INLEDNING
Var med och skapa det du vill vara en del av!
I skrivande stund går fjällkommunen Jokkmokk mot strömmen. Den
nationella prognosen med bud om minskat antal invånare har mött
motstånd.
Idag flyttar fler in till kommunen, än de som väljer att lämna. Ett
växande antal barnfamiljer får förskolorna att utöka och de nybyggda
hyreshusen hittar snabbt hyresgäster. En stor efterfrågan på boende
signalerar framtidstro.
Det finns en bred politisk uppslutning bakom vissheten att
kommunen Jokkmokk behövs i Sverige och världen. Vi är övertygade
att platsens unika värden har en attraktionskraft.
Lyckas vi nå ut med våra egna berättelser om att bo, leva och verka
här tillsammans med en inbjudan till omvärlden med möjligheten att
bli en del i formandet av ett attraktivt och värdeskapande samhälle då tror vi det finns fler som vill göra oss sällskap.
Vi hoppas Jokkmokk 2030 bidrar till utvecklingen och nyskapandet
mot en värdefull position i framtiden och närvaro i världen.
Det är tillsammans vi skapar möjligheter att förverkliga drömmar.

Robert Bernhardsson
Kommunstyrelsen genom Robert Bernhardsson, ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott; Birgitta Siljelöf (S), Robert
Bernhardsson (S), Roland Boman (JV), Henrik Blind (MP) och
Viktor Segerström (V).

VÅR ARBETSPROCESS
VISIONSARBETE, METOD, DELTAGANDE OCH FÖRANKRING

Visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030” efterträder föregående
måldokument ”Jokkmokk 2015”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har agerat arbetsgrupp för
dokumentet som beslutats av Kommunfullmäktige.
Under 2015 har ett antal arbetsmöten genomförts i syfte att
utarbeta ramverket för det nya visionsdokumentet. Arbetet
har skett i en process mellan arbetsgrupp och processled- ning
där arbetsgruppens inspel och resonemang succesivt har
bearbetats och förfinats. Det framarbetade förslaget till
visionsdokument har varit föremål för remiss. De inkomna
remissvaren har behandlats inom arbetsgruppen och visionsdokumentet har därefter färdigställts.
”Jokkmokk
2030”
ligger
i
linje
med
regionala
utvecklingsstrategier. Möjligheterna att effektivt arbeta för
en positiv ut- veckling i Jokkmokks kommun ökar väsentligt om
lokala och regionala program harmoniserar. I första hand
gäller

detta RUS (Regional utvecklingsstrategi 2020). RUS ska,
under programperioden till 2020, fungera som guide för utvecklingsinsatser och riktlinje för fördelningen av bland annat
strukturfondsmedel. Jokkmokks kommuns visions- dokument
sammanfaller till stor del med de prioriterade områdena inom
RUS; sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och
energi, utbildning, utanförskap, inflyttning, nettoflyttning,
unga, nya företag, lönesumma och bredband.
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VISIONSDOKUMENTETS DISPOSITION
DOKUMENTET VISUALISERAS I FEM NIVÅER UR TVÅ PERSPEKTIV - MEDBORGARE OCH FÖRETAGSAMHET

VISIONEN ÄR CENTRAL
Dokumentets disposition utgår från visionen som den övergripande eller centrala nivån för att sedan
konkretiseras succesivt allt närmare verksamhetsnivåerna.
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Jokkmokks kommuns grundläggande värderingar ska genomsyra all verksamhet. De ska ingå i samtliga
verksamhetsplaner eller motsvarande styrdokument. Samtliga kommunala organisationer och kommunala bolag ska
beakta dessa i sin verksamhet.
TVÅ PERSPEKTIV
Dokumentet bygger på två kompletterande perspektiv, medborgare och företagsamhet, i syfte att nyansera prioriterade insatsområden för fler målgrupper.
SEX INSATSOMRÅDEN
Insatserna i dokumentet samlas i sex insatsområden. Varje insatsområde innehåller ett flertal insatser som
vidare ska adresseras i verksamhetsplaner eller andra styrdokument.
INSATSER
Dokumentets insatser är den mest konkreta nivån till vilken verksamheterna har att utforma uppdrag i sina respek tive verksamhetsplaner eller andra styrdokument.
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Jokkmokk

- en mötesplats där människor
Gemensamt utvecklar vi ett att raktivt
samhälle.

Proaktivt uppsökande verksamhet gentemot
målgrupper som besitter kompetens inom
nuvarande och kommande bristyrken

E
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VISIONVIS2030ION 2030
VISION JOKKMOKK 2030
SYFTE OCH MÅL

VISIO

ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT OCH NÖJDA
MEDBORGARE

Jokkmokks kommuns syfte med det övergripande visionsdokumentet
är att leda kommunen i riktning mot visionsformuleringen som innebär
en ökande befolkning, ökande attraktionskraft, fler besökare, fler
företagsetableringar och fler investeringar som genererar livskvalitet
för kommunens invånare. Dokumentet ska ses som ett verktyg vid
prioriteringar och innebär också en möjlighet att kunna utvärdera
utvecklingen i kommunen i stort.

VAD ÄR EN VISION?
En vision är ett verktyg för att skapa
Enighet kring en målbild.
Visionens främsta syfte är att
visualisera en önskad framtid för
Jokkmokks kommun och dess
medborgare.

JOKKMOKK
- DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN
Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och
närvaro i världen - en mötesplats där människor förverkligar sina drömmar.
Gemensamt utvecklar vi ett attraktivt och värdeskapande samhälle.
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GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Jokkmokks kommuns grundläggande värderingar ska genomsyra all verksamhet. De ska ingå i samtliga verksamhetsplaner eller motsvarande styrdokument. Samtliga kommunala organisationer och kommunala bolag ska
beakta dessa i sin verksamhet.

MÅNGFALD
Med mångfald avses en blandning av olikheter som exempelvis kön, ålder, intressen, etniskt ursprung och värderingar. Mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa problem.
GRUNDLÄGGANDE

MÅNGFALD
"Begreppet mångfald innebär
för Jokkmokks kommun att se,
förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter"

JÄMLIKHET
"Jokkmokks kommun ska verka
för att människors engagemang,
initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara"

Jokkmokks kommun ska sträva efter mångfald inom den kommunala organisationen. Begreppet mångfald innebär för Jokkmokks kommun att se, förstå, värdesätta och tillvarata
individers olikheter i såväl vår egen organisation som i vår externa verksamhet. Mångfald i
form av olikheter är en tillgång som Jokkmokks kommun ska nyttja.

JÄMLIKHET
Begreppet jämlikhet innebär alla människors lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att
alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell
läggning, status, åsikt, funktionsvariationer eller kön.
Jokkmokks kommun ska verka för att människors engagemang, initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara – oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, funktionsvariation, kön eller ursprung. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förutom
dessa ska kommunens värdegrund, personalpolitiska program samt kommunens policy och
handlingsplan för kränkande särbehandling vara vägledande i arbetet.

JÄMSTÄLLDHET
JÄMSTÄLLDHET
"Jokkmokks kommun ska verka
för att människors engagemang,
initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara – oavsett
kön"

Jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och
innebär att kön inte skall vara ett hinder för personlig utveckling. Det inkluderar därmed
bland annat samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande
och utveckling i arbetet.
Jokkmokks kommun ska verka för att människors engagemang, initiativkraft och
förnyelseförmåga tas till vara – oavsett kön. Jämställdhetslagstiftningen, kommunens
jämställdhetsplan, kommunens värdegrund, personalpolitiska program samt kommunens
policy och handlingsplan för kränkande särbehandling ska vara vägledande i arbetet.
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VARUMÄRKE, INFRASTRUKTUR OCH
UNGDOMAR
INSATSOMRÅDE VARUMÄRKE
Profilering och marknadsföring är avsedd att öka attraktionskraften
för Jokkmokks kommun. Varumärket är de värden och värderingar
som finns och förknippas med namnet Jokkmokk. Det är den bild av
Jokkmokk som ska förmedlas i alla möten med omvärlden och skapa
förutsättningar för snabb och positiv igenkänning. Varumärket ska
kommuniceras så att vi stärker vår konkurrenskraft på alla de områden
inom vilka vi verkar.

Arrangemang i linje med Jokkmokks kommuns varumärkesplattform
ska främjas.
Jokkmokk som varumärke ska innefatta ett gott värdskap och utgöras
av ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor, situationer och idéer. 1

MEDBORGARE
Begreppet medborgare avser en person som
har fulla politiska och sociala rättigheter och
skyldigheter i kommunen.

PERSPEKTIV
INSATSOMRÅDEN
INSATSER

I syfte att stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med avseende på
att leva och bo i kommunen är väl anpassad och väl skött infrastruktur
i form av fysiska miljöer och anläggningar viktiga.

Väl anpassat bostadsbestånd med attraktiva boendemiljöer.
Det offentliga rummet ska underhållas väl och utformas med hänsyn
till tillgänglighet och attraktivitet. 2
Anpassat kommunalt utbud av välskötta fritids- och
friluftsanläggningar.
INSATSOMRÅDE UNGDOMAR
Unga är en resurs som bidrar till att forma ett livskraftigt samhälle. En
aktiv kommun för unga att leva och verka i är en förutsättning för en
fortsatt positiv utveckling.

VARUMÄRKE
"Profilering och marknadsföring är avsedd att öka
attraktionskraften för Jokkmokks kommun..."

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

INFRASTRUKTUR
“Stärka och öka Jokkmokks attraktionskraft med
avseende på att leva och bo..”

UNGDOMAR
“Ungdomar är en resurs som bidrar till att forma ett
livskraftigt samhälle...”
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1 Insatsen utgör en strävan efter att vi gemensamt lever upp till plattformens varumärkeslöfte.
2 En gestaltning är resultatet av en samling riktlinjer för utformning av
utrymmen i bebyggelse inomhus eller utomhus dit allmänheten har
enkelt tillträde. Dit räknas framför allt gator, torg och grönytor. Utrustning, belysning och utsmyckning samordnas med målet att förstärka
det offentliga rummets identitet och förmåga att fungera som sammanhållande element i området.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH
KOMMUNIKATION
Med begreppet avses möjligheter till utbildning eller kunskapsförkovring på individuell nivå.

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

INSATSOMRÅDE KOMMUNIKATION

MEDBORGARE

Med begreppet avses digital kommunikation samt persontransporter.

Begreppet medborgare avser en person som
har fulla politiska och sociala rättigheter och
skyldigheter i kommunen.

PERSPEKTIV
INSATSOMRÅDEN
INSATSER

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

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
“Möjligheter till utbildning eller kunskapsförkovring på
individuell nivå...”

KOMMUNIKATION
”Digital kommunikation samt persontransporter...”
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VARUMÄRKE, INFRASTRUKTUR
OCH UNGDOMAR
INSATSOMRÅDE VARUMÄRKE
Profilering och marknadsföring är avsedd att attrahera nya organiserade verksamheter att etablera sig i kommunen, samt att öka attraktionskraften hos redan befintliga organiserade verksamheter inom kommunen. Varumärket är de värden och värderingar som finns och förknippas
med namnet Jokkmokk. Det är den bild av Jokkmokk som ska förmedlas
i alla möten med omvärlden och skapa förutsättningar för snabb och
positiv igenkänning. Varumärket ska kommuniceras så att vi stärker vår
konkurrenskraft på alla de områden inom vilka vi verkar.

FÖRETAGSAMHET
Begreppet företagsamhet avser företagsamhet
hos privatpersoner eller organisationer i olika
associationsformer som bedriver någon typ av
kommersiell eller icke-kommersiell verksamhet
med Jokkmokks kommun som säte eller verksamhetsområde

PERSPEKTIV
INSATSOMRÅDEN
INSATSER

Varumärket Jokkmokk ska, i sin varumärkesplattform, inrymma en bred
bild av kommunen och kommuniceras med tydliga och träffande budskap till olika grupper av mottagare.
Väl fungerande samarbeten mellan ideell, offentlig och privat sektor,
ska utveckla, vårda och nyttja Jokkmokk som ett starkt varumärke. 1
Jokkmokk som varumärke ska innefatta en väl utvecklad lokal etableringsservice. 2

Begreppet kan omfatta kommunalt ägd infrastruktur såsom till
exempel mark, byggnader, vatten- och avloppsnät, fiber, vägar och
gator. Förädlingens syfte är att skapa ökade förutsättningar för näringsliv och företagsamhet.

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

VARUMÄRKE
"Varumärket ska kommuniceras så att vi stärker vår konkurrenskraft på alla de områden inom vilka vi verkar..."

INFRASTRUKTUR

Ungdomar är en resurs som bidrar till att forma ett livskraftigt samhälle. Insatser riktade till unga är medel för att nå en demografisk profil
som gynnar en långsiktigt positiv näringslivsutveckling. En attraktiv
kommun för unga att leva och verka i är en förutsättning för näringslivstillväxt.

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

"Förädlingens syfte är att skapa ökade förutsättningar för näringsliv och företagsamhet."

1 Insatsen innebär att skapa uppslutning kring och ökat nyttjande av
överenskomna beståndsdelar i varumärkesplattformen.

UNGDOMAR
“Ungdomar är en resurs som bidrar till att
forma ett livskraftigt samhälle...”
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2 Med detta menas en väl definierad process som proaktivt utgår från
”kundens” behov, är baserad på rådighet över beslut och erforderlig
infrastruktur, samt att samtliga inblandade aktörer och instanser i processen är väl medvetna om sina respektive roller och uppgifter.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
KOMMUNIKATION OCH
NYA AFFÄRER
Avser ett proaktivt arbete och en handlingsberedskap i syfte att skapa
ökade förutsättningar för näringslivets nuvarande och kommande
kompetensförsörjning.

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

INSATSOMRÅDE KOMMUNIKATION

FÖRETAGSAMHET
Begreppet företagsamhet avser företagsamhet
hos privatpersoner eller organisationer i olika
associationsformer som bedriver någon typ av
kommersiell eller icke-kommersiell verksamhet
med Jokkmokks kommun som säte eller verksamhetsområde

PERSPEKTIV
INSATSOMRÅDEN

Med begreppet avses digital kommunikation samt person- och
godstransporter.

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

INSATSER

Insatsområdet syftar till att utveckla ett i högre grad diversifierat och
nyskapande näringsliv.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
"...i syfte att skapa ökade förutsättningar för näringslivets
nuvarande och kommande kompetensförsörjning."

Kreativa näringar med affärsmässig potential ska stöttas och
uppmuntras. 1
Nya näringar med affärsmässig och värdeskapande potential ska
stöttas och uppmuntras.
Investeringar ska stöttas genom strategiskt och proaktivt
införsäljningsarbete. 2

KOMMUNIKATION
”Digital kommunikation samt person- och
godstransporter...”

NYA AFFÄRER
"... syftar till att utveckla ett i högre grad diversifierat
och nyskapande näringsliv."

1 Med kreativa näringar avses Tillväxtverkets definition innefattande
områdena: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media,
mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring samt
upplevelsebaserat lärande
2 Insatsarbetet ska ske utifrån en kundnytta och ha sin
utgångspunkt i rådighet.
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VERKSAMHETSPLANER OCH ANDRA
STYRDOKUMENT
KOMMUNENS VERKSAMHETSPLANER OCH ANDRA STYRDOKUMENT ÄR DOKUMENTETS VERKTYG
FÖR GENOMFÖRANDE
I verksamhetsplaner och styrdokument formas de konkreta uppdragen för hur kommunens verksamheter ska jobba för att
adressera insatserna. Det är varje nämnds eller styrelses och varje avdelnings, funktions eller bolags ansvar att definiera u ppdrag
inom de insatser som naturligt faller inom respektive verksamhetsområde.
Även de grundläggande värderingarna kopplade till jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska integreras i respektive verksam hetsplan eller motsvarande styrdokument.
Verksamhetsplaner ska godkännas med beaktande av måldokumentet.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Extern exponering och utvärdering

EXTERN EXPONERING OCH UTVÄRDERING, INTERN UPPFÖLJNING
OCH STYRNING

av måluppfyllelse:
Effekt av uppdrag

Kommunfullmäktige har det övergripande politiska ansvaret
och kommunchefen det övergripande operativa ansvaret för
såväl måldokument som utvärdering.

Intern uppföljning av
verksamhetsplaner och styrdokument:
Progress och styrning

Uppföljning och styrning sker på två olika sätt:
EFFEKT AV UPPDRAG
Den övergripande måluppfyllelsen av visionsdokumentet sammanställs vart annat år och utgår från mätdata på
insatsnivå. Mätdata inhämtas via nöjdhetsindex uppmätt via
medborgarenkät samt kompletterande statistiska värden.
Utvärdering delges kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige och är en viktig del i den kommunala styrprocessen.

TIDPLAN
Tidplan för övergripande utvärdering av
dokumentet i sin helhet:
2016 mätning, rapportering och basår
2018 mätning och rapportering

PROGRESS OCH STYRNING
Ansvar för rapportering av utveckling inom respektive
uppdrag på verksamhetsnivå (kopplade till insatser) samt
implementering av de grundläggande värderingarna åligger
ansvarig avdelning eller bolag och sker via den årliga verksamhetsberättelsen.

2020 mätning och rapportering
2022 mätning och rapportering
2024 mätning och rapportering
2026 mätning och rapportering
2028 mätning och rapportering
2030 slutlig utvärdering av måluppfyllelse
för tidsperioden.
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MÅLBILD

R

Jokkmokk är en nyskapande kommun med
position i framtiden och i världen
- en mötesplats där människor
förverkligar sina drömmar.
Gemensamt utvecklar vi ett att raktivt
och värdeskapande
samhälle.

E
Proaktivt uppsökande verksamhet gentemot
målgrupper som besitter kompetens inom
nuvarande och kommande bristyrken

V

Jokkmokk
- den självklara mötesplatsen
på Polcirkeln
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