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1 Jokkmokks kommuns styrmodell 
 
1.1 Styrmodellens struktur 

 
Jokkmokks kommunfullmäktige slog år 2008 fast övergripande mål och en vision för 
Jokkmokks kommun för perioden fram till och med år 2015 (”Jokkmokk 2015”). Dokumentet 
tydliggör en önskvärd utveckling fram till och med år 2015 och trots karaktären av låst plan 
kan givetvis alla delar i styrdokumentet förändras under resans gång. För att säkra en ökad 
strategisk inriktning av kommunens styrprocess beslutar kommunfullmäktige årligen om 
strategiska utvecklingsområden och särskilda uppdrag som ska gälla under planperioden. 
Gällande utvecklingsområden beskrivs nedan i detta dokument. 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 
1.2 Årshjulet 
 
Den strategiskt orienterade styrprocess som vuxit fram har tyngdpunkt på övergripande nivå 
under första halvåret varje enskilt år.  
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
Dispositionen av planeringsåret innebär att nämnderna får möjlighet att planera under hösten för de 
aktiviteter som måste genomföras utifrån innehållet i den strategiska planen och rambudgeten som 
fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. 

  
2 Processmetodik 
 
 
Politiker från alla partier i kommunfullmäktige samt kommunens tjänstmannaorganisation har 
med början under hösten 2012, via olika grupparbeten baserade på SWOT-metodik där 
särskild tonvikt lagt på komparativa fördelar, arbetat fram förslag till utvecklingsområden och 
särskilda uppdrag. I den följande processen har förslagen utvärderats gentemot 
omvärldsanalyser på lokal, regional, nationell och global nivå. Hänsyn har också tagits till 
potentiell effekt i förhållande till bedömd omfattning av insats. Förslagen har sedan 
vidareförädlats av kommunstyrelsens arbetsutskott före en slutlig prioritering.  
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3 Strategiska utvecklingsområden 2014-2015 
 
En omvärldsanalys kan tillsammans med kommunens ekonomiska och kvalitetsmässiga 
resultat föranleda övergripande utvecklingsarbeten som berör alla nämnder och styrelser.  
 
Dessa utvecklingsarbeten kopplas till måldokumentet ”Jokkmokk 2015” och utgör en naturlig 
del i kommunens och de kommunala bolagens styr- och ledningsprocess.  
 
Modellen beskrivs i bilden nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Strategiska utvecklingsområden och särskilda uppdrag för perioden 2014-2015 
 
Kommunfullmäktige styr med måldokumentet ”Jokkmokk 2015” och genom att ange strategiska 
utvecklingsområden och särskilda uppdrag. Dessa berör alla i koncernen och delegeras via 
kommunstyrelsen till olika nämnder.  
 

 
I syfte att uppnå målen i det övergripande dokumentet Jokkmokk 2015 prioriteras följande 
strategiska områden på kort sikt.  
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 Etableringar / Näringsliv 
 

 Energi, miljö, klimat 
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3.2 Särskilda uppdrag 
 
 
Särskilda uppdrag redovisas i den strategiska planen med ett ansvar på kommunstyrelsen att se 
till att uppdragen genomförs på ett ändamålsenligt sätt och i rätt tid. 

 
Särskilda uppdrag ges av kommunstyrelsen till genomförandeansvarig nämnd. Kommunstyrelsens 
uppgift är att finna lämplig genomförandeansvarig, starta, förändra och stoppa särskilda uppdrag 
utifrån detaljplan från genomförandeansvarig.  
 
Genomförandsansvarig utarbetar plan för insatser inom det särskilda uppdraget innehållande 
resursbehov, mål, förväntat resultat och återrapporteringsform samt genomför efter godkännande av 
kommunstyrelsen. Genomförandeansvarig återrapporterar till kommunstyrelsen. 

 
Samtliga nämnder och kommunala bolag, avdelningar, enheter eller individer i 
kommunorganisationen kan, efter beslut av kommunstyrelsen, under ledning av 
genomförandeansvarig, omfattas som resurs i godkända planer för genomförande av 
särskilda uppdrag.   
 
 
 



 

 

Utvecklingsområde Särskilda uppdrag Förslag till genomförandeansvarig 
Delegeras från Kommunstyrelsen 

Kompetensförsörjning - Vidareutveckling av eftergymnasial-/högskoleutbildning  
inom samiska språk mfl områden. 

- Underlätta valideringsprocessen av förkunskaper/examina. 
- Förbättra studieresultat och minska avhopp via tidiga 

 insatser på flera avdelningar. 
- FoUI med tydlig nytta för verksamheterna. 
- Samverkan för generationsväxlingar både internt och externt. 

- Kommunstyrelsen 
 

- Personalchef 
- BUN 

 
- Kommunchef 
- Personalchef och BUN samt Kommunstyrelsen externt 

Energi, miljö, klimat - Utveckla och /eller investera i egen energiproduktion. 
- Hitta nya områden för befintlig kompetens. 
- Bedriva eget energieffektiviseringsarbete. 
- Vidareutveckla energi, klimat och miljöutbildningar.  

- Utvecklingschef och Värmeverket 
- Utvecklingschef 
- Chef Teknik & Service 
- Utvecklingschef 

Befolkningsutveckling 
/ Attraktiv livsmiljö  

- Arbeta aktivt med inflyttarservice och kunna erbjuda en  
utökad servicenivå. 

- Ta fram och genomföra en gestaltningsplan. 
- Genomföra efterfrågeanalys av kultur– och fritidsaktiviteter  

och arbeta efter resultatet. 
- Planera för områden avsedda för om- eller nybyggnation  

av olika slag med attraktiva lägen. 
- Återimplementera vårsyn och att följa upp densamma. 
- Utreda behovet av och möjligheterna för ett senior-/ 

trygghetsboende. 
- Att fortsätta utveckla den demokratiska processen i syfte  

att stärka medborgarnas inflytande 

- Utvecklingschef 
 

- Utvecklingschef 
- Kultur och Fritidsnämnden 
 
- Samhälllsbyggarnämnden 
 
- Samhälllsbyggarnämnden 
- Utvecklingschef 
 
- Samtliga nämnder 

Etableringar / 
Näringsliv 

- Utarbeta en kommunal etableringsorganisation. 
- I samverkan med Strukturum ta fram etableringsprospekts  

och headhunta etableringar. 
- Utveckla befintliga samt nya evenemang. 
- Utveckla Notudden till en attraktiv åretruntanläggning. 
- Arbeta förberedande inför en eventuell gruvetablering 

- Utvecklingschef 
- Utvecklingschef 

 
- Utvecklingschef och Kultur och Fritidsnämnden 
- Utvecklingschef 
- Utvecklingschef 


