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Årsredovisning 2016
Årsredovisningen är en kommunstyrelseprodukt som godkänns 
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning 
och samordning av all kommunal verksamhet, oavsett om den 
bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform. 

För att skapa ett helhetsperspektiv över det kommunala verk-
samhetsområdet har årsredovisningen en gemensam verksam-
hetsberättelse för hela kommunkoncernen.

Välkommen att ta del av år 2016!
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Vi är 33 personer 
fler i kommunen 
jämfört med förra 
årsskiftet. Efterfrå-
gan på lägenheter är 
stor och det kom-
munägda bostadsbo-
laget Jokkmokkshus 
AB har byggt tre 
nya hyreshus med 
sammanlagt 17 

lägenheter. Det signalerar framtidstro. 
Befintliga och nya företag i olika branscher som ser 

affärsmöjligheter och förutsättningar för att investera 
har avgörande betydelse för utbudet av arbetstillfäl-
len och för en fungerande samhällsservice. Det i sin 
tur gör att kommunen blir attraktiv att bosätta sig i. 
Kommunens arbete med etablering av energikrävan-
de verksamheter fortsätter och går framåt. I början 
av 2017 kom ett glädjande besked från Vattenfall 
vad gäller deras accountingverksamhet i Jokkmokk. 
Samma antal arbetstillfällen som försvinner när den 
verksamheten flyttas ska bli kvar i Jokkmokk med 
andra arbetsuppgifter. Det är viktigt för kommunen 
att det finns jobb med varierande innehåll. Det ökar 
sannolikheten för att familjer vill bo kvar här eller 
flytta hit. 

Besöksnäringen växer och det märks på flera sätt. 
Det sker en stark utveckling i flera delar av kommu-
nen, bland annat i Kvikkjokksområdet och Kåbdalis. 
I Kvikkjokk har satsningen på kommunalt vatten 
och avlopp och att företag har satsat på förädling av 
tomtmark gjort att proppen gått ur vad gäller fritids-
husbyggande. Allt detta gynnar i sin tur handeln och 
företag som erbjuder andra arrangemang. Hotellen 
är i skrivande stund fullbelagda, ytterligare ett tecken 
på att Jokkmokks kommun är ett attraktivt resmål. 

Det finns många samiska institutioner och kulturu-
tövare i Jokkmokks kommun. De liksom de samiska 
näringarna är viktiga för Jokkmokks kommun. Under 

året har frågan om placeringen av Sametingets 
parlamentsbyggnad varit aktuell och kommunen har 
presenterat förslag på Jokkmokk som placeringsort. 

Nordenskiöldsloppet genomfördes i april, drygt 
20 mils skidåkning med deltagare i världsklass. Nu är 
planerna för att genomföra loppet under 2017 i full 
gång. 

Oron i världen fortsätter att påverka oss i Jokk-
mokks kommun. Det stora antalet flyktingar som 
kom under 2015 och de något färre som kom under 
2016 har tagits emot på ett utmärkt sätt inom kom-
munens verksamheter och av ideella krafter. Det är 
många olika språk som numera talas i kommunen. 
Förhoppningsvis stannar många kvar och bosätter 
sig här.  

Som i många andra kommuner är arbetskrafts-
försörjningen en utmaning och det är angeläget att 
sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Bristen 
på legitimerade lärare, sjuksköterskor, undersköter-
skor, socialsekreterare med flera yrkesgrupper gör 
sig ständigt påmind. 

Att vi har en bra skola och god tillgång till 
varierande fritidsaktiviteter är en viktig faktor för 
att locka barnfamiljer att bo i kommunen. Ett gott 
tecken är att antalet barn ökar vilket det har lett till 
utbyggnad av en av våra förskolor under 2016 och att 
den samiska förskolan Giella flyttar in i nya lokaler 
under 2017. Strukturum AB, näringslivsbolaget i 
kommunen fortsätter att satsa på ungas entreprenör-
skap, det bådar gott för framtida företagande. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla med-
arbetare i Jokkmokks kommun som i sitt arbete 
uppmärksammar och hjälper medborgare i livets alla 
olika skeden i vår vidsträckta kommun. 

Tack för er insats!

Robert Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Framtidstro
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Kommunchefen 

ning. Under år 2016 har ett kompetensförsörjnings-
projekt bedrivits och under år 2017 kommer arbetet 
att fortsätta i annan form. 

Att marknadsföra Jokkmokks kommun som en 
synnerligen passande ort för placering av Sametingets 
parlamentsbyggnad har varit en viktig uppgift för 
många kollegor i kommunen. 

Det blir fler barn i skola och förskola och skolverk-
samheten har utökats, bland annat med en modul för 
att få plats för fler barn i förskolan. För sameskolan 
har en ny förskola projekterats som kommer att byg-
gas under år 2017. Det är väldigt positiva signaler att 
det föds många barn i kommunen. Då blir det extra 
viktigt att barn och vuxna har tillgång till en me-
ningsfull fritid och det är ett av områdena kultur- och 
fritidsavdelningen arbetar med för att kunna erbjuda.

Andelen äldre ökar i kommunen och det är en ut-
maning för socialtjänsten. Platserna i särskilt boende 
är fyllda och fler äldre bor kvar hemma längre än 
tidigare vilket innebär att trycket på hemsjukvården 
och bostadsanpassningen ökar. 

Flyktingströmmarna har minskat något under året 
och det finns nu cirka 225 nyanlända i kommunen. 
Trycket på kommunens HVB-hem är inte längre 
lika stort och från att ha varit fyra så är det nu två 
hem som är i gång med cirka 40 ensamkommande 
barn. Ett av de fyra har blivit stödboende för de som 
klarar sig mer på egen hand. Det är mycket positivt 
att vi får nya invånare i kommunen, vi behöver dem! 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att integrera 
nyanlända i samhället, det gäller att lära sig språket 
och så småningom få ett arbete. På kort sikt är det en 
utmaning för skolan och socialtjänsten att rekrytera 
lärare, socialsekreterare och annan personal i den 
omfattning som behövs. Här har utförts heroiska 
insatser. 

Stort tack till alla kollegor för goda insatser under 
året och för att ha övervunnit alla utmaningar.

Annika Almqvist
Kommunchef

En ny organisation för 
kommunstyrelsens verk-
samhet beslutades under 
år 2015 och började gälla 
i januari 2016. Under 
året har arbete pågått 
med att implementera 
och göra den tydlig i alla 
verksamheter. I oktober 

beslutade kommunfullmäktige om visionsdokumen-
tet ’Jokkmokk 2030’ och utifrån dess visioner och 
målsättningar har verksamhetsplaner tagits fram av 
avdelningarna. 

Att utveckla kommunens varumärke och kommu-
nicera det är en prioriterad fråga för politiken och ett 
projekt med detta mål har startats under året. Under 
hösten har inrättats tjänsterna kommunikationsstrateg 
och kommunikatör för att arbeta platsmarknadsföring 
och kommunikation.

Befolkningen har ökat med 33 personer från års-
skiftet 2015/2016, mycket glädjande. Vi är nu 5 105 
invånare! Att kommunen visar ekonomiskt överskott 
för år 2016 är också det angenämt att notera. 

Det känns fint att konstatera att efterfrågan på 
lägenheter är stor. Det har gjort att kommunägda 
Jokkmokkshus AB har uppfört tre nya hyreshus. Två 
av dem inflyttningsklara under senare delen av år 
2016 och ett under början av år 2017. Det visar på 
att Jokkmokk är en attraktiv kommun att bosätta sig 
i och att det finns utmärkta förutsättningar för ett 
bra liv här. Att antalet bygglovsansökningar har ökat 
speglar också framtidstro. 

Det finns intresse från flera företag att utöka sin 
verksamhet. Vissa av dem är hyresgäster i kommu-
nens affärsfastigheter och det kan innebära utbygg-
nader och andra lokalanpassningar. Många företag 
startar och då kan kommunen komma i fråga som 
hyresvärd. Att hitta bra lösningar i lokalfrågor är en 
av många spännande uppgifter för fastighetskontoret. 

Ett fokusområde under året har varit att arbeta för 
etablering av energikrävande verksamheter och det 
arbetet ha visat goda resultat. Förhoppningen är att 
gå i mål med etablering av ett datacenter under år 
2017. Ett annat fokusområde är kompetensförsörj-
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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. Kommunen ligger mitt på polcirkeln och gränsar till Norge i väster, 
Gällivare kommun i norr, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner i söder samt Bodens och  
Älvsbyns kommuner i öster. 

Kommunens areal uppgår till 19 477 kvadratkilometer (cirka 10 x 20 mil)  
vilket motsvaras av en yta större än landskapen Skåne, 
Blekinge och Halland tillsammans. I en internatinell  
jämförelse är kommunens yta lika stor som halva 
Schweiz eller som två tredjedelar av Belgien.

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

Ungefär halva ytan består av skyddade områden. 
Nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och 
Muddus, som utgör delar av Världsarvet Laponia, finns 
inom Jokkmokks kommuns gränser.

ANTAL INVÅNARE

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Jämfört 

2015

Män: 2 639  2 597 2 605 2 594 2 587 2 599 42

Kvinnor: 2 466 2 475 2 481 2 472 2 499 2 520 -9

Totalt: 5 105 5 072 5 086 5 066 5 086 5 119 33

Under året födda: 50 42 58 42 35 39 8

Under året döda: 85 87 82 80 68 69 -2

Summa födelsenetto: -35 -45 -24 -38 -33 -30 6

Under året inflyttade: 364 364 291 260 236 221 0

Under året utflyttade 196 340 247 242 236 241 -44

Summa flyttningsnetto: 68 24 44 18 0 -20 44

Summa invånarantalförändring 33 -14 20 -20 -33 -51 47

Not: Uppgifter hämtade ur SCB statistikdatabas, avser 31 december varje år

Antal invånare 31/12
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1994–2014
Partier

2014 2010 2006 2002 1998 1994

Moderata Samlingspartiet (M) 1 1 1 1 1 1

Centern (C) 0 1 1 1 0 1

Liberalerna (L) 2 2 3 1 1 1

Kristdemokraterna (KD) 0 0 0 1 1 0

Miljöpartiet de gröna (MP) 4 3 2 3 0 2

Socialdemokraterna (S) 14 15 14 16 16 20

Vänsterpartiet (V) 2 4 7 5 5 3

Samernas Väl (SV) 2 2 2 2 2 1

Samernas (Sam) 0 0 0 0 0 1

Alternativet (Alt) 0 0 1 5 9 5

Framtid i Jokkmokk (FJK) 5 3 0 0 0 0

Sverigedemokraterna (SD) 1 0 0 0 0 0

Samtliga partier 31 31 31 35 35 35

Kommunal och landstingsskatt år 2016 (kronor)

Utdebitering Kommun Län Riket

Kommunalskatt 22,95 22,58 20,75

Landstingsskatt 11,34 11,30 11,35

Total skattesats exklusive  
församlings- och stiftsskatt 34,30 33,92 32,10

Skattekraft,  
kronor per invånare 183 866 195 035 194 220

index (riket = 100) 95 100 100
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sverige och omvärlden
Befolkning

Invånarantalet i Sverige var vid årsskiftet 9 995 153 
personer och strax efter årsskiftet var den tiomiljonte 
invånaren ett faktum. I skrivande stund är vi  
10 025 567 invånare i landet.  

Invandringen har ökat de senaste åren och under år 
2015 var den högre än någonsin. Det berodde främst 
på situationen i Syrien. Utvandringen var också 
hög, över 55 000 personer och det är fler än under 
1800-talets utvandring till Amerika. 

Totalt invandrade 134 240 personer till Sverige, 
en ökning med 5,7 procent jämfört med året innan. 
Det är oftast fler män än kvinnor som invandrar, så 
även förra året. Antalet invånare i Sverige beräknas 
vara 650 000 fler år 2020. Det beror till största delen 
på flyktinginvandringen, men också att det föds fler 
barn. Det har stor påverkan på kommunerna och sär-
skilt skolan, antalet barn från förskoleålder till gym-
nasiet förväntas bli 2 200 0000 och det är 230 000 fler 
än idag. Det blir en utmaning att klara anpassningen 
till den nya situationen, särskilt som skatteunderlaget 
inte kommer att öka i på motsvarande sätt. 

Tidigare räknade man med att behoven skulle öka 
först efter år 2020 då det förväntas bli många fler äld-
re men nu ser det ut som att utmaningarna kommer 
tidigare än så av delvis andra skäl. 

Bruttonationalprodukten, BNP

För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 
procent genom att antalet arbetsdagar var relativt 
stort på grund av att det var skottår och få helgdagar. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, räknar med 
att den svenska ekonomin kommer att har en fortsatt 
hög tillväxttakt och att BNP ska växa med 2,8 procent 
under nästa år. 

Det baserar man på att exporten kommer att ta 
fart liksom hushållens konsumtion. Investeringar och 
offentlig konsumtion beräknas däremot växa i något 
långsammare takt.

Arbetslösheten kommer att minska och beräknas 
landa på den nivå som rådde under föregående hög-
konjunktur. Löneutvecklingen ser dock ut att bli fort-
satt dämpad och inflationen kommer inte heller att 
skjuta i höjden eftersom KPI ligger under 2 procent. 

Det innebär enligt SKL att riksbanken fortsätter att 
hålla nere styrräntan under år 2017. 

Digitalisering

Utvecklingen och etableringen av e-samhället fortgår. 
Idag har IT påverkan på allt i samhället, socialt, 
samhällsekonomiskt och legalt. I offentlig förvalt-
ning pågår en strategisk verksamhetsutveckling med 
stöd av IT- och e-förvaltning. Tekniken förenklar för 
privatpersoner och företag genom större effektivitet 
och kvalitet. Sverige ligger långt framme när det 
gäller e-förvaltning men utvecklingen går fort och 
det möjligas gräns förändras ständigt. Att ärenden ska 
kunna hanteras via nätet är självklart för allt fler. Det 
finns en förväntan att information ska vara tillgänglig, 
att ha möjlighet att utöva inflytande och att snabbt, 
enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden den digi-
tala vägen. 

Digitaliseringen kan svara upp mot dessa förvänt-
ningar och kan också vara en del i att bemästra de 
utmaningar som har med en åldrande befolkning, 
finansiering av välfärden och klimatpåverkan att göra. 
IT kan bidra till att servicen förbättras, att effektivi-
teten förbättras och att människor blir mer delaktiga 
i samhället. 

Sysselsättning

Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas 
inte längre öka. Det innebär en  svagare utveckling av 
skatteunderlaget för kommunerna än tidigare år. Det 
faktum att befolkningen växer fort gör att behoven av 
skola, vård och omsorg också växer extra snabbt gör 
att kommunernas situation blir svårare. 

Årsmedeltalet 2016 för arbetslösa och i program 
var 6,6 procent i Jokkmokks kommun. För Norr-
bottens län var siffran 5,9 procent och för riket 6,0 
procent. 

Andra faktorer  

Förutom ekonomi är det många andra viktiga fak-
torer som påverkar Jokkmokks kommun. Några av 
dem är globalisering, ökad mångfald, demografiska 
förändringar, ökad andel äldre och minskad andel 
förvärvsarbetande, ökad individualisering, urbani-
sering – en global process, klimatförändring och 
teknikutveckling.

Möjligheterna är goda i kommunen för satsning-
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ar på etablering av elenergikrävande verksamheter. 
Inom kommunen produceras en stor del av Sveriges 
elenergi och den produceras genom vattenkraft, som 
räknas som en förnybar källa, vilket tillsammans med 
det kalla klimatet gör området lämpligt för exempel-
vis 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 livsmedels-
försörjning. Det råder oro på många håll i världen 
vilket gör att riskerna ökar för att transportvägarna 
för livsmedel från andra länder och världsdelar kan 
bli störda. Av det följer att det blir mer angeläget 
att satsa på svenska och lokala livsmedel där det är 
möjligt för att säkra tillgången på mat. 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.    

Urbaniseringen, trenden att människor flyttar till 
storstäderna i allt större utsträckning utgör en utma-
ning när det gäller att skapa attraktivitet för att stanna 
kvar i kommunen och för inflyttning. 

Den negativa befolkningsutvecklingen är en 
ekonomisk och social utmaning. Åldersstrukturen i 
befolkningen medför utmaningar inom framförallt 
äldreomsorgen. Att klara kompetensförsörjningen, 
särskilt inom omsorg och skola är en utmaning. 

Det stora antalet flyktingar som kommit till kom-
munen är positivt på längre sikt men på kort sikt är 
det en utmaning för planering av skolverksamheten 
och för att klara det ansvar som socialtjänstens har.

Koncernräkenskaper
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, förutom 
av Jokkmokks kommunförvaltning, av tre juridiska 
personer, se organisationsbild nedan. De helägda 
bolagen finns med i koncernräkenskaperna. 

Fakta om de helägda bolagen ingående i Jokkmokks 
kommuns sammanslagna redovisning presenteras 
längre fram under respektive verksamhetsområde. 
Där presenteras även fakta om Destination Jokkmokk 
AB. 

Jokkmokks kommunkoncern 
Resultat för Jokkmokks kommunkoncern år 2016 
var 16,6 miljoner kronor före skatt. AB Jokkmokks-
hus redovisar ett resultat på 7,4 miljoner kronor och 
Jokkmokks Värmeverk AB redovisar ett resultat på 
3,2 miljoner kronor före överavskrivningar. 

Destination Jokkmokk AB bildades år 2012 av 
Jokkmokks kommun och Destination Jokkmokk 
ekonomisk förening som organiserar besöksnärings-
företagen i kommunen. Kommunen och föreningen 
äger hälften var av bolaget.  

Vilka organisationer finns inte med?

Stiftelser och bolag där kommunen är 
delägare eller part men inte har ett avgö-
rande inflytande är inte medtagna i den 
sammanlagda redovisningen. 

Till dem hör Strukturum i Jokkmokk 
AB, Stiftelsen Samernas utbildningscen-
trum, Stiftelsen Ájtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum, Inlandsbanan AB, Länstra-
fiken i Norrbotten AB med flera. 

Jokkmokks kommun är en av fyra parter i Lapp-
lands kommunalförbund (LKF). Kommunen anser 
sig inte ha ett avgörande inflytande i Lapplands 
kommunalförbund vilket gör att det inte är med i den 
sammanställda redovisningen.

Ytterligare ett bolag som inte är med i den sam-
manställda redovisningen är Förenade Småkommu-
ners Försäkringsaktiebolag (FSF AB). Jokkmokks 
kommun är en av tjugofem delägare som vardera äger 
en tjugofemtedel i bolaget. Det anses vara en liten 
ägarandel varför bolaget inte är med i den samman-
ställda redovisningen.

KONCERNORGANISATION
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POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation

Majoritet

Jokkmokks kommun styrs sedan valet år 2014 av en 
majoritet bestående av en allians med två politiska 
partier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Av 
de traditionella partierna är Kristdemokraterna och 
Centerpartiet inte representerade i kommunfull-
mäktige. Totalt sedan valet år 2006 finns 31 mandat i 
kommunfullmäktige. Av dessa 31 mandat har allian-
sen 16 mandat.

Kommunalråd i Jokkmokks kommun

Kommunstyrelsens ordförande, tillika Jokkmokks 
kommuns kommunalråd, är sedan valet år 2014  
socialdemokraten Robert Bernhardsson. 

Ordföranden i de övriga nämnderna

Kommunfullmäktiges ordförande, barn- och 
utbildningsnämndens, socialnämndens, samhälls-
byggarnämndens och kultur- och fritidsnämndens 
ordförande är alla socialdemokrater. Ordförande i 
valnämnden är vänsterpartist och överförmyndaren 
är socialdemokrat. 
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TJÄNSTEMANNAORGANISATION

Tjänstemannaorganisation 
Kommunstyrelsen: Under år 2015 beslutades om en 
ny organisation som främst berörde kommunstyrel-
sens område. Den började gälla i januari 2016 och 
ska tydliggöra dess verksamhetsområde genom den 
nyinrättade näringslivs- och samhällsavdelningen där 
all verksamhet under kommunstyrelsen samlats och 
där kommunchefen är avdelningschef. En ny verk-
samhet för kommunikation och platsmarknadsföring 
av Jokkmokks kommun är inrättad. Den sorterar 
direkt under kommunchefen och ingår därmed inte i 
någon avdelning.   

Barn- och utbildningsavdelningen med förskole-  
och grundskoleverksamhet, bedriver verksamhet 
under barn- och utbildningsnämnden. 

Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappom-
sorg och biståndsenhet bedriver verksamhet under 
socialnämnden. 

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

Kultur- och fritidsavdelningen, med bibliotek 
och övriga kultur- och fritidsfrågor hanteras under 
kultur- och fritidsnämnden.
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Viktiga händelser under året

Flyktingsituationen

Att organisera verksamheten och skapa resurser för 
att ta hand om alla människor som flytt undan krig 
och andra fasor har varit en krävande uppgift för 
Jokkmokks kommun. Kommunen har ansvarat för 
fyra HVB-hem för ensamkommande barn i egen 
regi. I och med de beslut regeringen tagit i flykting-
frågan har antalet barn har minskat under året. Det 
kommer färre och de som redan finns i kommunen 
fyller 18 år allt eftersom. För närvarande är det två 
HVB-hem och ett stödboende igång. Migrationsver-
ket har haft två asylboenden och ett antal lägenheter 
för flyktingar.  Som mest har antalet flyktingar upp-
gått till cirka 8 % av totala invånarantalet i kommu-
nen. Det har ställt stora krav på skola, socialtjänst 
och överförmyndare.

Antalet barn ökar

En förskola har byggts ut och projektering har gjorts 
för investering i nya lokaler under år 2017 för Giella, 
den samiska förskolan. 

Kompensförsörjning

Inom flera av kommunens verksamheter är det svårt 
att rekrytera behörig personal. Konkurrensen om 

arbetskraften är stor och kommunen har svårt att 
konkurrera med lönerna. 

Nya hyreshus

Jokkmokkshus AB har byggt tre nya hyreshus i Jokk-
mokks samhälle, de första på 25 år. 

Marknaden

44 441 personer besökte 2016 år vintermarknad. Vi 
får gå tillbaka till 2008 för att se ett högre besöksan-
tal och ännu fler besökte marknaden år 2017. Mark-
naden lockar besökare från i stort sett hela världen. 
Jokkmokk rankas till en av Sveriges vackraste platser 
på sajten culturetrip.com. 

Jokkmokks marknad, läget på polcirkeln och en 
bra ingång till vildmarken listas som några av Jokk-
mokks fördelar. 

Sametingets parlamentsbyggnad 

Många arbetstillfällen i kommunen finns inom 
de samiska näringarna och det finns flera samiska 
institutioner i Jokkmokk.  Ájtte, svenskt fjäll- och 
samemuseum, Sameslöjdsstiftelsen,  Samernas 
Utbildningscentrum, sameskolstyrelsen och förvalt-
ningsorganisationen för världsarvet Laponia är några 
av dem. Under året har det pågått ett arbete med 
att ta fram och presentera förslag till Sametinget för 
placering av deras parlamentsbyggnad i Jokkmokk.  
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Oajevágge

Flygkraschen i Oajevágge nära Ritsem där ett post-
flygplan på väg från Oslo till Tromsø störtade och 
två personer dog har, förutom den sorg som anhöri-
ga drabbats av, även inneburit en hel del arbete för 
samhällsbyggaravdelningen. Området är otillgängligt 
och det faktum att planet splittrades i småbitar har 
gjort att uppstädningen har varit besvärlig. 

Ny organisation

Den nya organisationen inom kommunstyrelsens 
område har nu verkat ett år. Ett av syftena är att 
kommunstyrelsens verksamhetsområde tydliggörs 
genom den nyinrättade näringslivs- och samhällsav-
delningen för vilken kommunchefen är avdelnings-
chef. 

Syfte och mål med organisationsförändringen är
– Ökat medborgar- och företagarfokus.
– Medborgare och företagare ska se förändringen 

och ambitionen med nya visionsdokumentet. 
– Organisationen ska uppmuntra förbättrings- och 

utvecklingsprocesser för att möta framtida utma-
ningar. 

Tjänsterna som kommunikationsstrateg och 
kommunikatör inrättades hösten 2016 och finns kvar 
under hela år 2018. Uppdraget är att under två års 
tid arbeta med kommunikation och platsmarknadsfö-
ring av Jokkmokks kommun. 

Nytt visionsdokument – Jokkmokk 2030

Visionsdokumentet beslutades av kommunfullmäkti-
ge den 31 oktober 2016. Jokkmokks kommuns syfte 
med det övergripande visionsdokumentet är att leda 
kommunen i riktning mot visionsformuleringen som 
innebär en ökande befolkning, ökande attraktions-
kraft, fler besökare, fler företagsetableringar och fler 
investeringar som genererar livskvalitet för kommu-
nens invånare. Dokumentet ska ses som ett verktyg 
vid prioriteringar och innebär också en möjlighet att 
kunna utvärdera utvecklingen i kommunen i stort.

Nya chefer

Under året har det skett byten på flera chefsposter, 
vilket naturligtvis påverkar verksamheterna. Förra 
socialchefen slutade i juni och en tillförordnad chef 
har funnits på plats fram till december när den tjäns-
ten övergick till att vara ordinarie. Rekryteringen av 
personalchef blev klar i december, ekonomichefen är 
rekryterad och börjar sin anställning i maj 2017. En 
ny verksamhetschef för äldreomsorgen har rekryte-
rats och för att förbättra arbetsmiljön inom äldre-
omsorgen på särskilt boende har två enhetschefer 
anställts där under året. I början av april slutade förre 
kommunchefen och då blev ekonomichefen även 
tillförordnad kommunchef. Första oktober anställdes 
en ordinarie kommunchef som samtidigt fungerar 
som ekonomichef tills den tjänsten är på plats. 
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EKONOMI 
Resultat, analys och nyckeltal 
Årets redovisade resultat visar på ett överskott på 6,0 
miljoner kronor. Budgeterat resultatet var plus 3,5 
miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse 
för året på 2,5 miljoner kronor.

Verksamhetsanalys 

Barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggar-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden visar 
samtliga en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 
2,1 miljoner kronor medan kommunstyrelsen och 
socialnämnden har en sammanlagt negativ budget-
avvikelse på 3,5 miljoner kronor. Finansieringen 
redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,0 miljoner 
kronor främst beroende på ej fördelade medel från 
regeringens extrabudget för flyktingsituationen.

Styrelse, nämnder och finansieringen redovisar 
sammanlagt en positiv budgetavvikelse på knappt 2,6 
miljoner kronor. Nämndernas resultat och orsak i 
korthet till avvikelser redovisas nedan.

Kommunstyrelsen, minus 2,0 miljoner kronor

Kommunchefens område inklusive bostadsanpass-
ning och trafikfrågor redovisar sammantaget en posi-
tiv budgetavvikelse på knappt 0,2 miljoner kronor.  

Kommunchefens område visar en positiv budget-
avvikelse på 1,2 miljoner kronor. En negativ bud-

getavvikelse för personalkostnaderna på knappt 1,2 
miljoner kronor och att kostnader för konsultinsat-
ser för bland annat rekryteringar varit 0,6 miljoner 
kronor högre än beräknat har vägts upp av att den 
ramökning på 2,8 miljoner kronor som tillkom med 
regeringens extrabudget för flyktingsituationen bara 
nyttjats till en mindre del. 

Kostnaderna för bostadsanpassningen ha varit 
fortsatt höga, och översteg budgeten med 0,7 miljo-
ner kronor.

Trafikfrågor, kostnaderna för Länstrafiken är bud-
geterade till 4,8 miljoner kronor men har kostat 5,1 
miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetav-
vikelse på 0,3 miljoner kronor. 

Näringslivs- och samhällsavdelningen

Tillväxtfunktionen redovisar en positiv budgetavvikel-
se om knappt 2,0 miljoner kronor. Delar av verksam-
heten som bedrivits inom funktionen har varit olika 
projekt som till stor del finansierats via externa medel. 
Ej tillsatt tjänst och viss tjänstledighet utan lön bidrar 
till resultatet. 

Samhälls- och infrastrukturfunktionen har en nega-
tiv budgetavvikelse på 3,5 miljoner kronor.

Fastigheten Tranan, anpassning och reaförlust 2,3 
miljoner kronor.

Reparation av taket i biografen 0,5 miljoner kronor. 
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Anpassning HVB-hemmet Kvarngården 0,7 miljo-
ner kronor. 

Modul förskolan Katten 0,7 miljoner kronor, 
förklarar avvikelsen för fastighetskontoret. Ned-
skrivning HVB-hemmet Storgatan 61; 2,1 miljoner 
kronor.

Nedskrivning varmgalvaniseringsfastigheten; 2,7 
miljoner kronor.

Summa negativ budgetavvikelse fastighetskontoret 
9,0 miljoner kronor,  

Gatukontoret hade en total negativ budgetavvi-
kelse på 1,0 miljoner kronor, vilket han härröras till 
kostnader för avfallshantering. Det ökade inlämnan-
det av avfall i kombination med ökade öppettider i 
Vuollerim och Porjus är en bidragande orsak.

Städpoolen och Matpolen gör sammantaget ett 
resultat enligt budget (24 tusen kronor i negativ 
avvikelse).

Arbetsmarknadsenheten genererade trots fördel-
ningsmodellen för 2016 ett överskott motsvarande 
6,8 miljoner kronor, vilket till största del beror på 
den höga beläggningen på HVB-hemmen.

Avsaknaden av driftsbudget för samhällstrateg be-
lastade funktionens resultat med knappt 0,4 miljoner 
kronor.

IT- och e-funktionen redovisar en positiv budget-
avvikelse på 49 tusen kronor.

Controller- och juridikfunktionen inklusive över-
förmyndaren redovisar en negativ budgetavvikelse 
på 0,4 miljoner kronor, beroende på högre kostnader 
för arbetskraft och för bidrag till föreningar mm än 
budgeterat. Överförmyndaren hade 0,1 miljoner 
kronor lägre kostnader än budget.

Personalfunktionen har en negativ budgetavvikelse 
på drygt 0,5 miljoner kronor beroende på en extra 
resurs inom löneadministration samt högre lön än 
budgeterat för projektledaren i kompetensförsörj¬-
ningsprojektet.

Ekonomifunktionen inklusive gymnasiet och 
vuxenutbildningen redovisar sammantaget en positiv 
budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. 

Ekonomifunktionen slutar på en negativ budgetav-
vikelse på knappt 0,3 miljoner kronor främst beroen-
de på att föräldraledigheter och sjukskrivningar gjort 
att vikariekostnaderna ökat, att kommunchefens lön 
konterats på funktionen från april månad och att en 
del av kostnaderna för uppgraderingen av ekonomi-
systemet skulle tagits på år 2015 men blev uppskjutet 
till år 2016. Det i sin tur gjorde att funktionen hade 
ett överskott år 2015. 

Lapplands kommunalförbund, gymnasiet har en 
positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor till 
största delen beroende på lägre kostnader för skol-

skjutsarna än beräknade, vilket har att göra med dels 
att det varit färre elever och dels var de bor. 

Lapplands kommunalförbund, vuxenutbildningen 
har en negativ budgetavvikelse på 0,4 miljoner kro-
nor beroende på att kostnaderna för fria nyttigheter 
blivit högre än beräknat.

Barn- och utbildningsnämnden,  
plus 0,8 miljoner kronor 

Intäkterna från migrationsverket blev 5,3 miljoner 
kronor högre än budet beroende på att fler asylsö-
kande och ensamkommande barn än beräknat kom 
till kommunen. Intäkterna från skolverket blev högre 
än budget liksom intäkter för lönebidrag.  

Kostnaderna för köp av grundskoleplatser blev 
högre liksom personalkostnader på grund av högre 
bemanning, kostnader för utökade lokaler på grund 
av ett större antal barn. Sammantaget 6,1 miljoner 
kronor. Tilldelning från regeringens extrabudget har 
sänkt kostnaderna med 1,6 miljoner kronor. 

Socialnämnden, minus 1,5 miljoner kronor

Socialtjänstens resultat för 2016 visar på ett under-
skott på 1,5 miljoner kr. Underskottet för år 2015 
var 3,4 miljoner kr. Under år 2016 har vårdtyngden 
på vård- och omsorgsboendena  samt inom hälso- 
och sjukvården ökat vilket har krävt ökade perso-
nalresurser periodvis. Samtidigt har det varit svårt 
att rekrytera vikarier, vilket har lett till att ordinarie 
personal har fått arbeta övertid med ökade kostnader 
som följd. 

Placeringskostnaderna inom biståndsenheten har 
varit fortsatt höga. Samtidigt har socialtjänsten fått 
oväntat mycket intäkter från Migrationsverket, vilket 
till stor del har bidragit till att underskottet inte blev 
större.
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Samhällsbyggarnämnden, plus 0,2 miljoner 
kronor

Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen 
på ökade intäkter genom att ärenden avseende ny-
byggnationer och anmälningar ökat under år 2016.

Kultur och fritidsnämnden, plus 1,1 miljoner 
kronor

En stor del av förklaringen till den positiva budget-
avvikelsen är den ökade ramen av migrationspengar 
på 1,4 miljoner kronor. Av dessa förbrukades 0,9 
miljoner kronor vilket har gett positivt resultat på 
0,5 miljoner kronor. Rekryteringen av kulturchef 
drog ut på tiden, en under del av året ej återbesatt 
vaktmästartjänst och att det varit svårt att rekrytera 
rätt kompetens inom kulturskolan har sammantaget 
bidragit till den positiva budgetavvikelsen. 

Finansieringen, plus 4,0 miljoner kronor. 

Finansieringen visar en positiv budgetavvikelse 
beroende på att ej fördelade medel från regeringens 
extrabudget för flyktingsituationen bokats här.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

Justerat resultat för år 2016 visar ett överskott på 6,0 
miljoner kronor. 

Enligt kommunallagens 8 Kapitel 5 b §, får full-
mäktige besluta att en reglering av ett negativt balan-
skravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga 
skäl. Lag (2012:800). 

I syfte att minska pensionsskulden som ligger som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen teck-
nades under år 2015 en pensionsförsäkring på 4,1 
miljoner kronor plus löneskatt. Eftersom tecknandet 
av försäkringen utgör god ekonomisk hushållning 
och även är i linje med det finansiella målet att gene-
rationsprincipen ska råda har fullmäktige beslutat att 
synnerliga skäl föreligger och att balanskravsresulta-
tet därför inte ska återställas. 

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 2016 uppgår 
till 17,1 miljoner kronor.

Finansiella intäkter 

De finansiella intäkterna uppgår till 1,5 miljoner 
kronor och består huvudsakligen av ränteintäkter 
och vinster vid försäljning av värdepapper. 

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna uppgår till 2,3 miljoner 
kronor och består till största delen av räntekost-
nader och övriga finansiella kostnader. Snitträntan 
för år 2016 har varit 1,63 procent jämfört med 1,96 
procent år 2015. 

Kommunen, miljoner kronor 2016 2015 2014

 

Återställande av tidigare års förluster 0,0 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen 6,0 -4,0 0,2

Avgår reavinster/ reaförlust materiella 
anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,1

Justerat resultat 6,0 -4,0 0,1

Medel till resultatutjämningsreserven 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 0,0 -4,0 0,0

Balanskravsresultat att reglera 0,0 -4,0 0,0

Budgetavvikelse och resultat (mkr)

 2016 2015 2014 2013 

Driften: -1,4 -4,6 -11,4 -7,2 

Finansieringen: 4,0 -0,6 9,3 13,9 

Avvikelse mot budget 2,5 -5,2 -2,1 6,7 

Budgeterat resultat 3,5 1,3 2,3 3,5 

RESULTAT 6,0 -4,0 0,2 10,3 



17ÅRSREDOVISNING 2016 | JOKKMOKKS KOMMUN

Finansiella mål i enlighet med god 
ekonomisk hushållning

31 
december 

2016

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

Generationsprincipen ska råda Målet är uppfyllt, kommunen redovisar ett 
positivt resultat. 

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

 Målet är uppfyllt. Redovisat resultat år 2016 
uppgår till 6 045 mkr vilket är 1,9 procent av 
verksamheternas nettokostnader

Andelen nettokostnader exklusive av-
skrivningar i förhållande till skatteintäk-
ter och statsbidrag ska ej överstiga 92 
procent.

Målet är uppfyllt. Redovisad nettokostnads-
andel uppgår till 89,9 procent.

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

Målet är inte helt uppfyllt. Långsiktigt är 
trenden positiv men visar nu en svagt ned-
åtgående trend och uppgår till 53,8 procent 
för år 2016, att jämföra med till 54,9 procent 
för 2015, 56,1 procent för 2014, 56,4 procent 
2013. 

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

Målet är inte uppfyllt. Under år 2016 amorte-
rades det 3,0 miljoner kronor. 

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

Målet är inte uppfyllt. Under året har tolv mil-
joner kronor placerats på fasträntekonto. 

Investeringsnivån bör ligga på samma 
nivå som årets avskrivningar.

Målet är inte uppfyllt. Nettoinvesteringsnivån 
uppgick till 22,0 miljoner kronor och avskriv-
ningarna för året uppgick till 19,4 miljoner 
kronor. 

Styrelse/nämnd Helårsprognos tertial 1 Helårsprognos tertial 2 Bokslut 2016

Kommunstyrelsen -0,7 5,2 -2,0

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,3 0,8

Socialnämnden -3,0 -4,9 -1,5

Samhällsbyggarnämnden 0,0 0,0 0,2

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 1,0

Finansieringen -0,7 -8,0 4,0

Summa avvikelse -4,4 -7,4 2,5

Avstämning prognoser år 2016, avvikelse mot 
budget (mkr)

Störst avvikelse från prognoserna uppvisar kommun-
styrelsen och finansieringen beroende på att medel 

från migrationsverket varit svåra att beräkna. Avvi-
kelsen för finansieringen beror huvudsakligen på att 
ej fördelade medlen från regeringens extrabudget för 
flyktingsituationen bokförts här.

God ekonomisk hushållning – finansiella mål

en längre period. Kommuner bestämmer själva de 
finansiella målen för att god ekonomisk hushållning 
ska uppnås. 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska 
ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska 
termer betyder att resultatet ska vara positivt över 
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Soliditeten

Den totala balansomslutningen har ökat från 346,0 
miljoner kronor till 364,3 miljoner kronor. Lång-
fristiga skulder har ökat med 12,5 miljoner kronor. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som finansieras med eget kapital och uttrycks 
som andelen eget kapital i förhållande till balans-
omslutningen. Soliditeten uppgår till 53,8 procent 
för år 2016 jämfört med 54,9 procent för år 2015, 
56,1 procent för år 2014, 56,4 procent för år 2013 
och 56,0 procent 2012. Trenden är svagt negativ.  

Långfristiga lån
Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld 
till 165 miljoner kronor. Det var under år 2000, pre-
cis innan den stora amorteringsplanen i enlighet med 
kommundelegationen påbörjades.

Jokkmokks kommuns låneskuld är vid årets slut 
49,9 miljoner kronor. När skulderna var som störst 
var de långfristiga skulderna drygt 26 tusen kronor 
per invånare. Efter alla genomförda amorteringar 
sedan dess uppgår nu de långfristiga skulderna till  
9 800 kronor per invånare.
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Eget kapital

Det egna kapitalet har ökat något från år 2015 och 
uppgår nu till 196,0 miljoner kronor vilket i huvud-
sak beror på att årets redovisade resultat är positivt. 
Under andra halvan av 1990-talet urholkades det 
egna kapitalet kraftigt men stärktes under början av 
2000-talet i takt med de men de positiva resultaten 
som då redovisades.

Inom kommunvärlden är balansräkningens primä-
ra syfte att vara en resultatutredningsbalansräkning 
och inte en förmögenhetsbalansräkning. Det innebär 
att man vid en finansiell analys bör fokusera mer på 
soliditetsutvecklingen än på den faktiska soliditets-
nivån. Det märks även på de finansiella målen som 
kommunfullmäktige fastställt där ett av dessa mål är 
att soliditeten i Jokkmokks kommun ska ha en över 
tiden positiv trend. 

Andelen nettokostnader av skatteintäkter

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i 
förhållande till skatteintäkter visar hur stor del av 
skatter och statsbidrag som går till driften. Det lång-
siktiga finansiella målet är att andelen nettokostnader 
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exklusive avskrivningar i förhållande till skatteintäk-
ter inte ska överstiga 92 procent. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv är det bättre ju lägre siffran är eftersom en 
större andel av skatteintäkterna då kan användas till 
amorteringar eller till att finansiera investeringar. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna blev 
89,9 procent för år 2016.

Pensionsplaceringar

Jokkmokks kommun fattade ett strategiskt beslut 
under slutet av år 1999 som innebar att medel skulle 
avsättas för att klara av framtida pensionsåtaganden. 
Ett policydokument avseende pensionsplaceringar 
arbetades fram och fastställdes av kommunfullmäk-
tige. Denna policy har uppdaterats och lagts in i 
finanspolicyn under år 2012. Strategin är att genom 
att placera och binda upp kapital som öronmärkts för 
att kunna användas till att betala ut framtida pen-
sionsutbetalningar säkerställer Jokkmokks kommun 
att likvida medel finns i framtiden för just detta 
ändamål. 
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Eftersom det för närvarande inte finns alternativ 
med bra avkastning inom riskpolicyn så har inte alla 
utfallna vinstmedel återinvesterats. Tolv miljoner 
kronor har placerats på fasträntekonto under år 
2016. För närvarande är sammanlagt 22,9 miljoner 
kronor placerade. 

Likviditet

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet uppgå-
ende till 71,6,miljoner kronor år 2016 jämfört med 
42,1 miljoner kronor för år 2015. Likviditeten är hög 
beroende på att det inte funnits bra placeringar som 
faller in under riskpolicyn att göra. Amortering har 
inte heller skett i enlighet med finansiella målen; 3 
miljoner kronor har amorterat medan målet säger 
att amorteringen ska vara 6,5 miljoner. Anledningen 
till detta är att räntan varit negativ och när det enda 
amorteringsbara lånet kommer att återbetalas i april 
kommer kommunen att få en ränteutbetalning. 
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God ekonomisk hushållning – verksamhetsmässiga mål
Enligt lagen ska kommuner och landsting ange mål 
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Lagstiftningens krav 
på mål och riktlinjer för verksamheten kan ses som 
en uppmaning att utveckla praxis inom detta område. 
Lagen överlåter till de enskilda kommunerna och 
landstingen att själv välja väg för hur mål och riktlin-
jer ska utvecklas.

Kommunfullmäktige har definierat övergripande 
mål för verksamheten som ska svara upp mot kraven 
på god ekonomisk hushållning. Jokkmokks kom-
muns måldokument Jokkmokk 2015 har utvärderats 

vartannat år. Under hösten 2015 skickade SCB ut 
enkäten NBI (nöjdmedborgarindex) till ettusen 
slumpvis utvalda kommunmedborgare. Den har legat 
till grund för den slutliga utvärderingen. 

Ett nytt visionsdokument Jokkmokk 2030 besluta-
des av kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 och 
avdelningarna har utifrån detta tagit fram verksam-
hetsplaner. En del av dem har fastställts politikiskt 
och andra kommer upp för beslut under år 2017. De 
gör att det inte finns mål att utvärdera utifrån det 
nya dokumentet varför målredovisningen för Jokk-
mokk 2015 redovisas här. 

Övergripande mål 31 
december 

2016

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

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

En framtidskommun med hög livskvali-
tet och god folkhälsa

8 av 13 delmål är uppfyllda. För att målet ska uppnås 
finns fyra framgångsfaktorer. 
1 Aktiva medborgare
2 God och välskött boende- och närmiljö
3 Livslångs lärande och goda utbildningsmöjligheter
4 Ökad befolkning

Växande arbetsmarknad 5 av 9 delmål är uppfyllda. 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 Ej utvärderat. För att nå målet finns tre framgångsfak-
torer
1 Gott ledarskap, delaktighet
2 Goda utvecklingsmöjligheter
3 Goda anställningsförhållanden

God ekonomisk hushållning och god 
ekonomisk utveckling

Målet helt uppfyllt. För att nå målet finns två fram-
gångsfaktorer.
1 God ekonomi. Positivt resultat 2016
2 Investeringar för framtiden

Inom facknämnderna finns ett antal mål fastställ-
da i respektive nämnds verksamhetsplaner för att 
svara upp på de av kommunfullmäktige beslutade 
övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning. För en beskrivning av facknämndernas 
måluppfyllelse hänvisas till verksamhetsberättelserna 
längre fram i årsredovisningen.
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Pensionsåtaganden
År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges 
kommuner och landsting skulle redovisa sina pen-
sionsskulder. Enligt det nya regelverket lyftes alla 
gamla pensionsskulder bort från balansräkningen. 
Den nya benämningen på de gamla pensionsskul-
derna blev ansvarsförbindelser. En ny pensionsskuld 
började upparbetas i balansräkningen. Den nya pen-
sionsskulden fick enligt det nya regelverket benäm-
ningen pensionsavsättning.

För att tydliggöra Jokkmokks kommuns samlade 
pensionsåtaganden och jämföra dessa med Jokk-
mokks kommuns pensionsmedelsförvaltning redovi-
sas nedan en sammanställning.

Åtaganden, miljoner kronor

Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL 3,7

Löneskatt pensionsavsättning 1,0

Pensionsskuld 2016 individuell del 8,4

Löneskatt individuell del 2,0

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 133,9

Löneskatt pensionsförpliktelser utanför  
balansräkningen 32,5

Summa pensionsförpliktelser 181,5

Tillgångar miljoner kronor 

Finansiella placeringar av medel reserverade 

för framtida pensionsutbetalningar 22,9

Summa bokfört värde 22,9

Att finansiera, miljoner kronor 158,6

Sammanställningen visar att den klart större delen av 
Jokkmokks kommuns pensionsförpliktelser inklusive 
löneskatt saknar motsvarande medel på tillgångssi-
dan i balansräkningen. Av de pensionsförpliktelser 
som Jokkmokks kommun har uppgående till 181,5 
miljoner kronor inklusive löneskatt är cirka 22,9 
miljoner kronor öronmärkta tillgångar i balansräk-
ningen. 

En viss del av pensionsskulden  
har försäkrats bort

Jokkmokks kommun valde under åren 2003, 2006, 
2007 och 2015 att försäkra bort vissa delar av den 
återstående pensionsskulden. Det innebär att pen-
sionskostnaden för vissa åldersgrupper har tagits di-
rekt i boksluten för de åren i stället för att kostnaden 
tas i framtiden. Under åren 2008 till 2014 har ingen 
årgång bortförsäkrats. Anledningen till detta var det 
osäkrare ekonomiska läget. Under år 2015 fanns det 
inte placeringar med god avkastning inom riskpoli-

cyn varför medel inte återinvesterades i så hög grad. 
I stället har likviditeten varit god och kommunen 
beslutade att teckna ytterligare en försäkring för att 
minska skulden som ligger i ansvarsförbindelsen.  

Långsiktiga placeringar

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

Ytterligare pensionsåtaganden 

Jokkmokks kommun har pensionsåtaganden för för-
troendevalda politiker. Åren 2015 och 2016 uppgår 
avsättningen till 234 609 kr inklusive löneskatt.  

Investeringsredovisning

En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska 
kunna uppfylla de långsiktiga finansiella målsättning-
arna är att investeringsnivån hålls på en nivå i paritet 
med årets avskrivningar. Ett finansiellt mål i Jokk-
mokks kommun är att investeringsnivån ska ligga på 
ungefär 18–19 miljoner kronor per år och att ett års 
investeringsvolym inte ska överstiga avskrivningar 
enligt plan.

Utfallet för år 2016 visar på en nettoinvesterings-
nivå på 22,0 miljoner kronor och avskrivningarna 
enligt plan uppgick till 19,4 miljoner kronor.
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Investeringar 2016 i sammandrag (tkr)

Område
Redovisad 

brutto-
investering

Redovisad
netto-

investering

Budgeterad
netto-

investering

Differens
netto-

investering

Immateriella anläggningstillgångar 663 663 100 -563

Maskiner & Inventarier 1 401 1 401 2 271 870

Affärsfastigheter 8 763 5 787 4 244 -1 543

Verksamhetsfastigheter 12 910 12 078 11 359 -719

Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 1 629 1 347 1 650 303

Bilar och andra transportmedel 773 773 1 000 227

Summa: 26 139 22 049 20 624 -1 425

Förutsättningar inför år 2017 och påverkande parametrar

Investeringar 2017

Den investeringsbudget som kommunfullmäktige 
beslutat om för år 2017 ligger högre än avskrivning-
arna och avviker därmed från de finansiella målen. 
Anledningen är två stora investeringar; Giella 
förskola ska byggas och etapp två av investeringen 
i vatten- och avloppsanläggning i  Kvikkjokk ska 
göras. 

Driftsbudget år 2017

Av kommunfullmäktige fastställd driftsbudget visar 
på ett positivt resultat om 3,5 miljoner kronor. 

Låneskuld och dess sammansättning 

Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 49,9 mil-
joner kronor på bokslutsdagen 2016-12-31. Under 
året planeras amortering med 8 miljoner kronor 

Löneförändring 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att för 
kommunals avtalsområde anta det centralt fast-
ställda utrymmet plus 180 kr per arbetstagare och 
månad till utbildande undersköterskor och att anta 
”märket” som det totala utrymmet för Jokkmokks 
kommun inför löneöversyn 2017.

Förändrat invånarantal

De kommunala intäkterna är till stor del beroende 
av invånarantalet. I Jokkmokks kommun bidrar 
genomsnittsinvånaren med cirka 60 tusen kronor i 
skatteintäkter och statsbidrag. Invånarantalet den 1 

november 2016 ligger till grund för skatteintäkterna 
år 2017 och det var 5 061 personer.

Välfärdspengarna

De statliga pengarna ska användas till att nyanstäl-
la i vården och omsorgen och för att förstärka de 
kommuner som har tagit emot flest asylsökande och 
nyanlända.

Jokkmokks kommun kommer att få 6,9 miljoner 
kronor av totalt 157,7 miljoner kronor som fördelas 
till kommuner och landsting i Norrbottens län. 

Inflationen

Inflationen kan möjligen stiga något men beräknas 
vara fortsatt låg. 

Räntenivån

Om nya lån behöver tas upp är ränteläget fördelak-
tigt. 

Placeringar

De låga räntorna och den osäkra aktiemarknaden 
gör det svårt att placera kapital enligt finanspolicyns 
risknivåer och samtidigt få god avkastning.

Flyktingsituationen

Det stora antalet flyktingar i kommunen påverkar 
verksamheten både ekonomiskt och kompetensför-
sörjningsmässigt, som det ser ut nu under lång tid 
framåt.
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Hälsobokslut 2016
(siffror inom parentes gäller 2015)

Antal anställda

2016-12-31 har Jokkmokks kommun 427 (410) 
tillsvidareanställda och 88 (61) visstidsanställda.  I 
de kommunala bolagen är motsvarande siffror: 
Jokkmokkshus AB tillsvidareanställda 7 (7), visstids-
anställda 2 (2) samt, Värmeverket AB 6 (6) tillsvida-
re-anställda. Följaktligen uppgick det totala antalet 
tillsvidareanställningar i kommunkoncernen till 440 
(423) och visstidsanställningar till 90 (63).

Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen 
har ökat från år 2015 till år 2016 med 17 personer 
samt visstidsanställda med 27 personer. En stor del 
av ökningen kan förklaras med de två under året 
nystartade HVB-hemmen Borgen och Kvarngården.

Antalet årsarbetare

Räknas de 427 tillsvidareanställda i kommunen 
om till antal årsarbetare blir siffran 401 (385). Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden i Jokkmokks 
kommun är 94 procent av en heltid. Siffran för kvin-
nor är 94 procent och män 97 procent.

Fördelningen över de olika verksamheterna ser ut 
enligt följande:
• Socialnämndens område har 195 (194) tillsvidare-

anställda personer. 

Könsfördelning hela kommunkoncernen,
tillsvidareanställda år 2016

• Barn- och utbildningsnämnden har 83 (76) tillsvi-
dareanställda.

• Kommunstyrelsen har 132 (122) tillsvidareanställ-
da

• Kultur- och fritidsnämnden har 11 (11) tillsvida-
reanställda

• Samhällsbyggarnämndens område har 6 (7) tillsvi-
dareanställda.
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Köns- och åldersfördelning

Av de 427 kommunalt tillsvidareanställda är 341 per-
soner eller 80 (82) procent kvinnor och 86 personer 
eller 20 (18) procent män. Lägger man till de kom-
munala bolagen utjämnas siffrorna något. Antalet 
kvinnor uppgår då till 346 eller 78 (80) procent och 
antalet män uppgår till 97 eller 22 (20) procent.

Vi kan konstatera att trenden håller i sig då antalet 
män fortsatt ökat även detta år men att kommunkon-
cernen fortfarande är en mycket kvinnodominerad 
arbetsplats.

Medelålder

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda 
uppgår till 48,0 år (50,3), kvinnor 48,4 år (50,6) och 
män 46,6 år (49,3). 

 
Medelålder 2016 2015

Män 46,6 49,3

Kvinnor 48,4 50,6

Totalt 48,0 50,3

En stor andel av personalen ligger i åldersintervallet 
55-59 år, 16,7 (18) procent varav 19,4 procent kvin-
nor och 12,6  procent män. År 2016 är 52,4 (58,6) 
procent av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda 
50 år eller äldre. Trenden visar på en viss föryngring 
av personalen men samtidigt så kommer nästan var 
sjätte medarbetare att gå i pension inom 5–10 år.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron 
ingår samtliga månadsavlönade, dvs både tillsvidare-
anställda och visstidsanställda med månadslön. Den 
totala sjukfrånvaron bland Jokkmokks kommuns må-
nadsavlönade i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetad tid är 5,8 procent år 2016. Motsvarande 
siffra för 2015 är 6,0 procent.

Långtidssjukfrånvaro

Från och med dag 60 i en sjukfrånvaroperiod kate-
goriseras en person som långtidssjuk. Av den totala 
sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun står långtids-
sjukfrånvaro för 22,9 procent år 2016. Motsvarande 
siffra för 2015 är 26,3 procent.

Sjukfrånvaron ur ett könsperspektiv

Cirka 79,3 (80,9) procent av kommunens månadsav-
lönade är kvinnor och kvinnornas sjukfrånvaro står 
för 87,5 (86,8) procent av den totala sjukfrånvaron. 
Kvinnornas sjukfrånvaro i förhållande till den sam-
manlagda ordinarie arbetstiden är 5,83 (6,0) procent 
och för männen 3,5 (4,1) procent.

Ålder Sjukfrånvaro 
%

Långtisjuk- 
Frånvaro %

<= 29 år 5,2 (3,7) 3,8 (0,0)

30-49 år 5,6 (5,7) 16,6 (20,1)

>= 50 år 6,2 (6,5) 31,3 (31,9)

Totalt 5,8 22,9

Sjukfrånvaron ur ett åldersperspektiv

47,1 (54) procent av kommunens månadsavlönade är 
50 år eller äldre och dessa medarbetares sjukfrånvaro 
står för 52,4 (62,5) procent av den totala sjukfrånva-
ron.

Sjukfrånvarodagar per snittanställd

År 2016 redovisar Jokkmokks kommun 19,8 sjuk-
dagar per snittanställd, 2015 var motsvarande siffra 
21,0 sjukdagar. Frånvarotillfällen per snittanställd var 
2,5 (2,5).

Frisktal

Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka i 
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stället för att enbart följa statistik avseende sjukfrån-
varo även infört mätning av ett frisktal. Jokkmokks 
kommuns mål enligt visionsdokumentet Jokkmokk 
2015 är att minst 40 procent av medarbetarna inte 
ska ha någon sjukfrånvaro under året och att minst 
70 procent ska ha max 7 sjukdagar under året.

Uppnår inte målen med frisktalen

Av Jokkmokks kommuns månadsavlönade har 33,9 
(31,6) procent inte en enda sjukfrånvarodag under 
2016. Jämfört med år 2015 har kommunen således 
höjt sitt frisktal med 2,3 procent.

Uppdelat på kön så blir siffrorna för kvinnor 28,1 
(27,9) procent och män 54,2 (47,1) procent. Så det är 
alltså männen som är friskare.

Totalt  
kommunen

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 33,9 60,5

Andelen medarbetare med max 7 sjukdagar under 
2016 uppgår till 64,7  (54,7) procent, vilket är en 
förbättring mot ifjol men vi når ändå inte målet på 
70 procent som var uppsatt i visionsdokumentet 
Jokkmokk 2015. 

Nedan är friskhetstalen redovisade per nämnd:

Social-
nämnden

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 28,2 57,3

Barn- och 
utbildnings-
nämnden

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 23,2 66,7

Kommun-
styrelsen

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 52,4 75,7

Samhälls-
byggar-
nämnden

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 55,6 100

Kultur-och 
fritidsnämn-
den

Andel sjukdagar

0 <= 7

Frisktal % 42,9 76,2

Sjukfrånvaron kostar

För att skapa en samlad och enhetlig bild över vad 
sjukfrånvaron verkligen kostar har Jokkmokks kom-
mun tillsammans med den största fackliga organi-
sationen i Jokkmokks kommun bestämt sig för att 
arbeta med en specifik modell i detta sammanhang. 
Modellen har arbetats fram av Paula Liukkonen, 
ekonomie doktor och docent i företagsekonomi, 
tillika forskare och universitetslektor vid Stockholms 
universitet. Bland annat försäkringskassan arbetar 
med samma modell så den är använd och känd.

Modellen innebär att vissa antaganden görs gällan-
de overheadkostnader och liknande. Med denna mo-
dell som bakgrund och arbetsmetod konstateras att 
Jokkmokks kommuns totala sjukfrånvarokostnader 
uppgår till ca 10,1 miljoner kronor (9,7) för år 2016.

Förutom dessa kostnader finns många aspekter, så-
som till exempel mänskligt lidande och produktions-
bortfall, som gör att det är värt att satsa ytterligare 
resurser på att få ner sjukfrånvaron.

Tidsredovisning för den genomsnittlige 
medarbetaren

Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånvaron för 
5,9 (6,2) procent semesterfrånvaro och ferie/uppe-
håll 10,8 (11,2) procent föräldraledighet samt vård 
av barn uppgår till 1 (1) procent och övrig frånvaro 
står för sammanlagt 3,9 (3,4) procent av den totala 
tillgängliga tiden. Övrig frånvaro är bland annat 
ledighet för studier, allmän tjänstledighet samt ledig-
het på grund av fackliga uppdrag.

När all frånvaro är borträknad kvarstår den arbe-
tade tiden. Av 100 procent tillgänglig tid uppgår den 
arbetade tiden därmed till 78,4 (78,2) procent.

Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars ar-
betsvecka betyder det att av dessa 40 timmar är den 
i genomsnitt 48-åriga medarbetaren i Jokkmokks 
kommun på sin arbetsplats 31 timmar och 22 minu-
ter i snitt per vecka.

Medarbetaren är sjuk 2 timmar och 22 minu-
ter samt föräldraledig 24 minuter under genom-
snitts-veckan. Vidare har medarbetaren semester 
och ferie/uppehåll 4 timmar och 19 minuter och är 
ledig med övrig frånvaro 1 timme och 33 minuter 
per vecka.
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Nationella minoriteter i Sverige
Lagstiftning om nationella minoritetsspråk 

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 tillämpas 
även hos länsrätt, tingsrätt, fastighetsdomstol, mil-
jödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets 
som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet. 
Med förvaltningsområdet för samiska avses Arje-
plog, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner. 

Enligt lagen har ”enskild rätt att använda samis-
ka vid sina muntliga och skriftliga kontakter med 
en förvaltningsmyndighet i ärenden som avser 
myndighetsutövning i förhållande till honom eller 
henne, om ärendet har anknytning till förvalt-
ningsområdet”.

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 ska innehålla en upplysning på samiska om 

att beslutet kan översättas muntligen till samiska 
av myndigheten på begäran av den enskilde.

Ny lag om nationella minoritetsspråk

Från och med den 1 januari 2010 gäller en ny lag 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Lagen medför också ändringar i sametingslagen 
och socialtjänstlagen och är en del i regeringens 
minoritetspolitiska strategi som antogs i juni 2009. 
Strategin innehåller en rad förslag för att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, 
däribland åtgärder för att:
• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarå-

dets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter och den europeiska stadgan om 
landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning 
av vidtagna minoritetspolitiska åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de 
nationella minoriteterna 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt 
och inflytande, samt 

• främja bevarandet av de nationella minoritets-
språken
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Verksamhetsredogörelse för minoritets-
språksarbetet 2016 

En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som 
sammanträder enligt fastslagna mötesdatum under 
året. Följande representanter ingick 2016 i Mino-
ritetsspråkgruppen:

Anna Hövenmark (v)
Catharina Johansson (s)
Henrik Blind (mp) 
Lisa Jonsson Gunnare (sameföreningarna)
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna)

Minoritetsspråksgruppen består således av politiskt 
valda representanter samt företrädare för sameby-
arna och sameföreningarna i Jokkmokks kommun. 
De sistnämnda har nominerat en representant 
vardera. Ledamöterna i samrådsgruppen arvoderas 
enligt samma arvodesreglemente som övriga poli-
tiska förtroendevalda inom kommunen.

Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande mi-
noritetsspråk samt samtliga ansökningar om medel 
ur minoritetspråksanslagen vilket har resulterat i 
exempelvis olika typer av åtgärder inom samiska 
förskolan, exempelvis inköp av språkinspirerande 
material och språkrelaterade aktiviteter. 

Samrådsgruppen har varit remissinstans till 
kommunstyrelsen i frågor som rör minoritetsspråk 
exempelvis skyltning på samiska och skrivelse angå-
ende undervisning i lulesamiska i skolan.

Åtgärder inom äldreomsorgen som inköp av 
tidningar och litteratur, material studiebesök, och 
måltider för äldre samer.

Åtgärder inom kultur- och fritid såsom en lång-
siktig uppbyggnad av samisk litteratur vid det egna 
kommunbiblioteket och översättning av marknads-
programmet till lule- och nordsamiska.

Medfinansiering av projekt såsom: anordnande av 
dagverksamhet för äldre, minnesträning för äldre, 
barnverksamhet 0–6 år, bokprojekt om renhunden 
och även boken ”Apmut Ällosujtár”, audioguider 
på samiska för Ájttes utställningar och språkcafé på 
lulesamiska

Grundskydd 

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

Jokkmokks kommun har idag både en lulesamisk-
talande och en nordsamisktalande person centralt i 
förvaltningen, något som saknats på senare år.

Statsbidrag

Under 2016 har Jokkmokks kommun mottagit  
660 000 kr i statsanslag och av dessa så har  
678 000 kr nyttjats totalt för verksamhet 1700, 
minoritetsspråk. De största kostnadsposterna är 
kommunens äldreomsorg som har fått 100 000 kr 
och den samiska förskolan Giella som har fått  
140 000 kr. Bland övriga kostnadsposter finns 
översättning av material 30 000 kr, externa bidrag 
till sameföreningen för anordnande av dagverk-
samhet för äldre 190 000 kr och barnverksamhet 
0-6 år 32 000 kr.
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Driftsredovisning 2016
Politiskt ansvar (tkr)

UTFALL BUDGET DIFFERENS

Kommunstyrelsen

Intäkter 157 013 123 328 33 685

Kostnader 260 624 224 933 -35 691

Nettokostnader 103 611 101 605 -2 006 -2,0%

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 14 468 9 122 5 346

Kostnader 90 370 85 822 -4 548

Nettokostnader 75 902 76 700 798 1,0%

Socialnämnden

Intäkter 28 674 18 646 10 028

Kostnader 150 398 138 858 -11 540

Nettokostnader 121 724 120 212 -1 512 -1,3%

Samhällsbyggarnämnden

Intäkter 5 117 4 420 697

Kostnader 15 010 14 520 -490

Nettokostnader 9 893 10 100 207 2,0%

Kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 6 142 5 804 338

Kostnader 16 548 17 287 739

Nettokostnader 10 406 11 483 1 077 9,4%

Summa ovan

Intäkter 211 414 161 320 50 094

Kostnader 532 950 481 420 -51 530

Nettokostnader 321 536 320 100 -1 436 -0,4%

Finansieringen

Intäkter 338 302 332 721 5 581

Kostnader 10 721 9 121 -1 600

Nettokostnader -327 581 -323 600 3 981 1,2%

Totalsumma

Intäkter 549 716 494 041 55 675

Kostnader 543 671 490 541 -53 130

Nettokostnader -6 045 -3 500 2 545



29RÄKENSKAPER 2016 | JOKKMOKKS KOMMUN

Resultaträkning mot budget 2016 (tkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Verksamhetens intäkter 160 263 113 249 47 014

Verksamhetens kostnader -458 343 -416 164 -42 179

Jämförelsestörande poster -7 279 0 -7 279

Avskrivningar -19 401 -20 727 1 326

Verksamhetens nettokostnader -324 760 -323 642 -1 118

Skatteintäkter 236 458 237 000 -542

Generella statsbidrag 95 208 87 970 7 238

Finansiella intäkter 1 473 3 142 -1 669

Finansiella kostnader -2 334 -970 -1 364

Resultat före extraordinära poster 6 045 3 500 2 545

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 6 045 3 500 2 545

Balansräkning mot budget 2016 (tkr) 

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

Anläggningstillgångar 222 879 232 600 -9 721

Omsättningstillgångar 141 406 104 100 37 306

SUMMA TILLGÅNGAR 364 285 336 700 27 585

Eget kapital 196 028 198 400 -2 372

 -varav årets resultat 6 045 3 500 2 545

Avsättningar 4 625 3 100 1 525

 -varav pensioner 4 625 3 100 1 525

Skulder 163 632 135 200 28 432

 -varav långfristiga 49 903 32 600 17 303

 -varav kortfristiga 113 729 102 600 11 129

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 364 285 336 700 27 585
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Redovisning av kassaflöden mot budget 2016  (tkr)

JOKKMOKKS KOMMUN Utfall Budget Diff

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6 045 3 500 2 545

Justering för ej likvidpåverkande poster 26 158 18 300 7 858

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 32 203 21 800 10 403

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

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 6 405 0 6 405

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 318 0 318

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 926 21 800 17 126

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -663 0 -663

Investering i materiella tillgångar -21 386 -18 500 -2 886

Försäljning av materiella tillgångar 2 614 0 2 614

Investering i finansiella tillgångar -2 463 0 -2 463

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 898 -18 500 -3 398

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristig skuld 12 465 0 0

Amortering av långfristiga skulder 0 -6 500 6 500

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 465 -6 500 6 500

Årets kassaflöde 29 493 -3 200 20 228

Likvida medel vid årets början 42 171 45 300 -3 129

Likvida medel vid årets slut 71 664 42 100 29 564

29 493 -3 200 32 693

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 26 680 18 500 8 180

Justering för gjorda avsättningar -522 -200 -322

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0

26 158 18 300 7 858
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Investeringar 2016 (tkr)
Sammandrag

Område

Redovisad 
brutto- 

investering

Redovisad 
netto- 

investering

Budgete-
rad netto- 

investering

Differens 
netto- 

investering

Immateriella anläggnings- 
tillgångar

663 663 100 -563

Maskiner & Inventarier 1 401 1 401 2 271 870

Affärsfastigheter 8 763 5 787 4 244 -1 543

Verksamhetsfastigheter 12 910 12 078 11 359 -719

Publika fastigheter  
(gator, vägar & broar)

1 629 1 347 1 650 303

Bilar och andra transportmedel 773 773 1 000 227

Summa: 26 139 22 049 20 624 -1 425

Resultaträkning  (tkr)

Not Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

  

Verksamhetens intäkter 1 160 263 119 626 208 495 166 192

Verksamhetens kostnader 2 -458 343 -418 198 -486 167 -443 084

Jämförelsestörande poster 4 -7 279 2 986 -7 279 2 986

Avskrivningar 3 -19 401 -20 486 -25 756 -26 493

  

Verksamhetens nettokostnader -324 760 -316 072 -310 707 -300 399

  

Skatteintäkter 5 236 458 227 306 236 458 227 306

Generella statsbidrag 5 95 208 80 718 95 208 80 718

Finansiella intäkter 6 1 473 5 394 1 616 5 619

Finansiella kostnader 7 -2 334 -1 302 -5 986 -5 357

  

Resultat före extraordinära poster 6 045 -3 956 16 589 7 887

  

Skatt 0 0 -888 -1 282

  

ÅRETS RESULTAT 6 045 -3 956 15 701 6 605
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Balansräkning  (tkr)

Not Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 8 837 468 837 468

Materiella anläggningstillgångar   

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 197 666 204 969 339 927 322 765

- Maskiner och inventarier 10 8 009 8 321 40 835 43 010

Finansiella anläggningstillgångar 11 16 366 13 903 7 371 4 925

Summa anläggningstillgångar 222 878 227 661 388 970 371 168

Omsättningstillgångar   

Förråd 0 0 5 489 4 755

Fordringar 12 61 857 63 774 65 291 67 846

Kortfristiga placeringar 13 7 886 12 373 7 886 12 373

Kassa och bank 14 71 664 42 171 77 667 45 177

Summa omsättningstillgångar 141 407 118 318 156 333 130 151

SUMMA TILLGÅNGAR 364 285 345 979 545 303 501 319

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH   

SKULDER   

Eget kapital 15 196 028 189 983 238 663 222 962

- därav årets resultat 6 045 -3 956 15 701 6 605

Avsättningar   

- avsättningar för pensioner och   

  liknande förplikteler 16 4 625 5 147 5 478 6 007

Summa avsättningar 4 625 5 147 5 478 6 007

Skulder   

Långfristiga skulder 17 49 903 37 438 186 985 153 547

Kortfristiga skulder 18 113 729 113 411 114 177 118 803

Summa skulder 163 632 150 849 301 162 272 350

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   

OCH SKULDER 364 285 345 979 545 303 501 319

  

Borgens- och ansvarsförbindelser 19 310 659 298 316 310 659 298 316
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Redovisning av kassaflöden  (tkr)

Not Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 6 045 -3 956 15 701 6 605

Justering för ej likvidpåverkande poster A 26 158 22 009 33 394 29 253

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring   

av rörelsekapital 32 203 18 053 49 095 35 858

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0 0 -735 -3 009

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 12,13 6 405 -14 075 7 042 -14 131

Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 18 318 10 825 -4 626 6 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 926 14 803 50 776 24 833

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 -663 -305 -663 -305

Investering i materiella tillgångar 9,10 -21 386 -13 767 -50 341 -15 103

Försäljning av materiella tillgångar 2 614 17 2 614 798

Investering i finansiella tillgångar 11 -2 463 0 -2 463 0

Försäljning av finansiella tillgångar 11 0 0 17 70

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 898 -14 055 -50 836 -14 540

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Ökning av långfristig skuld 17 12 465 438 32 950 438

Amortering av långfristiga skulder 17 0 -8 600 -400 -16 170

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 465 -8 162 32 550 -15 732

Årets kassaflöde 14 29 493 -7 414 32 490 -5 439

Likvida medel vid årets början 42 171 49 585 45 177 50 616

Likvida medel vid årets slut 71 664 42 171 77 667 45 177

29 493 -7 414 32 490 -5 439

Not A Specifikation av ej likviditets- 
påverkande poster

 

Justering för av- och nedskrivningar 26 680 20 486 33 035 26 493

Justering för gjorda avsättningar -522 1 523 359 2 760

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0

26 158 22 009 33 394 29 253
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Nyckeltal (%)

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015 Kommentar

Andelen nettokostnader 
exklusive avskrivningar i 
förhållande till totala skatte-
intäkter:

89,9 96,9 83,7 89,9 Jokkmokks kommun har som mål-
sättning att detta tal ej ska överstiga 
92 procent.

Resultat före extraordinära 
poster exklusive avskrivning-
ar i förhållande till skattein-
täkter:

9,9 5,4 15,0 11,2 Detta mått visar hur stor andel av 
skatteintäkterna som kan användas 
till avskrivningar, investeringar, amor-
teringar eller annat sparande. Man 
brukar ange cirka 7 procent som mål 
för att resultatet ska vara långsiktigt 
hållbart.

Finansnettots andel av totala 
skatteintäkter:

-0,3 1,3 -1,3 0,1 Detta tal visar hur stor del av skat-
teintäkterna som går till finansiella 
nettokostnader.

Resultat före extraordinära 
poster exklusive avskrivning-
ar i förhållande till nettoin-
vesteringar:

133,5 117,5 92,8 223,1 Om detta tal överstiger 100 procent 
kan man ta av överskottet från verk-
samheten och använda till amorte-
ring eller till annat sparande.

Likvida medel i förhållande 
till verksamhetskostnader:

15,6 10,1 16,0 10,2 Målsättningen i normalfallet är cirka 
10 procent.

Balanslikviditet (omsätt-
ningstillgångar i förhållande 
till korta skulder):

124,3 104,3 136,9 109,6 Målsättningen i normalfallet är cirka 
100 procent. Om siffran understiger 
100 procent betyder det att de kort-
fristiga skulderna är högre än vad 
omsättningstillgångarna är. Den situ-
ationen kan medföra risk för ett ökat 
upplåningsbehov.

Soliditet: 53,8 54,9 43,8 44,5 Förändringen över tiden är det mest 
intressanta.

Långfristiga skulder per 
kommuninvånare (kronor):

9 775 7 381 36 628 30 273 Riksgenomsnittet ligger på cirka 
25.000 kronor/invånare.
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Investeringar 2016 (tkr)

Kod Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget

0309      BRANDVÄGG 562,8 0,0 562,8 0,0

0320      IT- O E-FUNKT INV RAM -16 0,0 0,0 0,0 1 000,0

0324      TRÅDLÖST NÄTVERK 492,6 0,0 492,6 0,0

0600      SAMH.BYGG INVEST.RAM -16 0,0 0,0 0,0 1 400,0

0611      SLÄCKBIL TILL VUOLLERIM 207,6 0,0 207,6 0,0

0613      BRANDMATERIAL/ÖVNINGSOMR 81,2 0,0 81,2 0,0

0700      BUN INVESTERINGSRAM -16 0,0 0,0 0,0 611,5

0705      VÄSTRA, KLASSRUMSMÖBLER 71,9 0,0 71,9 0,0

0706      ÖSTRA, KLASSRUMSMÖBLER 253,8 0,0 253,8 0,0

0800      KULTUR O FRITID INV.RAM 0,0 0,0 0,0 100,0

0803      KONSTGRÄS FOTBOLLSPLAN 35,0 -14,0 21,0 0,0

0804      CHIPMÄRKNING LITTERATUR 99,9 0,0 99,9 0,0

0900      GATU INVESTERINGSRAM -16 0,0 0,0 0,0 6 410,0

0911      AVLOPPSHANTERING KÅBDALIS 648,2 -324,1 324,1 1 375,0

0915      VATTENVERKET KVIKKJOKK 1 043,9 -379,4 664,5 534,0

0916      FÖRSTUD. MURJEK VATTENVER 256,4 -128,2 128,2 450,0

0921      BYTE GATLJUS 564,2 -282,1 282,1 0,0

0922      ÅTERSTÄLLNING SKANSVÄGEN 368,4 0,0 368,4 0,0

0923      GÅNG&CYKELV LOMMEN-ULLENI 696,2 0,0 696,2 0,0

0924      BIL 1 GATUKONTORET 199,5 0,0 199,5 0,0

0926      TAK KONTOR RENINGSV JMK 156,9 0,0 156,9 0,0

0927      SLAMAVVATTNARE RENINGSV J 1 063,0 0,0 1 063,0 0,0

0930      ÅTGÄRDER HÅRDGJORDA YTOR 203,8 0,0 203,8 0,0

0932      INKÖP CONTAINER 123,8 0,0 123,8 0,0

0933      BIL 2 GATUKONTORET 183,9 0,0 183,9 0,0

0934      VA KVIKKJOKK 8 657,0 0,0 8 657,0 0,0

1000      FASTIGHET INVESTERINGSRAM 0,0 0,0 0,0 6 200,0

1021      NOTUDDEN STUGOR 306,3 0,0 306,3 87,0

1022      PORJUS INDUSTRIHUS 0,0 0,0 0,0 275,0

1023      NOTUDDEN (FLYTTAT FR -15) 145,1 0,0 145,1 1 182,0

1027      ÖSTRA SKOLAN, TAK 629,2 0,0 629,2 0,0

1031      NOTUDDEN, ÅTGÄRD. ELANL. 1 526,7 -450,0 1 076,7 0,0

1033      KAITUM, PROJ. DRÄNERING 251,9 0,0 251,9 0,0

1034      NOTUDDEN PLATTSÄTTNING 1 056,9 -450,0 606,9 0,0

1035      INKÖP FASTIGHET, RÖDLUVAN 2 116,7 0,0 2 116,7 0,0

1036      OMBYGGNAD C/O GERD 523,7 -261,9 261,8 400,0

1037      BIL FASTIGHETSKONTORET 181,5 0,0 181,5 0,0

1038      DESTINATION JMK, MÖBLER M 377,4 0,0 377,4 0,0

1039      ELKRAFT PORJUS IND-HUS 2 400,0 -1 800,0 600,0 600,0

1040      KALLFÖRRÅD JUSTERVERK 653,0 0,0 653,0 0,0

26 138,4 -4 089,7 22 048,7 20 624,5
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Noter till resultaträkningen och till redovisningen av kassaflöden

1 Verksamhetens intäkter (tkr)     

Kommunen Koncernen

Intäkter enligt driftredovisningen 549 717 Jokkmokks kommun 157 496

AB Jokkmokkshus 36 531

Avgår: Finansiella intäkter -1 473 Jokkmokks Värmeverk AB 14 468

Statsbidrag -95 208

Skatteintäkter -236 458

Jämförelsestörande intäkt 0

Summa verksamhetsintäkter: 216 578

- varav interna poster 56 315

Summa intäkter: 160 263 Summa intäkter: 208 495

2 Verksamhetens kostnader (tkr)     

Kommunen Koncernen

Kostnader enligt driftredovisningen 543 672 Jokkmokks kommun 447 112

AB Jokkmokkshus 18 661

Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -26 680 Jokkmokks Värmeverk AB 20 394

Finansiella kostnader -2 334

Summa verksamhetskostnader: 514 658

- varav interna poster 56 315

Summa kostnader: 458 343 Summa kostnader: 486 167

Operationella leasingavtal, tkr

Förfaller till betalning inom ett år:

- Transportmedel 217

- Inventarier 3 337

Summa 3 554

Förfaller till betalning senare än ett men 
inom fem år:

- Transportmedel 172

- Inventarier 9 552

Summa 9 724

Förfaller till betalning senare än fem år:

- Transportmedel 0

- Inventarier 0

Summa 0
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3 Avskrivningar  (tkr)    

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Immateriella anläggningstillgångar 294 411 294 411

Maskiner och inventarier 2 421 2 190 5 587 5 264

Fastigheter 16 686 17 885 19 875 20 818

Summa avskrivningar: 19 401 20 486 25 756 26 493

  

4 Jämförelsestörande poster (tkr)     

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Extra avskrivningar -7 279 0 -7 279 0

Återbetalning AFA premier 2004 0 2 986 0 2 986

Summa jämförelsestörande poster -7 279 2 986 -7 279 2 986

  

5 Skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (tkr)  

Kommunalskatteintäkter 2016 2015

Allmän kommunalskatt 237 289 227 480

Slutavräkning prognos 2015 0 217

Slutavräkning prognos 2016 213 0

Definitiv slutavräkning 2014 0 -392

Definitiv slutavräkning 2015 -1 044 0

Summa kommunalskatteintäkter: 236 458 227 305

Generella statsbidrag och utjämning  

Bidrag från utjämnings-  

systemen och generella  

statliga bidrag 102 201 86 921

Avgifter i utjämningssystemen -6 993 -6 203

Summa statsbidrag: 95 208 80 718

Summa skatteintäkter,  

mellankommunal ut-  

jämning och statsbidrag: 331 666 308 023
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6 Finansiella intäkter (tkr)
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Ränteintäkter 323 267 466 492

Räntebidrag 0 0 0 0

Kursvinst värdepapper 0 4 142 0 4 142

Övriga finansiella intäkter 1 150 985 1 150 985

  

Summa finansiella intäkter: 1 473 5 394 1 616 5 619

7 Finansiella kostnader (tkr)     
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Räntekostnader lån 857 1 011 4 510 5 063

Räntekostnader pensionsskuld 58 53 58 53

Dröjsmålsräntor 1 11 0 14

Övriga finansiella kostnader 1 418 227 1 418 227

  

Summa finansiella kostnader: 2 334 1 302 5 986 5 357
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Noter till balansräkningen

8         Immateriella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen/Koncernen

Balanserade utg. 
immateriella tillg.

Summa immateriella 
anläggnings tillgångar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1 310 1 310

Årets investeringsutgifter 663 663

Årets investeringsinkomster 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 1 973 1 973

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -842 -842

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Årets avskrivningar -294 -294

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -1 136 -1 136

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0 0

Ingående planenligt restvärde: 468 468

Utgående planenligt restvärde: 837 837
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9         Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)

Kommunen

Verksamhets- 
fastigheter

Affärs- 
fastigheter

Publika  
fastigheter

Summa mark, 
byggnader och 

tekniska  an-
läggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 319 799 169 669 36 966 526 434

Årets investeringsutgifter 12 910 8 763 1 629 23 302

Årets investeringsinkomster -832 -2 976 -282 -4 090

Försäljningar/utrangeringar 0 -9 885 0 -9 885

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 331 877 165 571 38 313 535 761

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -183 987 -103 427 -23 104 -310 518

Försäljningar/utrangeringar 0 7 336 0 7 336

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -14 928 -8 121 -916 -23 965

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -198 915 -104 212 -24 020 -327 147

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 067 -6 881 0 -10 948

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 067 -6 881 0 -10 948

Ingående planenligt restvärde: 131 745 59 361 13 862 204 968

Utgående planenligt restvärde: 128 895 54 478 14 293 197 666
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Koncernen

Verksamhets- 
fastigheter

Affärs- 
fastigheter

Publika  
fastigheter

Summa mark, 
byggnader och 

tekniska  an-
läggningar

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 319 799 391 883 36 966 748 648

Årets investeringsutgifter 12 910 36 416 1 629 50 955

Årets investeringsinkomster -832 -2 976 -282 -4 090

Försäljningar/utrangeringar 0 -9 885 0 -9 885

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 331 877 415 438 38 313 785 628

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -183 987 -207 844 -23 104 -414 935

Försäljningar/utrangeringar 0 7 336 0 7 336

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -14 928 -11 310 -916 -27 154

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -198 915 -211 818 -24 020 -434 753

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 067 -6 881 0 -10 948

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 067 -6 881 0 -10 948

Ingående planenligt restvärde: 131 745 177 158 13 862 322 765

Utgående planenligt restvärde: 128 895 196 739 14 293 339 927
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10       Maskiner & inventarier (tkr)

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och  
transportmedel

Summa  
maskiner  

& inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 4 522 9 029 11 711 25 262

Årets investeringsutgifter 492 908 772 2 172

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 -1 370 -1 370

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 5 014 9 937 11 113 26 064

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -2 632 -6 418 -7 889 -16 939

Försäljningar/utrangeringar 0 0 1 305 1 305

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -632 -894 -895 -2 421

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -3 264 -7 312 -7 479 -18 055

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0 0 0 0

Ingående planenligt restvärde: 1 890 2 611 3 822 8 323

Utgående planenligt restvärde: 1 750 2 625 3 634 8 009
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Koncernen

Maskiner Inventarier Bilar och  
transportmedel

Summa  
maskiner 

& inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 119 279 14 979 14 297 148 555

Årets investeringsutgifter 1 361 965 1 150 3 476

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -13 -1 440 -1 453

Omklassificeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 120 640 15 931 14 007 150 578

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -84 224 -11 381 -9 939 -105 544

Försäljningar/utrangeringar 0 13 1 375 1 388

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -3 416 -1 031 -1 140 -5 587

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -87 640 -12 399 -9 704 -109 743

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0 0 0 0

Ingående planenligt restvärde: 35 055 3 598 4 358 43 011

Utgående planenligt restvärde: 33 000 3 532 4 303 40 835
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11      Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk AB *) 5 500 5 500  

Kollektivtrafikmyndigheten 167 167 167 167

AB Jokkmokkshus 3 860 3 860  

Jokkmokks Va och Gata AB 0 0 200 200

Polcirkeln Lappland AB 200 200 200 200

Strukturum i Jokkmokk AB 100 100 100 100

Destination Jokkmokk AB 100 100 100 100

Inlandsbanan AB 150 150 150 150

Filmpool Nord AB 146 146 146 146

IT Norrbotten AB 34 34 34 34

Skogslandet Leader AB 0 0 0 0

Andelar 1 1 1 1

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling AB 200 81 200 81

BD Pop AB 10 10 10 10

Andel i KommunInvest ekonomisk förening 342 342 342 342

Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för. 1 200 1 200 1 200 1 200

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2 344 0 2 344 0

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

Av dotterbolagen ägda bolag 0 0 0 0

Övrig långfristig utlåning 0 0 165 182

Summa finansiella   

anläggningstillgångar: 16 366 13 903 7 371 4 925

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

12      Fordringar (tkr)

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 3 132 4 013 5 947 5 921

Diverse kortfristiga fordringar 25 505 30 709 26 163 31 051

Interimsfordringar 33 220 29 052 33 181 30 874

Summa fordringar: 61 857 63 774 65 291 67 846

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

Summa: -1 917 20 163 -2 555 20 219
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13       Kortfristiga placeringar (tkr)
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Pensionsplaceringar 7 886 12 320 7 886 12 320

Kortfristiga placeringar 0 53 0 53

  

Summa kortfristiga placeringar: 7 886 12 373 7 886 12 373

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

Summa: -4 487 -6 089 -4 487 -6 089

14       Kassa och bank (tkr)
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Handkassa 7 8 7 8

Plusgiro 0 0 0 0

Sparbanken 71 424 42 163 77 427 45 169

Garantum 233 0 233 0

  

Summa kassa och bank: 71 664 42 171 77 667 45 177

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

Summa: 29 493 -7 414 32 490 -5 439

15       Eget kapital (tkr)
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Eget kapital vid årets början 172 883 176 840 205 861 199 257

Resultatutjämningsreserv vid årets början 17 100 17 100 17 100 17 100

Årets resultat 6 045 -3 956 15 701 6 604

  

Eget kapital vid årets slut: 196 028 189 984 238 662 222 961
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16       Avsättningar för pensioner (tkr)
 

Kommunen

 

Pensionsmedel/Avsättningar 2016 2015

 

Ingående avsättning 4 141 2 916

Nya förpliktelser under året -608 1 225

Varav  

  Ränteuppräkning 58 53

  Basbeloppsuppräkning -17 5

  Ny utbetalningar -27 -33

  Sänkt diskonteringsränta 0 0

  Intjänad PA-KL 0 0

  Intjänad Särskild avtalspension 63 71

  Utbetalning ÖK-SAP -455 -612

  Efterlevandepensioner 0 0

  Arbetstagare som pensionerats 192 303

  Ändrad samordning 0 1 394

  Övrig post -423 44

 

Avsättning pensioner 3 722 4 141

Upplupen löneskatt 903 1 005

Summa 4 625 5 146

Ansvarsförbindelsen  

Ingående ansvarsförbindelse 139 385 147 618

  Försäkring IPR 0 -4 410

  Ränteuppräkning 1 430 1 510

  Basbeloppsuppräkning 445 1 109

  Gamla utbetalningar -6 482 -6 643

  Sänkt diskonteringsränta 0 0

  Aktualisering -658 323

  Bromsen 0 0

  Övrig post -137 -122

  Utgående ansvarsförbindelse 133 983 139 385

  Löneskatt 32 504 33 815

Summa 166 487 173 200

Aktualiseringsgrad 95% 95%

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper
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17       Långfristiga skulder (tkr)

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Lån exklusive nästa års amorteringar 45 000 37 000 174 921 146 837

Skuld anslutningsavgifter 4 903 438 4 903 438

Latent skatteskuld 0 0 7 160 6 272

Summa långfristiga skulder: 49 903 37 438 186 984 153 547

Specifikation av kommunens  
långfristiga låneskulder:

 

Låneskuld 2016 2015

Ingående långfristiga skulder 37 000 45 600

Nyupplåning under året 8 000 0

Årets amorteringar 0 8 600

Reserverade amorteringar föregående år -6 500 -6 500

Nästa års amorteringar 6 500 6 500

Summa långfristiga låneskulder: 45 000 37 000

Kreditgivare  

Sparbanken Nord 24 000 24 000

Kommuninvest 27 500 19 500

Summa: 51 500 43 500

Nästa års amorteringar -6 500 -6 500

Summa långfristiga låneskulder: 45 000 37 000

Räntebindningstidens längd  

Andel rörliga lån (90-dagarslån) 16% 0%

Lån som förfaller 90 dagar-2 år 84% 55%

Lån som förfaller 2-3 år framåt 0% 45%

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 1,63% 1,96%

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

Kommunen

2016 2015

Kortfristiga skulder till  

koncernföretag (koncernkonto) 15 497 10 071

Amortering nästkommande år 6 500 6 500

Leverantörsskulder 15 429 19 806

Personalens skatter, avgifter och dylikt 26 454 25 555

-varav arbetsgivaravgifter 5 450 5 012

-varav källskatt 3 975 3 468

-varav semesterlöneskuld 13 185 12 514

-varav övertidsskuld 3 844 4 561

Övriga kortfristiga skulder 1 094 2 634

Förutbetalda intäkter 1 049 537

-varav förutbetalda hyresintäkter 1 049 537

Upplupna kostnader 47 706 48 308

-varav räntekostnader 84 83

-varav individuell del pensionsskuld 8 422 7 559

-varav övriga upplupna lönekostnader 2 049 1 840

-varav övriga interimsskulder 37 151 38 826

Summa kortfristiga skulder: 113 729 113 411

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

Summa: 318 10 825

Koncernen Koncernen

2016 2015

Leverantörsskulder 19 845 26 130

Arbetsgivaravgifter 7 645 7 001

Personalens källskatteskuld 4 141 3 640

Semesterlöneskuld 14 300 13 645

Individuell del pensionsskuld 8 422 7 559

Övriga interimsskulder 44 089 45 880

Amortering nästkommande år 8 585 8 785

Övriga kortfristiga skulder 7 150 6 163

Summa kortfristiga skulder: 114 177 118 803

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

Summa: -4 626 6 114
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19       Borgens- och ansvarsförbindelser (tkr) 
  

Kommunen Koncernen

  

2016 2015 2016 2015

  

Kommunägda företag   

  

AB Jokkmokkshus 114 560 94 282 114 560 94 282

Jokkmokks Värmeverk AB 18 800 19 200 18 800 19 200

  

Summa kommunägda företag: 133 360 113 482 133 360 113 482

  

Egna hem och småhus   

Statens bostadsnämnd 59 70 59 70

AB Balken Finans Sweden 10 13 10 13

SBAB 867 1 323 867 1 323

Summa egna hem och småhus: 936 1 406 936 1 406

  

Övriga externa borgensåtaganden: 9 876 10 229 9 876 10 229

  

Pensionsförpliktelser ej upptagna   

bland skulder eller avsättningar: 133 982 139 385 133 982 139 385

  

Löneskatt utanför balansräkning: 32 504 33 815 32 504 33 815

  

Summa: 310 658 298 317 310 658 298 317

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 förpliktelser. Detta borgen-
såtagande är i ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i 
KommunInvest. 



INFORMATION  
OM VERKSAMHETERNA  
I KOMMUNKONCERNEN
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KOMMUNSTYRELSEN

På följande sidor kan du läsa om verksamheterna inom Jokkmokks kommuns koncern- 

organisation. Sammanställning innehåller sex verksamhetsområden som du som medborgare 

kommer i kontakt med:

1 Kommunstyrelsen  

2. Utbildning och pedagogik

3. Vård och omsorg

4. Kultur och fritid

5. Samhällsbyggnad

6. Koncernbolag

 

Under denna rubrik finns all verksamhet inom 

näringslivs- och samhällsavdelningen samlad med 

de ingående funktionerna för tillväxt, samhälle och 

infrastruktur, IT- och e, controller och juridik, perso-

nal och ekonomi. Information om kommunchefens 

ansvarsområde inleder avsnittet.

KOMMUNSTYRELSEN
Antal ledamöter: 11 (5 S, 1 V, 1 MP, 2 FJK, 1 L, 1 SV)
Ordförande: Robert Bernhardsson (S)

Kommunchefen
Uppdrag och verksamhet

Jokkmokks kommun är organiserad i en förvaltning 
och inom den fem avdelningar med underfunk-
tioner. Kommunchefen är förvaltningens chef och 
har yttersta ansvaret för att de politiska besluten 
verkställs. I uppdraget ingår chefsansvar för avdel-
ningscheferna, för näringslivs- och samhällsavdel-
ningen med sex underfunktioner och för projektet 
varumärke och kommunikation. Den 31 oktober 
2016 beslutade kommunfullmäktige om en vision 
som sträcker sig till år 2030. Den styr verksamheter-
nas uppdrag och arbete. 

Året som gått

En ny organisation inom kommunstyrelsens om-
råde sjösattes i januari. Den förutsätter förändrade 

arbetssätt och strukturer och implementering av 
detta har pågått under året. Den nya organisatio-
nen ska tydliggöra kommunstyrelsens verksam-
hetsområde genom den nyinrättade näringslivs- 
och samhällsavdelningen där all verksamhet inom 
kommunstyrelsens område organiseras. 

Syfte och mål med organisationsförändringen är
• Ökat medborgar- och företagarfokus.
• Medborgare och företagare ska se förändring-

en och ambitionen med nya visionsdokumen-
tet. 

• Organisationen ska uppmuntra förbättrings- 
och utvecklingsprocesser för att möta framtida 
utmaningar. 

En ny tjänst som kommunikationsstrateg är 
inrättad och har börjat sin verksamhet i augusti. 
En kommunikatör anställdes i oktober. Tjänsterna 
sorterar direkt under kommunchefen och ingår 
därmed inte i någon avdelning. Uppdraget är att 
under två års tid arbeta med kommunikation och 
platsmarknadsföring av Jokkmokks kommun. 

Tidigare socialchef slutade i juni och den tillför-
ordnade socialchefen är sedan december månad 
ordinarie. Tillväxtfunktionen har fått en ny chef 
under hösten och det har rekryterats en ny perso-
nalchef som börjat sin anställning den första janua-
ri 2017. Den tidigare kommunchefen slutade sitt 
uppdrag i april och en ny kommunchef är anställd. 
Under början av år 2017 har en ny ekonomichef 
rekryterats som börjar sin anställning i maj 2017.
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NÄRINGSLIVS- OCH SAMHÄLLSAVDELNINGEN

Framtiden

Digitalisering blir allt nödvändigare inom många 
områden för att klara verksamheten. 

Det är svårt att rekrytera personal till vård, skola 
och omsorg och ett fokusområde är därför kompe-
tensförsörjning. 

Trenden att människor flyttar till storstäderna i allt 
större utsträckning gör det ännu viktigare att skapa 
attraktivitet så att fler vill stanna kvar i kommunen 
och att fler vill flytta hit. 

Kommunens roll för att möta näringslivets behov 
behöver utvecklas. Att samverka för att attrahera 
företag att investera och etablera sig i kommunen 
och att stimulera befintliga företag som har utveck-
lingspotential är viktigt.  

Den (tidigare) negativa befolkningsutvecklingen är 
en ekonomisk och social utmaning.

Åldersstrukturen i befolkningen och att äldre bor 
hemma även när hälsan sviker medför att äldreomsor-
gen och hemsjukvården ställs inför nya förutsättning-
ar.  

Drog- och alkoholmissbruket har ökat i kommunen 
vilket medför ökade insatser via socialtjänsten. 

Det stora antalet flyktingar som kommit till kom-
munen är positivt. En ökning av antalet barn som inte 
kunnat förutses gör att skolverksamheten behöver 
planeras på annat sätt. Det är viktigt att verka för 
rekrytering av behörig personal.  

De knappa resurserna måste användas effektivt för 
att ge möjligheter att satsa långsiktigt inför framtiden. 

Uppdrag och verksamhet

Tillväxtfunktionen bedriver fortlöpande verksamhet 
inom områdena näringslivsarbete, turistinformation, 
fiskerikonsulenttjänster, miljö- och energiarbete, 
utredning och beredning av ärenden till kommunsty-
relsen, drift och utveckling Arctic Camp Jokkmokk, 
Jokkmokks marknad och kollektivtrafikfrågor. Utöver 
det näringslivsarbete som funktionen bedriver så köper 
funktionen företagsutvecklingstjänster via Strukturum. 
Dessutom driver funktionen olika projekt. 

Samhälls- och infrastrukturfunktionen fullgör kom-
munens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörj-
ning, väghållning och trafikfrågor, parker, återvinning, 
naturområden och lekplatser, skogsinnehav samt 
fastigheter som inte förvaltas av annan nämnd eller 

styrelse, mat till kommunal skola och äldreomsorg, 
lokalvård, samhällstrategisk fysisk planering och fram-
tagande av detaljplaner, gestaltningsfrågor, integration 
och arbetsmarknadsfrågor.

IT- och e-funktionen har verksamhet inom tre del-
områden, kommunadministration, skola och jokknet. 
Varje delområde är uppdelat i drift och utveckling. 
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 förtroende-
valda politikerna inom varje nämnd.

Controller- och juridikfunktionen arbetar med de 
allmänna valen, minoritetsspråk inom kommunen, 
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lotteritillstånd, kontakterna med allmänheten via 
receptionen och telefonväxeln, överförmyndar- och 
upphandlingsverksamheten och uppdraget som 
verksamhetscontroller. Verksamheten omfattar även 
nämndsadministration, växel, registratur, postöppning 
och kommunens centrala arkiv.

Personalfunktionen är en stödfunktion till verksam-
heterna och ansvarar för att samordna och utveckla 
kommunens personalpolitiska arbete och säkerställa 
myndighetens arbetsgivaransvar så att kommunen 
har den kompetens som behövs. 

Ekonomifunktionen är en stödfunktion till avdel-
ningar, nämnder och styrelse och ansvarar för att 
den ekonomiska administrationen fungerar enligt 
regelverk och politiska beslut. Förslag till års- och 
delårsredovisningar, ansvar för underlag till bud-
getprocessen samt att ta fram förslag till års- och 
flerårsbudget till politiken för beslut ingår liksom 
controllerverksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Årets verksamhet

Tillväxtfunktionen: En ny chef tillträdde i september. 
Funktionen har lett processen med framtagande av 
nytt visionsdokument som antogs av kommunfull-
mäktige 31 oktober. Därefter har förslag tagits fram 
till ny verksamhetsplan för den egna verksamheten 
kopplat till det nya visionsdokumentet. Funktionen 
har uppdraget att ta fram uppföljningsmetoder till 
det övergripande visionsdokumentet ’Jokkmokk 
2030’. Det har varit hög intensitet i arbetet med 
datacenteretablering. Arbetet med att utveckla 
eventverksamheten i Jokkmokk pågår. Några interna 
utredningsuppdrag har påbörjats under året. Under 
2016 har följande projekt bedrivits; Lona, Jokkmokk 
hydropowered sites, Tillgänglig kommun, Varu-
märkesbyggande och kommunikation, Recent och 
Nordenskiöldsloppet. 

Samhälls- och infrastrukturfunktionen: I upp- 
draget ingår att genomföra investeringar och lokal-
anpassningar. Dessa har sedan år 2012 ökat i antal 
och upptar nu en stor del av verksamheten. Året 
har förutom den löpande verksamheten innefattat 
mycket upphandlings- och förberedelsearbete inför 
årets mark- och utomhusentreprenader. Drifts- och 
investeringsprojekten har varit många och tidspla-
nerna hårt pressade. Årets projekt har gått enligt 
plan och de sista utomhusprojekten avslutades vid 
årsskiftet. Etapp ett av tre för VA Kvikkjokk genom-
fördes 2016, enligt plan. 

Matpolen har infört transport av mat från Jokk-

mokk till Vuollerim. En samhällsstrateg anställdes 
i augusti för plan- och gestaltningsarbete och att 
implementera kommunens GIS plattform. Det är en 
ny tjänst som tidigare köpts av konsulter. Tillström-
ningen av ensamkommande barn har varit låg under 
året och beslutet om ändrade ersättningsnivåer har 
föranlett en genomgång av kostnader och att anpass-
ningen för stödboenden påskyndats. 

IT- och e- funktionen: Att ha fokus på teknik- och 
metodutveckling är ett nytt uppdrag som innebär 
att följa med i teknikutvecklingen, ta till sig det som 
är bra för kommunen men inte nödvändigtvis ligga 
i framkant. Därför har en driftansvarig IT-tekniker 
anställts. Arbete med att säkerställa IT-driften har 
fortsatt. Framtagandet av en gemensam IT-strategi 
samt tjänsteportfölj inom LKF-området pågår. En 
helpdeskfunktion har inrättats på personalfunktio-
nen. Automatiseringen av kontohanteringen har på-
gått men har inte kunnat avslutas. Kommunens växel 
har uppgraderats och nya funktioner tillkommit som 
ska förbättra servicen till kunder och anställda. Även 
byte av IP-telefoner är genomförd i kommunhuset. 

Uppgradering av ekonomisystemet är genomförd 
med fyra nya servrar. Översyn av samtliga switchar 
inom administrationen har gjorts för utbyte på 
grund av att säkerhetskraven inte uppfylls. Översyn 
av brandväggarna är utförd inför byte under år 2017 
men på grund av säkerhetskrav måste bytet göras 
under kvartal tre 2016. Byte av alla trådlösa acces-
spunkter är utfört. Förtätning återstår på Kaitum-
gården och eventuellt kommunhuset. Fiberdragning 
till Kaitumgården, kommunhuset samt till scenen i 
parken är genomförda. Under året har arbetet med 
den dagliga driften av de olika systemen fortsatt. 

Controller- och juridikfunktionen: Verksamheten 
bedrivs planenligt. Överförmyndaren har ett fortsatt 
stort behov av gode män till ensamkommande barn- 
och ungdomar, även om trycket inte är lika stort som 
under hösten 2015. Ytterligare en handläggare har 
anställts på halvtid för att hinna med arbetet.

Personalfunktionen: En ny chef är på plats sedan 
första januari. Förutom löpande arbete är kompe-
tensförsörjning ett fokus för verksamheten. 

Ekonomifunktionen: En ny ekonomichef kommer 
att börja i maj månad 2017. Föräldraledigheter, an-
nan frånvaro och att ekonomichefen sedan början av 
april även varit tillförordnad och ordinarie kommun-
chef har medfört att servicen till avdelningarna inte 
har varit optimal. Ekonomisystemet är uppgraderat 
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och en ny kodplan är införd liksom systemanpass-
ningen till den nya organisationen.  

Framtiden

Tillväxtfunktionen: Fortsatt hög intensitet i arbetet 
med datacenteretableringar är att förvänta. Arbetet 
är i en fas där rena säljaktiviteter intensifieras. Fram-
tiden kommer att påverkas av uppdrag med grund i 
det nya mål- och visionsdokumentet i enlighet med 
funktionens verksamhetsplan. 

Samhälls- och infrastrukturfunktionen: Arbete enligt 
verksamhetsplan. I augusti beslutades att samtliga 
VA-projekt i tätorten Jokkmokk flyttas fram i tiden. 
Åtgärder för att förbättra brandstationen i Kåbdalis 
är också framflyttade tiden. De två största projekten 
som drivits under året är arbetet med Giella förskola 
samt VA Kvikkjokk. Ett avtal är tecknat med sam-
eskolstyrelsen och byggnation av förskolan kommer 
att ske under år 2017. Etapp två av tre för VA  
Kvikkjokk ska genomföras under år 2017.

IT- och e-funktionen: Under 2017 kommer samtliga 
switchar att bytas för att kvalitetssäkra den kommu-
nala it-leveransen till kommunen. Det kommer även 
ske en generell ökning av tillförlitligheten i samband 
med att utrustning byts ut. Samverkan inom Lapp-
lands kommunalförbund beträffande växeltekniken 
kommer att utökas i och med att Pajala kommun 
nu kommer med i växelsystemet. Översyn inför 
ett eventuellt byte från Exchange till Office 365 
pågår. Samförläggning med Vattenfall på sträckan 

Vuollerim – Jokkmokk planeras åren 2017 till 2019. 
Utveckling av klientarbetsplatser, IT-arbetsplats 
pågår. Installation ska göras av gemensam plattform 
för videomöten, telefonkonferenser och snabbmed-
delanden. Inom ramen för Norrbottens e-nämnd har 
kommunerna i Norrbotten tillgång till en gemensam 
e-tjänsteplattform från och med januari 2017.

Controller och juridikfunktionen: Fortsatt verksam-
het med löpande arbetsuppgifter och enligt verksam-
hetsplan. 

Personalfunktionen: Flera stora processer pågår; 
TimeCare-projektets införande, rätten till heltid och 
gemensam bemanningsenhet. Dessa processer samt 
det allmänna chefsstödet har under 2016 prioriterats 
ner på grund av låg bemanning.  Kompetensförsörj-
ningsprojektets första del är avslutat. Om beslut tas 
om en fortsättning finns ett rekryteringsbehov av 
projektsamordnare. Nödvändiga förändringar sker 
inom drift- och systemförvaltning av det personalad-
ministrativa systemet medförande ökade kostnader 
under 2017 och ökad arbetsbelastning under första 
kvartalet för IT-funktionen. Övriga verksamheter 
påverkas ej.

Ekonomifunktionen: Fortsatt verksamhet enligt lö-
pande uppgifter och verksamhetsplan. Det har visat 
sig svårt att rekrytera personal med kompetens inom 
ekonomiområdet vilket riskerar att göra ekonomi-
funktionens verksamhet sårbar. 
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Ekonomi

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2016-12-31

Årsbudget, tkr 101 605 Årsbudget, tkr 18 513 Tillsvidareanställda 132

Redovisning, tkr 103 611 Redovisning, tkr 21 313 Visstidsanställda 28

Avvikelse, tkr -2 006 Avvikelse, tkr -2 800 160

Verksamhetsmål, tillväxtfunktionen

Verksamhetsmålen redovisas enligt den tidigare modellen ’Jokkmokk 2015’ Verksamhetsplan med grund det nya 
visionsdokumentet ’Jokkmokk 2030’ för funktionen beslutades av kommunstyrelsen i början av år 2017.  

Framgångsfaktorer Indikatorer / Delmål 31 
december 

2016

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

Livslångt lärande. Goda 
utbildningsmöjligheter

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

Målet uppfyllt. Nuvarande nivå 
30 procent (25–64 år).
Statistiken avser 2015. (senast 
publicerade uppgift)

– Kurser och program på högsko-
lenivå ska följa kommunens och 
näringslivets behov.

Målet är uppfyllt. Arbete i enlig-
het med behovsinventering.

– Utöver detta ska hela nätuniver-
sitetets utbud finnas att tillgå.

Målet är uppfyllt.

Ökad befolkning – Positivt flyttnetto 2016-12-31: Uppfyllt.  
Flyttnetto: +68.

– Positivt befolkningsnetto 2016 
(Fler invånare 2016 än 2008).

2016-12-31: 5 105 inv  
(befolkningsförändring + 33 inv 
från 2015-12-31) 
Jämfört med basår 2008 (5 305 
inv): Minus 200 inv
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Verksamhetsmål, samhälls- och infrastrukturfunktionen

Måluppfyllelsen mäts enligt den tidigare modellen ’Jokkmokk 2015’. Verksamhetsplan med grund det nya 
visionsdokumentet ’Jokkmokk 2030’ för samhälls- och infrastrukturfunktionen beslutades av kommunstyrelsen i 
början av år 2017.  

Måluppfyllelse 2016 utifrån de övergripande 
målen i Jokkmokk 2015

31 
december 

2016

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

Verka för att kunder och medborgare ska känna 
sig trygga med det vatten, den kost, den service 
och lokalvård som levereras, samt att avlopp och 
avfall omhändertas så att samhällets miljöbelast-
ning begränsas. 

Det eftersatta underhållet av gator, 
fastigheter och kommunala vatten och 
avloppsnätet gör att målet ej är nått. 
Målet med en minskad miljöbelastning 
är till stora delar uppfyllt.

Verka för att våra kunder ska ha god tillgänglig-
het genom gator och gång- och cykelvägar, till 
offentliga platser och byggnader.

Målet för ökad tillgänglighet är ej upp-
nått men tas alltid i beaktande vid ny- 
och ombyggnationer.

Verka för att våra kunder ska uppleva offentli-
ga platser, byggnader och mötesplatser som 
trivsamma 

Samhälls- och infrastrukturfunktionen, 
f.d. Teknik o Service arbetar ständigt för 
bästa kundnytta utifrån befintliga medel 

Prioritera investeringar där bedömningen är att 
framtida kostnader sänks.

Presenteras med prioritetsordning  på 
äskade investeringsärenden.

Respekt, lika värde och ansvar ska vara ledord i 
samhälls- och infrastrukturfunktionen, f.d. Teknik 
o Service. 

Värdegrunden ska vara en självklarhet 
inom samhälls- och infrastrukturfunk-
tionen.

Ta till vara och utveckla personalens kompetens 
och erfarenhet. 

Delaktighet, ansvars- och arbetsför-
delning efter intresse och kompetens 
eftersträvas

Samtliga anställda inom samhälls- och infra-
strukturfunktionen ska kunna känna glädje och 
trygghet i sin anställning. 

Resultat av medarbetarenkäten ska 
beaktas inför framtiden.

Gott ledarskap och ge utrymme för delaktighet 
hos medarbetarna.

Resultat av medarbetarenkäten ska 
beaktas inför framtiden.

Alla inom samhälls- och infrastrukturfunktionen 
ska erbjudas möjlighet till friskvård.

Alla har möjlighet till, och uppmuntras 
att använda sitt friskvårdsbidrag.

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

Goda möjligheter till dialog med ungdo-
mar för att de dem möjlighet att yttra sig 
i prioriteringar som berör ungdomar.



57ÅRSREDOVISNING 2016 | JOKKMOKKS KOMMUN

UTBILDNING OCH PEDAGOGIK
Under rubriken Utbildning och pedagogik  finns verksamheten inom barn- och utbildningsnämndens område.

BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN
Antal ledamöter: 9 (5 S, 1 FJK, - MP, - L, 1 M)
Ordförande: Sven Holmqvist (S)

Uppdrag och verksamhet  

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för 
Jokkmokks kommuns skolväsende inom förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsär-
skola. Verksamheten bedrivs på tre orter i kom-
munen: I Jokkmokks centralort finns förskola och 

grundskola med integrerad grundsärskola till och 
med årskurs 9. I Porjus finns förskola och grund-
skola årskurs 1–5 och i Vuollerim finns förskola och 
grundskola från årskurs 1–5 i kommunal regi.

Staten är huvudman för sameskolan åk 1-6 samt 
förskoleklass och fritidshem vid Jokkmokks sam-
eskola. Jokkmokks kommun har skrivit avtal med 
Sameskolstyrelsen och kan erbjuda förskola (Giella 
förskola) där verksamheten helt eller delvis genom-
förs på samiska. Jokkmokks kommun betalar avgift 
till Sameskolstyrelsen för förskola enligt förordning-
en (2011:131) , samt för fritidshem, förskoleklass och 
sameskola enligt förordningen (SKOLFS 2011:62).

I nuvarande statliga styrsystem inom skolväsen-
det styr staten verksamheten från två håll. Den ena 
styrningen innebär att staten ger kommunen som 
huvudman uppdraget att ge skolorna förutsättningar 
så att de nationella målen uppnås. Den andra styr-
ningen går förbi huvudmannen, direkt till lärare och 
rektorer att utforma en lokal verksamhet som ger 
eleverna förutsättningar att uppnå målen i läroplaner 
och kursplaner. 

Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verk-
samhet bidra till att utveckla ett attraktivt Jokkmokk. 
En stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och 
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färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, ska ge 
förutsättningar för framtidstro och ett bra liv. 

Året som gått   

Elevantalet har varierat under 2016. Det beror på 
den stora ökningen av antalet ensamkommande 
flyktingungdomar samt asylmottagandet i Porjus och 
Vuollerim. En ökad egeninvandring och kommun-
placeringar av flyktingar har också påverkat elevan-
talet. 

Under året har elever tagits emot i som mest tre 
förberedelseklasser för språkintroduktion och diag-
nostisering av kunskapsnivåer. Nyanlända försko-
lebarn har placerats direkt i befintliga barngrupper. 
Antalet förskolebarn har ökat. En hyrd modul har 
byggts ihop med Kattens förskola i Jokkmokk. 

Beslutet att inrätta stipendier till blivande lärare 
för att underlätta framtida rekrytering har fallit väl 
ut. Sammanlagt är sex ansökningar beviljade.

En kommungemensam medarbetarenkät för 
kommunens samtliga anställda har genomförts. 
Svarsfrekvensen för BUN:s verksamhetsområde 

var 84 procent. Frågorna i enkäten behandlade åtta 
kategorier; arbetsgemenskap, hälsa, information, 
kompetens och utveckling, ledarskap, medarbetar-
samtal/lön, medarbetarskap samt mål och uppdrag. I 
sju av dessa kategorier har BUN:s anställda ett högre 
medelvärde än kommuntotalen. Inom området hälsa 
är medelvärdet lika som kommuntotalen. Den största 
positiva avvikelsen finns på områdena Medarbetar-
samtal/lön samt Mål och uppdrag. 

Driftsredovisning,tkr Investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda 2016-12-31

Årsbudget, tkr 76 700 Årsbudget, tkr 612 Tillsvidareanställda 83

Redovisning, tkr 75 902 Redovisning, tkr 326 Visstidsanställda 32

Avvikelse, tkr 798 Avvikelse, tkr 286 115

Måluppfyllelse 2016 utifrån de övergripan-
de målen i Jokkmokk 2015

31
december

2016

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

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

80,6% av eleverna var behöriga till yrkes-
program, riket 81%. Meritvärdet var 216,9 
för kommunen och 224,8 för riket.

Skillnader mellan pojkars och flickors merit-
värde i grundskolan måste minska.

2016 var skillnaden i meritvärde 61,5 till 
flickornas fördel vilket beror på pojkarnas 
försämrade meritvärde.
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VÅRD OCH OMSORG
Under rubriken Vård och omsorg finns all verksamhet inom socialnämnden samlad. 

I socialnämndens ansvar ingår förebyggande insatser, stöd i olika former, service, samt hälso- och sjukvård. 

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

SOCIALNÄMNDEN
Antal ledamöter: 9 (4 S, 1 V, 1 MP, 1 SV, 1 L, 1 M)
Ordförande: Kerstin Hellgren-Tobiasson (S)

Uppdrag och verksamhet

Socialnämndens bistår enskilda människor och 
familjer som behöver vård, omsorg och stöd för att 
kunna ha en skälig levnadsnivå eller god livssituation 
i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar 
utifrån Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och 
service samt Hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden 
ansvarar för handläggning av färdtjänst, men också 
för tillståndsgivning och tillsyn inom tobaks-, alko-
hol- och läkemedelsområdet. 

Året som gått

Under 2016 har fokus legat på att få pusselbitarna 
på plats efter socialtjänstens omorganisation, som 
trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med den nya 
organisationen är att fokusera på styrningen av drift 
och utvecklingsfrågor inom respektive verksamhets-
område. 

En förändring av socialtjänstens ledningsorganisa-
tion är genomförd utifrån föreslagna arbetsmiljö-

åtgärder. Inom vård- och omsorgsboenden har två 
enhetschefstjänster tillsatts. Ytterligare en enhetschef 

inom biståndsenheten är rekryterad. Förändringen 
har lett till ett mer strukturerat, kvalitetssäkert och 
verksamhetsnära ledarskap inom respektive område. 

Arbetet med kvalitetsledningssystem är påbörjat. 
Syftet är att åstadkomma tydliga processer och upp-
följning kopplat till rutiner, riktlinjer och lagstift-
ning.

Samverkan med lokala och regionala aktörer är 
mycket viktig för att kvalitetssäkra socialtjänstens 
verksamhet. Projektet ”Trygg hemma” tillsammans 
med Norrbottens läns landsting och Norrbottens 
kommuner är ett av många exempel, som ska säker-
ställa att de mest sjuka äldre får en god och säker 
vård såväl i slutenvård som vid hemgång. Ett annat 
exempel är veckovisa lokala läkarmöten, samt må-
nadsvisa samverkansmöten med landstingets lokala 
ledning.

Utmaningarna ligger inom hemsjukvården. Beho-
ven överstiger de resurser som följde med i upp-
dra¬get vid övergången från Norrbottens läns lands-
tings primärvård. I utvärderingen som publicerades 
under 2016 framkommer att hemsjukvårdspatienter 
i hög utsträckning är nöjda med vården som erbjuds 
från hemsjukvården. Dock ligger fokus på graden 
av nöjdhet och samverkan – inte på de ekonomiska 
konsekvenserna.
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Inom vård- och omsorgsboendena har arbetet med 
att upprätta rutiner och genomförandeplaner för 
samtliga brukare fortsatt. Nytt trygghetslarmsystem 
har installerats inom boendena. 

Ordinärt boende har under året arbetat inten-
sivt med kontinuerlig uppföljning av personalbe-
man-ning kontra behov, dels på grund av minskade 
insatser periodvis. Personalen inom ordinärt boende 
har fått utbildning i bemanningsekonomi vilket 
ytterligare tydliggjort vikten av strategisk personal-
bemanning.

Efterfrågan på aktiviteter och sysselsättning är stor 
bland personer med funktionsnedsättning. Verksam-
hetens fokus har därför varit att planera och genom-
föra insatser med tydlig struktur tillsammans med 
brukarna.

Det har varit fortsatt hög efterfrågan av individ- 
och familjeomsorgens tjänster under 2016. En ad-
ministratör har anställts för att avlasta socialsekrete-
rarna med administrativa arbetsuppgifter. Ytterligare 
en enhetschef har rekryterats för att fördela ansvaret 
mellan vuxen- och barnärenden. Det stora antalet 
flyktingar har ökat arbetsbördan vilket resulterat i en 
överbelastning. För att minska kostnaderna i sam-
band med placeringar har en öppenvårdsbehandlare 
anställts på heltid, som ska hantera vård och behand-
ling före och efter placering på hemmaplan.

En medarbetarundersökning genomfördes under 
våren 2016 inom vård- och omsorgsboenden. Anled-
ningen var signaler på arbetsmiljöproblematik. Re-
sultatet var tydligt och nedslående – för lite personal 
och ingen ledning. Arbetsmiljökartläggningar och 
åtgärder har genomförts inom vård- och omsorgsbo-
enden samt inom ledningsgruppen. Previa har haft i 
uppdrag att kartlägga och arbeta vidare med lång-
tidssjukskrivna, vilket resulterat i åtgärdsplaner.

Arbetet för att tydliggöra och strukturera avvi-
kelserapportering har skapat förutsättningar för en 
kvalitetssäkring av verksamheternas arbetssätt.

Under året har samtliga beslut inom socialtjäns-
tens äldre- och handikappomsorg verkställts inom 
skälig tid. Gruppen medicinskt färdigbehandlade har 
fått sina bedömda behov tillgodosedda och kommu-
nen har inga kostnader för medicinskt färdigbehand-

lade till Norrbottens läns landsting. Under året har 
det varit en tydlig kontroll på vård- och omsorgsplat-
ser som fördelats veckovis utifrån individuella behov.

Under 2016 har socialstyrelsen och regeringen 
genomfört en satsning för att stärka bemanningen. 
Socialtjänsten har därför kunnat anställa ytterligare 
personal, totalt 4,0 årsarbetare inom vård- och om-
sorgsboenden samt en 1,0 årsarbetare inom individ- 
och familjeomsorgen.

Ett intensivt arbete har pågått tillsammans med 
personalfunktionen för att integrera de IT-system 
som används. Syftet är att kvalitetssäkra och effekti-
visera processerna. Schemaläggningen har setts över 
och bemanningskraven är nu lagda utifrån verksam-
hetens föränderliga behov. ARP (Avancerad Resurs 
Planering) har införts i två hemtjänstgrupper med 
positivt resultat.

Framtiden

Det kommer att krävas en hel del investeringar för 
att möjliggöra framtida drift inom vård och om-
sorgsboendet Kaitumgården. En långsiktig plan för 
stegvisa investeringar behövs.

Nya lagkrav för samverkan vid utskrivning som 
träder i kraft 1 januari 2018 innebär nya utmaningar. 
Efter en sjukhusvistelse behövs ett snabbare flöde 
inom biståndshandläggningen och verkställighet av 
den enskildes behov av stöd från socialtjänsten. En 
mer omfattande specialiserad hälso- och sjukvård 
förflyttas till kommunens ansvar – specialistvård blir 
därmed ett ökat inslag i socialtjänstens vardag. 

Socialtjänstens största utmaning är kompetens-
försörjning, främst inom yrkeskategorierna under-
sköterskor, socialsekreterare och sjuksköterskor. 
Integration och introduktion för nysvenskar med 
uppdrag inom vård och omsorg är en viktig framtids-
fråga.

Bemanning och rekrytering är en övergripande 
fråga för kommunen och processen, både verksam-
hetsmässigt och strukturellt, behöver ses över.

E-hälsa och innovation med tekniska lösningar 
inom socialtjänstens olika verksamheter måste vara 
en naturlig del för alternativa stödformer till kom-
muninnevånarna.

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2016-12-31

Årsbudget, tkr 120 212 Årsbudget, tkr 0 Tillsvidareanställda 195

Redovisning, tkr 121 723 Redovisning, tkr 0 Visstidsanställda 19

Avvikelse, tkr -1 511 Avvikelse, tkr 0
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Nyckeltal

Följande nyckeltal inom området för vård och omsorg är jämförbara på lokal- och riksnivå.

2014 2015 2016

Kostnad per plats i särskilt boende 619 tkr 652 tkr 708 tkr

Hemtjänstkostnad per brukare 252 tkr 232 tkr 229 tkr

IFO kostnad per invånare 1 986 kr 3 167 kr 3 224 kr

Verksamhetsmål 2016

Socialtjänstens styrning och utveckling

Utvecklingsmål December 
2016

Prognos 
december 

2017

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

1 Alla medarbetare blir delaktiga i styrprocessen Förbättringsprocesser pågår.

2 Handlingsplaner för att förverkliga visionen 
finns på alla enheter

Handlingsplaner upprättas när 
aktiviteter sker utifrån visionen

5 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 
för stärkt innovationskraft och kvalitet

Arbetssätt som gynnar ett eget 
ansvar och initiativförmåga 
införs successivt.  

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

Dialog internt påbörjad. God 
utveckling för extern samverkan.

8 Riskgraderad tillsyn med fokus på ungdomars 
alkoholintag

Fältassistent är rekryterad

9 Implementering av ”Sameprofilerad äldreom-
sorg” i ordinarie organisation

Pågår och inkluderar nu utökad 
samverkan med Samefören-
ingen. Avdelningen Rosengård/
Giedde.

Kvalitetsförbättring   

Utvecklingsmål 

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

 Arbetet pågår  

11 Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse

Ingår i det systematiska kvalitets-
arbete som är under uppbyggnad. 
Förutsätter revideringar av rutinbe-
skrivningar.

12 Utjämnad personalbemanning måndag – fredag, för 
att främja ett gott och aktivt liv

Förändring grundscheman och 
personalbemanning. 

13 Aktiv samverkan med frivilligorganisationer Förbättrad samverkan med Pensio-
närs- och handikappråd.

Kvalitetsmål

14 Ökade möjligheter till självbestämmande för brukaren Upprättande och uppföljning av 
Genomförandeplanering

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

Utveckling pågår kontinuerligt.

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

Utveckling pågår.

19 Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på hem-
maplan

Öppenvård implementerad.
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Arbetsglädje och kompetens

Kvalitetsmål
21 Alla medarbetare känner engagemang och 
förståelse för uppdraget 

Kontinuerlig utveckling

23 Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft 
tillvaratas

Kontinuerlig utveckling 

24 Alla medarbetare känner motivation i arbetet 
och arbetsglädje

Tydliggöra roller och uppdrag. Öka 
informationsflödet internt.

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
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Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet inom kultur- och fritidsnämnden samlad.

KULTUR OCH FRITID

KULTUR- OCH   
FRITIDSNÄMNDEN
Antal ordinarie ledamöter: 7 (3 S, 1 V, 1 FJK, 1 MP, 
1 SV). 7 suppleanter (4 S, 1 M, 1 L, 1 SV)
Ordförande: Claes Markusson (S)

Uppdrag och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kom-
munala kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden 
ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd till fritids- 
och allmänkulturell verksamhet samt fördela bidrag 
till föreningar och organisationer. Nämnden ska ock-
så stimulera föreningar, organisationer och enskilda 
till engagemang inom nämndens ansvarsområde.

Året som gått 

Utöver kultur- och fritidsavdelningens ordinarie 
verksamhet, som till exempel föreläsningar, författar-
besök, teaterarrangemang, service till anläggningar, 
bidragsgivning. kultur i skolan och vintermarknaden, 
kan dessa aktiviteter nämnas.

Kultur- och fritidsavdelningen har under 2016:

• utökat Kulturskolans verksamhet under hösten 
med öppna aktiviteter, med hjälp av bidrag från 
Norrbottens läns landsting.

• fortsatt demokratiarbetet med utbildning för elev-
råden på Östra skolan, Bokenskolan och Friskolan 
Vuollerim. 

• anordnat internationell afton i Jokkmokk, Vuolle-
rim och Porjus. 

• stöttat arrangemanget Jokkmokks julmarknad, 
som vuxit fram genom samarbete mellan många 
olika aktörer.

• genomfört de två årliga ordförandeträffarna med 
ett 30-tal ordföranden, för diskussion om aktuella 
kultur- och fritidsfrågor.

• haft 1,5 fritidsledare anställda på Mötesplats Östra 
• genomfört en idrottsgala med 300 gäster
• tillsammans med Jokkmokks kommun blivit be-

lönade för årets kommunala utvecklingsinsats på 
Norrbottens idrottsgala

• fortsatt arbetet med projektet Midnattssolens 
Trädgård för att hitta finansiering. Samarbete är 
inlett med Strukturum och Invest in Norrbotten.

• genomfört fyra träningskonvent. Nytt var ett 
skidkonvent i Vuollerim.

• utökat öppethållandet på huvudbiblioteket med 8 
timmar/vecka, från 26 till 34 timmar.

• genomfört länsgemensamma aktiviteter på bibli-
oteket gentemot målgruppen unga, med särskilt 
fokus på mångfald och tillgänglighet utifrån 
läsluststrategin.

• genomfört läsfrämjande aktiviteter inom projektet 
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Från fjäll till kust, samt påbörjat arbetet med att 
ta fram lokala läsfrämjandeplaner i syfte att stärka 
litteratur och läsning i länet bland barn, unga och 
vuxna.

Framtiden

Kulturutveckling

Under höstterminen 2016 har kultur- och fritids-
avdelningen inlett samverkan med skolorna, och 
därmed kommer kulturläroplanen att kunna bli klar 
under vårterminen 2017. Den öppna verksamheten 
på kulturskolan har öppnat dörrar för deltagare 
som tidigare kanske inte tagit del av det utbud som 
funnits. Under år 2017 kommer den öppna verk-
samheten att utökas ytterligare. Även Porjus och 
Vuollerim kommer att få egen öppen verksamhet, 
tack vare extra bidrag från kulturrådet. Inom KUPP 
har en stor del av medlen viktats mot de kreativa 
och kulturella näringarna, i form av utbildnings- och 
nätverksinsatser. En ansökan till Leder ska göras 
för att genomlysa möjligheterna till finansiering av 
projektet Midnattssolens trädgård.

Fritid   

Östra Hörnet har beviljats medel till 1,5 fritids-
ledare. Tillsammans med föreningsalliansen ska 
kultur- och fritidsavdelningen jobba för att fortsätta 
utveckla verksamheten. Inventeringsarbetet ”Fram-
tidens friluftsliv” startar runt om i kommunen, för 
att undersöka vilka friluftsområden som ska priori-
teras. Under år 2017 ska två nya naturarrangemang 
genomföras. Folkhälsorådet ska samordna insatser 
som främjar kommuninvånarnas hälsa. Fritids- och 
friluftsanläggningarna ska skötas på ett professionellt 
så att medborgarna ska möta välskötta anläggningar.

Bibliotek

Arbetet med nytt system för katalogisering pågår. 
Arbetet med en regional biblioteksplan i samverkan 
med landstingets övriga biblioteksverksamheter 
fortsätter. Syftet är att hitta samverkansformer för 
att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas 
läsande.

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2016-12-31

Årsbudget, tkr 11 483 Årsbudget, tkr 100 Tillsvidareanställda 12

Redovisning, tkr 10 406 Redovisning, tkr 100 Visstidsanställda 5

Avvikelse, tkr 1 077 Avvikelse, tkr 0

Nyckeltal

Besök och utlån vid biblioteken 2013 2014 2015 2016

Besök/invånare 5,1 st   6,0 st   5,2 st 5,3 st

Utlån/invånare 7,2 st   7,7 st   7,4 st 7,6 st

Utlån/barn 24,6 st 19,5 st  18,6 st 17,7 st

Ansökningar, idrottsutveckling 2013 2014 2015 2016

Antal ansökningar 37 st 20 st 23 st 29 st

Beviljade ansökningar 35 st 19 st 22 st 28 st

Ansökningar, KUPP 2013 2014 2015 2016

Antal ansökningar 71 st 56 st 56 st 71 st

Beviljade ansökningar 45 st 50 st 50 st 54 st



65ÅRSREDOVISNING 2016 | JOKKMOKKS KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNAD
Under rubriken Samhällsbyggnad finns all verksamhet inom samhällsbyggarnämnden samlad. 

SAMHÄLLSBYGGARNÄMNDEN 
Antal ledamöter: 7 (4 S, 1 MP, 1 L, 1 SV)
Ordförande: Anna-Greta Kvickström (S)

PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN

Uppdrag och verksamhet

Plan- och byggavdelningen ska styra och utföra plan-
läggning av mark, vatten och byggande. Avdelningen 
ska med hänsyn till den enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden. Målet är en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö, både för människor i 
dagens samhälle och för kommande generationer.

Året som gått

Samhällsbyggarnämnden har under 2016 tagit 101 
protokollförda nämndbeslut på plan- och byggsidan, 
samt 100 delegationsbeslut. Nämnden har hållit ett 
flertal samrådsmöten samt behandlat elva dispenser 
från strandskyddslagen.

En handläggare på 100 procent ansvarar för admi-
nistration, nämndarbeten, tillsyn och hand-läggning 
av ärenden, bygglov, information, rådgivning, plan-
läggning, tillstånd brandfarliga varor, OVK, hand-

läggning och ajourhållning av adress-, byggnads- och 
lägenhetsregister med mera. 

Till viss del har stadsarkitekt anlitats samt konsult 
för teknisk handläggning vid samråd.

Vissa ärenden har granskats ur fastighetsbildnings-
synpunkt av tjänstemän som inte ingår i samhälls-
byggarkontorets organisation. 

Bland verksamhetsårets planärenden noteras:
• En förfrågning om planbesked, Kvikkjokk.
• I Vuollerim och Kåbdalis planerar Trafikverket 

en förstärkning av vägområdet, vilket innebär 
en mindre avvikelse från detaljplanerna.

Under 2016 har en ny tjänsteman anställts och ett 
GIS-program implementerats i organisationen. 

Bland verksamhetsårets planärenden noteras:
• Tillägg till översiktsplan, LIS, Landsbygdsut-

veckling I Strandnära läge
• Detaljplan Jokkmokk 10:24
• Detaljplan Asplunda 1:1, del av.

Nyckeltal

Följande nyckeltal inom Samhällsbyggarnämndens 
områden är jämförbara på lokal- och riksnivå.

 2013 2014 2015 2016

Finansieringsgrad av 
”Bygg och Tillstånd”    59% 56% 55% 59%
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Framtiden

Under 2017 tjänstgör en ny tjänsteman. Det kan 
innebära något längre handläggningstider samt vissa 
ökade kostnader för utbildning. Arbetet fortsätter 
med löpande ärenden och planarbeten. 

 
Måluppfyllelse

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

Måluppfyllelse 31  
december  

2016

God boendemiljö      

Handläggning/tillsyn bygglov         

Dispenser strandskydd, platsbesök

Tillsyn strandskydd     

Detaljplaner      

Behovsinventering/tillsynsplan

Vårsyn

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Uppdrag och verksamhet

Räddningstjänstens övergripande mål definieras i 
Lagen om skydd mot olyckor, kommunens hand-
lingsprogram för räddningstjänst samt kommunens 
skadeförebyggande program.

Året som gått

• Under 2016 har räddningstjänsten haft 177 utryck-
ningar, en ökning med över 30 procent jämfört med 
132 utryckningar under 2015.

• Under året har förebyggande arbete fortsatt för att 
stödja nyttjanderättshavare och fastighetsägare i de-
ras arbete med systematiskt brandskyddsarbete. En 
stor del av det förebyggande arbetet har gällt tillsyn 
av boenden för asylsökande.

• Omsättningen av deltidspersonal har ökat inom 
Räddningstjänsten i Jokkmokks kommun, speciellt 
vid stationerna i Vuollerim och Porjus. Nyrekry-
tering av personal utanför centralorten har blivit 
svårare.

• Tio nyanställda brandmän har genomgått preparan-
dautbildning. Två brandmän har gått grundutbild-
ning för räddningsman i beredskap (RIB) i Boden/
Luleå.

• Räddningstjänsten saknar fortfarande ett garage för 
fordonet som köpts in till Kåbdalis. Därför kommer 
fordonet att placeras i Porjus.

• Extern tjänst och släckarservice har ökat mycket 
kraftigt.

• Nytt handlingsprogram för räddningstjänstens för-
måga är upprättat och skickat på remiss till berörda 
kommuner och myndigheter. Kommer att antas 
politiskt i början av 2017.

• En jeep är inköpt till Vuollerim. 

Framtiden

Tillsyn av fastighetsägare och verksamhetsutövare 
enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) kommer att 
fortsätta. Ny tillsynsplan ska upprättas. Rekrytering 
och utbildning av brandmän och befäl ska fortsätta 
under året. 

Fordonsstrukturen bör ändras i Porjus och Vuolle-
rim, då det har blivit svårare att utbilda personal för 
tung lastbil vilket medför höga kostnader. 

Jokkmokk kommer att ingå i ett länsperspektiv 2017, 
då det gäller samverkan i räddningstjänst.

Det verksamhetsstöd som finns idag kommer att 
läggas ner under året. Nytt system är upphandlat och 
ska införas under första kvartalet 2017. 

Under året kommer det gamla civilförsvaret att åter-
uppstå i någon form, enligt regeringsuppdrag. Vad det 
betyder för kommunen och dess räddningstjänst åter-
står att se. Resurser för detta uppdrag måste tillföras!

Räddningstjänsten kommer under året att få i upp-
drag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) att jobba med förmågebedömning av olika 
olyckstyper. Syftet är att bli jämförbar med liknande 
kommuner i landet. Även detta är ett uppdrag som 
inte finns idag. Resurser måste tillföras för att lösa 
uppdraget. Under 2017 kommer ytterligare en liten 
släckbil som inte kräver C-körkort att köpas in.

Verksamhetsmått/nyckeltal

 2014 2015 2016

Larm, antal 151 132 177
Årsarbetare, antal 3 3 3
Deltidsarbetare, antal 51 16 47
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BEREDSKAPSAMORDNINGEN
Beredskapssamordningen i Jokkmokk utgörs av en 
50 procents tjänst. Samordningen har, fram tills 
avtalet sades upp våren 2016, utförts på uppdrag av 
Bodens kommun. Beredskapssamordnartjänsten till-
sattes inte eftersom rekrytering av en sådan tjänst är 
svår och krävande. En verksamhetsöversikt gjordes 
och en tidigare säkerhets-/beredskapssamordnare 
rekryterades på 50 procent till utgången av 2016.

Året som gått

Ny organisation för CKL har upprättats eftersom 
många tjänster förändrats efter den genomförda om-
organisationen i kommunen. Den nya CKL organi-
sationen var ett politiskt beslut. Utbildning inom de 
främsta funktionerna var genomförd innan den stora 
länsövergripande övningen ”Vindros” i november. 
Samordning har till viss del genomförts med länets 
olika kommuner.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Ájtte 
genomfört en konferens om dammhaveriplanering, 

Driftsredovisning Investeringsredovisning Antal månadsanställda 2016-12-31

Årsbudget, tkr 10 100 Årsbudget, tkr 1 400 Tillsvidareanställda 8

Redovisning, tkr 9 893 Redovisning, tkr 289 Visstidsanställda 1

Avvikelse, tkr 207 Avvikelse, tkr 1 111

Timanställd brandpersonal 67 personer

där kommunen har ett stort samordningsansvar.
Satsningen ”Tryggt och säkert” har genomförts. 

Syftet är att använda geodata på ett effektivt sätt i alla 
kommunala verksamheter, inte minst vid planering 
av extraordinära händelser.

Framtiden

• Styrdokument för krisberedskapsarbetet i  
Jokkmokks kommun måste upprättas

• Övningsplan och dokument för övningsverk- 
samheten ska förbättras

• Risk- och sårbarhetsanalys tas fram med alla  
verksamheter

• Styrel ska ses över
• En ny plan för extraordinära händelser måste tas 

politiskt
• Kommunens samordningsansvar ska planläggas 

för ett bättre och effektivare samarbete med andra 
aktörer, vid risk för eller när en extraordinär  
händelse inträffar.
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Verksamhetsmål 2016

Måluppfyllelse 2016 31 dec 
2016

Prognos  
31 december  

2017

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

En framtidskommun med hög 
livskvalitet och god folkhälsa

Tillsyn livsmedel,  
65 planerade inspektioner

80 % av inspektionerna genomfördes år 2016. 

Tillsyn miljöskydd,  
25 planerade inspektioner

90 % av inspektionerna genomfördes år 2016. 

Tillsyn hälsoskydd,  
9 planerade inspektioner

90 % av inspektionerna genomfördes år 2016. 

MILJÖKONTORET

Uppdrag/Verksamhet

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena 
miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Syftet med 
miljökontorets verksamhet är ett gott hälsoskydd, 
säkra livsmedel och en bra miljö för Jokkmokks 
kommuns invånare. 

Tillsynen grundar sig på en omfattande lagstift-
ning inom dessa områden och innebär att miljö-
kontoret kontrollerar att olika verksamheter bedrivs 
enligt gällande lagstiftning och i vissa fall tillstånds-
villkor. I miljökontorets uppdrag ingår även pröv-
ning av tillstånds- och anmälningsärenden, gransk-
ning av rapporter, yttranden till andra myndigheter, 
provtagning, information, rådgivning med mera. 

Året som gått

Under det gångna året har miljökontoret arbetat 
med löpande tillsyns- och informationsverksamhet. 
Miljökontoret har utfört totalt 83 planerade och 40 
oplanerade inspektioner. En av de större händelserna 
som inträffat är olyckan i Oajevágge, där ett flygplan 
störtade och orsakade förorening i mark och vatten.

Miljökontoret har fortsatt med det nationella till-
synsprojektet om inomhusmiljön i skolan, med fokus 
på städning, samt följt upp den påbörjade avloppsin-
venteringen. Rekrytering av en ny miljöinspektör är 
gjord.

Framtiden

Under år 2017 planerar miljökontoret att uppdatera 
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Miljökontoret har sedan flera år tillbaka kännedom 
om ett antal nedskräpningar som inte kunnat prio-
riteras på grund av resursbrist. Under kommande 
år är planen att utreda och följa upp de som bedöms 
vara mest akuta. Fortsatt uppföljning av den påbör-
jade avloppsinventeringen samt tillsynsprojektet om 
inomhusmiljön i skolan. Miljökontoret planerar även 
att delta i ett länsprojekt inom livsmedelsområdet.

Nyckeltal

Följande nyckeltal inom Samhällsbyggarnämndens 
områden är jämförbara på lokal- och riksnivå.

 2014 2015 2016

Miljö- och hälsoskydds- 
verksamhetens 
nettokostnad/invånare 278 kr 277 kr 264 kr
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KONCERNBOLAG
Här redovisas koncernbolagen AB Jokkmokkshus, Jokkmokks Värmeverk AB och Destination Jokkmokk AB.

AB Jokkmokkshus
Verkställande direktör: Claes Markusson
Ordförande: Catharina Johansson 

Uppdrag och verksamhet

AB Jokkmokkshus är ett kommunalt allmännyttigt 
bostadsföretag helägt av Jokkmokks kommun som 
utser styrelse, representant till bolagsstämman samt 
lekmannarevisorer.

Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 596 
lägenheter fördelat på 37 243 m2, samt 7 173 m2 
lokaler.

AB Jokkmokkshus ska vara ett naturligt och att-
raktivt val för alla som behöver bostad eller lokaler. 
Personalens kompetens och engagemang ska vara så 
god att hyresgästerna känner att de får valuta för den 
hyra de betalar. Verksamheten ska också sträva efter 
att vara ett miljömässigt föredöme och bidra till ett 
hållbart samhälle.

Året som gått 

Efterfrågan på bostäder i Jokkmokk har varit mycket 
god, medan efterfrågan i Vuollerim varit något 
svagare. Fastighetsbeståndet är till stor del äldre än 
20–30 år vilket kräver kostnadskrävande periodiskt 

underhåll av byggnaderna. Under året har en del 
lägenheter standardhöjts för att bättre motsvara 
efterfrågan på moderna lägenheter.

Lägenheter som förvärvats på Nyborg har succes-
sivt byggts om till nystandard. En fastighet med lo-
kaluthyrning har sålts vidare till Jokkmokks kommun 
som bygger om den till förskola. 

Styrelsen för AB Jokkmokkshus beslutade under 
2015 att bygga ett nytt hyreshus med tio lägenheter i 
Jokkmokk. Lindbäcks Bygg upphandlades för projek-
tet. Produktionen startade under 2016 och inflytt-
ning i lägenheterna sker under februari/mars 2017.

En byggnad med fyra marklägenheter har uppförts 
längs Hantverkargatan med inflyttning under sep-
tember månad och en byggnad med tre marklägen-
heter har byggts längs Skogsgatan med inflyttning 
under oktober 2016. 

Utvecklingen med mer underhållsarbeten i 
egen regi har gett kortare väntetider när det gäller 
samordning med andra entreprenörer ger snabbare 
uthyrning och kostnadseffektivare åtgärder. Även 
lokalvård bedrivs i egen regi. 

Ekonomi

Totalt har AB Jokkmokkshus investerat närmare 
30 miljoner kronor under 2016 med avslut i början 
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av 2017. Resultatet för 2016 blev en vinst på drygt 
7 miljoner kronor. Det är ett mycket bra resultat. 
Bolagets eget kapital förstärktes och soliditeten 
förbättrades. Räntekostnaderna minskade jämfört 
med tidigare år. Bolagets låneskuld har omplacerats 
löpande till lägre räntor och nytt lån har i slutet av 
året upptagits för finansiering av nyproduktion. 

Flerårsöversikt 2016 2015  2014 2013

Nettoomsättning, tkr 38 895 37 878 36 935 35 790
Resultat efter 7  393 7 273 3 590 3 733
finansiella poster, tkr
Soliditet, % 17,8 16,1 9,5 6,8

Jokkmokks Värmeverk AB
Verkställande direktör: Claes Markusson
Ordförande: Eivor Auna

Uppdrag och Verksamhet

Bolagets verksamhet är att producera och distribuera 
av fjärrvärme samt hantera bränslen.

Produktionen i värmeverket sker nästan enbart 
med biobränslen. Elpannor, pelletspanna och olje-
pannor används vid driftstopp och slaggningar.  Pel-
letspannan används under sommarperioden och vid 
planerade stopp. Det minskar behovet av produktion 
från elpannor och oljepannor.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. Jokkmokks Värmeverk AB fick 2010 
ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och 
utökad verksamhet.  Tillståndet avser fjärrvärmepro-
duktion och flisproduktion. 

Året som gått

Massavedspriset påverkar priset på fjärrvärmen 
direkt eftersom bränslekostnaden är den enskilt i 
särklass största kostnaden. Endast ett fåtal leverantö-
rer kan leverera en större mängd massaved. Statens 
Fastighetsverk och Jokkmokks Sockenallmänning 
tecknar årsvisa volymavtal med värmeverket. 

Investeringar i pannanläggningen är inriktad 
på förbättrad driftsäkerhet. Ny programvara har 
installerats i driftdatorn och miljödatorn. Den låga 
allmänna räntenivån innebär att den totala räntekost-
naden fortfarande är relativt låg. Förbättrad likviditet 
tack vare flera år av goda resultat har gjort det möj-
ligt att lösa lån under 2015 vid förfallstidpunkten.

Antalet graddagar har under året varit 96 procent 
av ett normalår. Det vill säga genomsnittstemperatu-
ren har varit varmare än ett normalår. Graddagar är 
ett mått på uppvärmningsbehovet.

Investeringar i kulvertutbyggnad under året har 
bestått i anslutningar av ett fåtal nya kunder.

Framtiden

Arbetet fortsätter med att förtäta distributionsnätet 
genom att ansluta nya kunder och för att minska 
kulvertförluster. Minskad försäljning på grund av 
varmare klimat och energieffektivisering innebär 
krav på effektivare produktion i värmeverket.

Ekonomi

Bolaget har under 2016 sålt 34 304 megawattimmar 
värme. 

Flerårsöversikt 2016 2015 2014  2013

Nettoomsättning, tkr 27 015 25 361 26 128 26 396
Resultat efter 3 151 4 570 4 124  3 004
finansiella poster, tkr
Soliditet, % 49,2 44,6 38,4 38,4
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Destination Jokkmokk AB
Verkställande direktör: PO Lindroth
Ordförande: Annelie Päiviö

Uppdrag/ verksamhet

Verksamhetens inriktning är lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete i samverkan med organisationer, 
företag i samverkan med Swedish Lapland Visitors 
Board. Sedan halvårsskiftet 2015 delfinansieras verk-
samheten genom projektet, Destination Capacity 
Building in Swedish Lapland ( DCB) som avslutas 31 
december 2017.

Verksamhet har som syfte att öka antalet besökare i 
kommunen, med långsiktig målsättning att fördubbla 
omsättningen för besöksnäringen till år 2020 jämfört 
med år 2010.

Året som gått

Besöksnäringen fortsätter att växa i Jokkmokk. TEM 
2015, en nationell årlig besöksnäringsanalys som ut-
arbetas av Resurs och presenterades vid halvårsskiftet 
2016 visar att: 
• Inresande turism i Jokkmokk hade en omsättning 

på 267 miljoner kr under 2015, en ökning med 16 
miljoner kr, 6 procent. 

• 213 personer var helårssysselsatta inom besöksnä-
ringen, en ökning med 10 personer. 

• 366 000 turistiska övernattningar gjordes. 254 000 
i kommersiella boendeformer 

 (2014: 242 000), av dessa var 65 000 utländska 
besökare. 

Framtiden

Besöksnäringen i Jokkmokk är starkt växande. 
Fortsatt finns dock utmaningar för att den positiva 
trenden ska bestå. Fler online bokningsbara aktivite-
ter och högre kapacitet av boende med hög standard 
samt utveckling av värdskapet är prioriterat.

Ekonomi

Resultatet, balansräkningen och soliditeten i bolaget 
har utvecklats positivt under verksamhetsåret. 

Rapporten för helåret 2016 väntas vid halvårsskif-
tet 2017.

 2012 2013 2014 2015
Omsättning i  
besöksnäringen (MSEK) 214 228 251 267
Antal heltidssysselsatta (st) 179 191 203 213
Gästnattstatistik (t st) 281 313 343 366
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

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

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

Kassaflödesrapporten visar hur kommunen fått in 
pengar och hur de har använts under året. Här be-
handlas in- och utbetalningar till skillnad från resultat- 
räkningen som innehåller intäkter och kostnader. 

Kassaflödesrapporten är i princip samma sak som 
en finansieringsanalys men kassaflödesrapporten är 
uppställd på ett litet annorlunda sätt. 

Jokkmokks kommun redovisar en kassaflödesrap-
port enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning. 

Tanken är att läsaren ska kunna följa betalningsflö-
dena på ett mer pedagogiskt sätt jämfört med den 
tidigare finansieringsanalysen. Jokkmokks kommun 
har därför ersatt finansieringsanalysen med en kassa-
flödesrapport.

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

Avskrivningar är en planmässig värdenedskrivning 
av anläggningstillgångarna. Investeringsutgiften peri-
odiseras och kostnadsförs genom avskrivningen.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas 
storlek eller betalningstidpunkt 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 passivsidan eller 
aktivsidan på balansräkningen. Det vill säga summan 
av samtliga tillgångar eller summan av samtliga skul-
der, avsättningar och eget kapital.

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten under året.

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

• Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan om-
sättningstillgångar och kortfristiga skulder.

• Anläggningskapitalet som är skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Investeringsredovisningen omfattar kommunens 
investeringar i till exempel fastigheter, anläggningar, 
maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda 
att användas under en längre tidsperiod.

Kortfristiga fordringar är fordringar som i princip 
har en förfallotid på ett år eller mindre från balansda-
gen 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 betalningsberedskap 
som finns. Likvida medel består av kontanter, bank-
tillgodohavanden, statsskuldsväxlar och dylikt.

Långfristiga skulder avser skulder som förfaller till 
betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Omsättningstillgångar är tillgångar som snabbt kan 
förvandlas till eller redan är kontanta medel av typen 
bank- och postgirotillgodohavanden, kundfordringar 
och dylikt.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader 
och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de 
hör.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) 
och dels långfristiga (ska betalas senare än inom ett 
år).

Soliditet är ett nyckeltal som talar om hur den 
långsiktiga betalningsförmågan är. Det egna kapitalet 
ställs i förhållande till det totala kapitalet. Soliditeten 
visar hur stor del av de totala tillgångarna som finan-
sieras med egna medel.

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel 
kontanter, pengar, statsbidragsfordringar och förråd) 
och dels anläggningstillgångar (till exempel fastighe-
ter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 
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REDOVISNINGSPRINCIPER  

Jokkmokks kommun följer lagen om kommunal re-
dovisning, samt de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning, förutom rekommenda-
tion 18 gällande investeringsbidrag, se under anlägg-
ningstillgångar nedan.

Nedan beskrivs Jokkmokks kommuns tillvägagångssätt 
i speciellt omtalade redovisningssituationer, för att ge en 
närmare beskrivning vilka bedömningar och vägval som 
gjorts. 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen 
har upprättats enligt den proportionella konsoliderings-
metoden, det vill säga tillgångs- och skuldposter har 
upptagits med den del som motsvarar kommunens 
ägda andel i respektive företag. Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden mellan kommunen och respek-
tive företag samt mellan de olika företagen. Sålunda 
har kommunens andelsinnehav i företagen samt interna 
skuld- och fordringsposter justerats bort. Nytt från 2011 
är att kommunen har valt att bara ha med de två heläg-
da bolagen i den sammanställda redovisningen.

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. 

Den samlade pensionsskulden återfinns på flera ställen 
i den kommunala redovisningen. Pensionsskulden finns 
under:

• avsättningar för pensioner, 

• kortfristiga skulder och 

• pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar.

Den sista punkten finns utanför balansräkningen under 
rubriken borgens- och ansvarsförbindelser.

Jokkmokks kommuns samlade pensionsskuld uppgår 
till 181,5 miljoner kronor (187,7 miljoner kronor år 2015) 
inklusive löneskatt på balansdagen. 

Under avsättningar finns 4,1 miljoner kronor (2,9 miljoner 
kronor år 2015) redovisat och under kortfristiga skulder 
finns de pensioner som har tjänats in av de anställda 
under år 2016, den så kallade individuella delen, totalt 
8,4 miljoner kronor (7,6 miljoner kronor år 2015)

Under borgens- och ansvarsförbindelser finns de pen-
sionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och 
pensionstagare före år 1998. Dessa räknas om enligt 
fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. Detta åtagande uppgår i bokslutet till 
133,9 miljoner kronor (139,4 miljoner kronor år 2015). 

Den totala löneskatten för pensionsåtagandena i Jokk-
mokks kommun uppgår till 33,5 miljoner kronor (36,7 
miljoner kronor år 2015)

Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommenda-
tion nr 17, Värdering av och upplysningar om pensions-
förpliktelser, angivit att värderingen ska göras med 
tillämpning av beräkningsmodellen RIPS 07 vilket också 
görs.

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

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningskostnaden minus investeringsbidrag 
(bygdemedel) och avskrivningar. Avskrivningskostnaden 
belastar i normalfallet resultatet från och med månaden 
efter det att investeringen avslutats.

Jokkmokks kommun använder sig sedan flera år tillbaka 
av ett basbelopp som gräns för aktivering av investe-
ringar i inventarier av ringa värde. Det betyder alltså att 
inköp av inventarier och liknande som för närvarande 
inte överstiger ett basbelopp kostnadsförs på aktuellt 
redovisningsår.

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt 
från Rådet för kommunal redovisnings idéskrift om 
avskrivningar men med en egen bedömning av tillgång-
arnas beräknade nyttjandetid. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Fastigheter och anläggningar  20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier  5 och 10 år

Vatten och avloppsanläggningar  10, 20 och 33 år

Anslutningsavgifter

I enlighet med information från Rådet för kommunal 
redovisning bokförs anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp som en intäkt. Jokkmokks kommun har under 
de senaste åren inte haft någon stor volym avseende 
sådana anslutningsavgifter.

Jokkmokks kommun bruttoredovisar koncernkontot. 
Det innebär att kommunens samlade likvida tillgångar 
finns redovisade på tillgångssidan, och att den del av 
koncernkontot som hör till andra organisationer än Jokk-
mokks kommun, redovisas på skuldsidan i den kommu-
nala balansräkningen.

Leasingavgifter

Rådet för kommunal redovisning utfärdade i september 
år 2002 en rekommendation angående redovisning av 
leasingavtal. I rekommendationen görs det skillnad på 
operationella och finansiella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal i vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av 
objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasingtagaren. Äganderätten kan, men behöver inte, 
övergå till leasingtagaren. Ett leasingavtal som inte är ett 
finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal. I 
de fall avtalets värde är obetydligt ska leasingavtalet inte 
klassificeras som finansiellt utan operationellt. Vid finan-
siellt leasingavtal ska objekten för dessa avtal redovisas 
som tillgångar och framtida leasingavgifter som skulder i 
balansräkningen. Operationella avtal ska endast redovi-
sas som kostnader i resultaträkningen. 

Jokkmokks kommun har klassificerat sina leasingavtal 
som operationella. De operationella leasingavtalen spe-
cificeras i not två.

Övrigt

Ingen exploateringsmark finns bokförd.

Inget bidrag till infrastrukturella investeringar finns. 
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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 telefonnummer. 

Tack för ditt intresse för
Jokkmokks kommuns årsredovisning 2016


