren än de har gjort under de gångna 
åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i 
samma takt som hittills. 
 
Den betydande flyktinginvandringen har inneburit att befolkningsantalet växt mycket snabbt. 
Befolkningsökningen kommer att vara fem gånger så hög som mellan åren 1980 och 2015 då 
den var cirka 0,4 procent per år. Framåt i tiden kommer invånarantalet att stiga i avsevärt 
mycket snabbare takt än skatteunderlaget och SKL påpekar att det kommer att innebära stora 
problem för kommuner och landsting.  

Det stora flyktingmottagandet gör att kommunernas kostnader kommer att öka i snabb takt. Den 
förändrade befolkningsstrukturen påverkar också sysselsättningsutvecklingen i landet och man 
ser att de närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller 
resten av Norden medan antalet utlandsfödda ökar. Stora delar av denna grupp har haft en lång 
väg till arbete och har därför en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes 
födda. 

Skatteunderlagsprognosen för år 2019 är osäker och kostnadsutvecklingen i år och kommande 
år är svår att bedöma. SKL manar till försiktighet och menar att kommunerna bör planera för att 
ha marginal för oförutsedda händelser i arbetet med budget för år 2019. 
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Förutom ekonomi är det många andra viktiga faktorer som påverkar Jokkmokks kommun. 
Några av dem är globalisering – ökad mångfald, demografiska förändringar – ökad andel äldre 
och minskad andel förvärvsarbetande, ökad individualisering, urbanisering – en global process, 
klimatförändring och teknikutveckling. 

Möjligheterna är goda i kommunen för satsningar på etablering av elenergikrävande 
verksamheter. Inom kommunen produceras en stor del av Sveriges elenergi, vilket tillsammans 
med det kalla klimatet gör området lämpligt för exempelvis datacentersatsningar.  

Besöksnäringen har konstaterats vara en näring värd att satsa på. Intresset för den samiska 
kulturen är stort och i Jokkmokks kommun finns även stor utvecklingspotential i efterfrågade 
tillgångar som orörd natur, ren luft, snö, kyla, norrsken och ljusa sommarnätter.  

Även livsmedelssektorn har goda framtidsutsikter. Det blir allt viktigare att ha en säker 
livsmedelsförsörjning. Efterfrågan på bra matråvaror växer och i Jokkmokks kommun finns 
tillgång på naturliga råvaror som bär, örter, fisk och kött vilket ger bra förutsättningar för 
utveckling av livsmedelsnäringarna.     

 
3.2  Kommunens ekonomi  
 
2017 års redovisade resultat visar på ett överskott på 8,8 miljoner kronor. Budgeterat resultat 
beräknades till plus 3,7 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse för året på 5,1 
miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på att tidigare års balanserade intäkter från 
Migrationsverket tagits fram på resultatet samt till viss del minskade personalkostnader på 
grund av vakanser. 

Under år 2013 beslutade fullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR) samt 
fastställa regler för den och besluta om storleken på reserven. Ingående avsättning för åren 
2011 till 2015 uppgår till 17,1 miljoner kronor. Under 2017 avsattes 2,9 miljoner kronor och 
därmed nådde RUR maximal nivå om 20 miljoner kronor. 

Finansieringen visade för år 2017 en positiv budgetavvikelse som dels beror på ej utfördelade 
medel från regeringens extrabudget för välfärden och dels på för högt budgeterade 
pensionskostnader. 

Jokkmokks kommuns invånarantal är den viktigaste faktorn som påverkar storleken på 
kommunens intäkter. Nuvarande system för skatteintäkter och statsbidrag är till stor del 
kopplade till invånarantalet. Det innebär att färre invånare minskar intäkterna samtidigt 
som kostnaderna inte direkt påverkas. Upprättat budgetförslag bygger på en beräknad 
befolkningsmängd på 5 075 personer vilket är 6 personer färre än vid årsskiftet 2017-
2018.  
 
Prognosen i delårsredovisningen per den 30 april 2018 visar på ett negativt resultat om 
0,8 miljoner kronor innebärande en negativ budgetavvikelse för helåret 2017 på 4,3 
miljoner kronor.  
 
Socialnämndens prognos över kostnaderna för helåret 2018 beräknas bli drygt 0,3 
miljoner kronor högre än budget och barn- och utbildningsavdelningen prognosticerar en 
negativ budgetavvikelse om knappt 0,6 miljoner kronor. Samhällsbyggarnämndens 
prognos för helåret pekar på en negativ budgetavvikelse om knappt 0,4 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsens område prognosticerar ett underskott om 1,4 miljoner kronor för 
samma period. Finansieringen förväntas 2018 lämna ett underskott på 1,6 miljoner kronor.  
 
Med utgångspunkt från detta kan det i 2018 års bokslut, om den negativa prognosen faller 
in, bli aktuellt att utifrån balanskravsutredningen använda medel ur 
resultatutjämningsreserven för att uppfylla balanskravet. 
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3.3  Befolkningsutveckling 
 
Jokkmokks kommuns invånarantal har fortsatt att minska under en lång rad av år. Dock 
noterades en ökning med 33 personer vid årsskiftet 2016-2017 då innevånarantalet var 
5 105 personer. Statistiken för befolkningsförändringar visar att Jokkmokks kommun den 
1 november 2017 hade 5 075 invånare och den 31 december 2017 var siffran 5 081 
invånare. 

 
 
4 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar    

 
Nämnderna ska i enlighet med kommunallagen inom sitt område tillse att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten 
 
Nämnderna har till ansvar att tillsammans med kommunstyrelsen inom respektive 
ansvarsområde bidra till att den av kommunfullmäktige fastställda visionen och därtill 
hörande mål förverkligas.  
 
 
 
5 Budget 2019 och plan för verksamhetsåren 2019-2021 
 
Följande budget är upprättad med utgångspunkt från ramarna för nämnderna år 2018. 
Därtill är det upprättat en plan för verksamhetsåren 2020-2021.  
 
Budgeten bygger dels på SKL:s beräkningar av skatteintäkter och statsbidrag och dels på 
de av fullmäktige fastställda övergripande finansiella målen. Planen för åren 2020-2021 
utgår från befintlig verksamhet och beaktar i budgetarbetet SKL:s prognoser för 
skatteintäkter samt löne- och prisökningar.   
 
2019 års budgeterade intäkter innefattar, förutom prognos från SKL avseende 
skatteintäkter och bidrag, även en prognos på tillkommande extra statsbidrag. Bland 
annat prognosticerar SKL en extrapott om totalt 3,8 miljoner kronor, vilka avser från 
regeringen tilldelade extramedel för att klara det ökade behovet inom välfärdssektorn. 
Större delen av extrapotten är utpekade till skola, vård och omsorg.  
 
I Jokkmokks kommuns budgetdirektiv för 2019 års budget framgår att interna kostnader 
för hyror, måltidskostnader och städkostnader indexregleras enligt respektive 
branschindex.  
 
Jokkmokks kommun använder SKL:s rekommendationer avseende nivån på internräntan.  
Internräntan för år 2019 är beräknad till 1,50 procent.  
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1. RESULTATBUDGET 2019 - 2021  
Befolkning, antal invånare 5075 5075 5075 

 
 tkr 2019 2020 2021 

    
Verksamhetens intäkter 125 000 125 000 125 000 

Verksamhetens kostnader -450 507 -448 966 -456 618 

Avskrivningar -22 000  -22 000 -22 000 

    Verksamhetens nettokostnader -347 507 -345 966 -353 618 

    Skatteintäkter och statsbidrag 340 961 348 511 356 309 

Prognos förväntade extra statsbidrag 10 446 1 355 1 209 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -400 -400 -400 

    

Resultat före extraordinära poster 3 500 3 500 3 500 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

    

Årets resultat  3 500 3 500 3 500 

    
 
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar 

   i förhållande till skatteintäkter/statsbidrag       92,6%         92,6%     92,8% 
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2. NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET 2019 - 2021  
Befolkning 5075 5075 5075 

    tkr 2019 2020 2021 

    Skatteintäkter/Statsbidrag     340 961     348 511 356 309 

Prognos tillkommande extra statsbidrag 10 446 1 355 1 209 

 
      

 
351 407     349 866 357 518 

    Kommunstyrelsen -   106 760     -   109 124  -111 566 

Barn- och utbildningsnämnden -     80 097      -81 870 -83 702 

Socialnämnden -   135 130     -128 975 -131 861 

Samhällsbyggarnämnden -     10 813     -11 052 -11 299 

Kultur- och fritidsnämnden -     10 708     -10 945 -11 190 

Summa -   343 507     -341 966 -349 618 

    Avskrivningar -     22 000     -     22 000     -     22 000     

Pensionskostnader -     18 900     -     19 000     -     19 100     
Avgår: 

   
Intern ränta o avskrivning i nämndernas ramar         27 500             27 500             27 500     
Pensionskostnader i nämndernas ramar           9 000               9 000               9 000     

       

 3 500   3 400     3 300 

Finansnetto 0    100 200 

Årets resultat          3 500     3 500          3 500     
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3. KASSAFLÖDESBUDGET 2019 - 2021 

tkr  2019 2020 2021 

Den löpande verksamheten 
   

Årets resultat         3 500            3 500             3 500     

Justering för av och nedskrivningar       22 000     22 000 22 000 

Kassaflöde i den löpande verksamheten 25 500 25 500 25 500 

    Investeringsverksamheten 
   Förvärv av materiella tillgångar -22 000 -22 000 -22 000 

Förvärv av finansiella tillgångar    

Kassaflöde investeringsverksamheten -22 000 -22 000 -22 000 

    Finansieringsverksamheten 
   Nya lån 
   Amortering av skuld -    6 500     -    6 500     -    6 500     

Kassaflöde från  
   finansieringsverksamheten -    6 500     -    6 500     -    6 500     

    Årets kassaflöde -    3 000     -    3 000     -    3 000     
 

 

 

4. BALANSBUDGET 2019 - 2021 

tkr 2019 2020 2021 

TILLGÅNGAR 
   Anläggningstillgångar 263 600     263 600 263 600 

Omsättningstillgångar 120 900 117 900 114 900 

SUMMA TILLGÅNGAR 384 500 381 500 378 500 

SKULDER O EGET KAPITAL 
   Eget kapital 212 000 215 500 219 00 

Därav årets resultat         3 500             3 500             3 500     

    Avsättning till pensioner         4 500     4 500 4 500 

    Långfristiga skulder 44 000 37 500 31 000 

Kortfristiga skulder       124 000     124 000 124 000 

Summa skulder 168 000 161 500 155 000 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 

   SKULDER 384 500 381 500 378 500 
 

 


