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1. Bakgrund
Jokkmokks kommun förvaltar ca 120 000 m2 lokaler (kommunala bolagens lokaler är ej 
inräknade)

Jokkmokks kommuns fastighetsbestånd kan delas in i följande kategorier:

1. Verksamhetslokaler för kommunal verksamhet
2. Affärsfastigheter

a. Besöksnäring och boende
b. Industri
c. Verkstad
d. Kontor
e. Butik och restaurang

3. Fritids- och föreningslokaler
4. Ingen eller begränsad användning
5. Annan icke kommunal verksamhet

Markerade kategorier berörs av utredningen.



1. Bakgrund
Med anledning av det alltmer ansträngda ekonomiska läget och mot bakgrund av 
föregående års underskott, lägges fortsatt stort fokus på behovet av effektiviseringar och 
kostnadsminskningar.

Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige beslutade att (KS 2020-06-01, KF 2020-06-
15)



1. Bakgrund
Genom att verka för en hög nyttjandegrad och ett effektivt nyttjande av lokaler så säkras 
ett långsiktigt underhåll. 



2. Utredning
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Arbetet med utredning av Jokkmokks kommuns lokaler har bedrivits med politiska beslut som 
grund. 

Utredningen med förslag till beslut grundar sig på: 

• Ekonomiska utfall för fastigheter, 
• Nyttjandegrad,
• Demografi, 
• Möjligheter till avyttringar, 
• Vision 2030,
• Utredning av Jokkmokks kommuns fastighetsbestånd,
• Utredning av föreningslokaler,
• Utvecklingsplan för Kvikkjokk
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3. Förslag

Utredningen berör kommunala fastigheter och anläggningar i hela kommunen och berör ett antal 
fastigheter och kommunalägda anläggningar, uppdelat i två steg.

I första steget handlar förslaget om avyttringar:

- att frigöra ekonomiska medel till förmån för att möjliggöra nya prioriteringar,
- att snabbt frigöra medel att upprätthålla ett långsiktigt underhåll av kommunala anläggningar.

I andra steget föreslås delar av större fastigheter att ses över. I detta skede handlar det om lokaler som 
en del i större byggnader som ej är möjliga att avyttra.

I förslaget så kommer det att finnas med en punkt om att återföra en del av sparade medel för andra 
insatser genom nya avvägningar och fördelningsmodeller.
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4. Demografi och berörda lokaler
Porjusområdet

VuollerimområdetJokkmokks området
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4. Demografi och berörda lokaler
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4. Demografi och berörda lokaler

** osäker kostnad då 
värmemätare varit trasig under 
längre tid. Driftskostnad för badet 
är mellan 500-1000 tkr.
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4. Demografi och berörda lokaler



Me dborga rd i a l o g  
D i sk us s i o ns f rå gor

12



13

5. Dialog och diskussion

• Vad är era tankar kring förslagen?
• Vilka är de viktigaste kärnfrågorna när det gäller förskola och skola?
• Förutom det som presenterats. Vad ser ni för positiva och negativa konsekvenser av 

förslagen?
• Vilka är de viktigaste offentliga anläggningarna för er som bor i Jokkmokks kommun?
• Hur ser behovet av anläggningar ut i framtiden?
• Vilka alternativa drifts- och ägandeformer ser ni för föreslagna anläggningar?



Tack! Gijtto! Giitu!
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