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Årsredovisning 2015
För att skapa ett helhetsperspektiv över det kommunala verksamhetsområdet har årsredovisningen en gemensam verksamhetsberättelse för hela kommunkoncernen.
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.

Välkommen att ta del av år 2015!
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Kommunstyrelsens ordförande

Ett utmanande 2015 med möjligheter för framtiden
När jag skriver
dessa rader har
ytterligare ett
terrordåd inträffat, denna gång
i Bryssel. 2015
var ytterligare
ett år där många
människor
tvingats på flykt
på grund av krig
och förtryck, i
det sammanhanget har Jokkmokk en betydelse och
är en förebild för många andra kommuner. Medarbetare och frivilliga gör många goda insatser för att
mottagandet av medborgare ska bli bra och förhoppningsvis bidra till att fler väljer att bosätta sig i vår
kommun.
En god och tillgänglig skola för alla är viktig för
samtliga barn och ett demokratisk samhälle, därför
är det mycket positivt att meritvärdet för elever
fortsätter att förbättras och att andelen lärare med
lärarlegitimation kraftigt förbättrats. Ett rikt utbud
av fritids och kulturaktiviteter i samverkan med både
skola och företag tror jag bidrar till att barn och
ungdomar trivs och mår bra. Vi ser också att det kan
stimulera fler att välja en framtid som entreprenör
och företagare, glädjande är att näringslivsbolaget
Strukturum i Jokkmokk AB (som ägs av Företagarna
Jokkmokk, Sparbanken Nord, Vattenfall och Jokkmokks kommun) fortsätter satsningar för ungdomar
och unga vuxna.

Arbetskraftsförsörjning till offentlig sektor blir en
allt viktigare fråga för Jokkmokks kommun. Att sträva efter att vara en kommun som attraherar investerare, besökare och nya medborgare är frågor som är
centrala för oss för framtiden. Kommunala verksamheter behöver vara öppen för ny teknik, metoder och
arbetssätt i syfte att möta medborgarens förväntan
och vara en attraktiv arbetsgivare.
Under ett antal år har efterfrågan på hyresrätter ökat
och vi ser att fler människor flyttar till Jokkmokk och
att man då gärna bor i hyresrätt i avvaktan på att man
(förhoppningsvis) väljer att köpa bostad. AB Jokkmokkshus har följt utvecklingen ett antal år och har
nu beslutat om att bygga ett hyreshus. Ett framsynt
beslut av ett välskött bolag som ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap skapat förutsättningar för. Vi ser också
att entreprenörer förädlar mark och bygger, främst
i Kåbdalis och Kvikkjokk vilket är mycket glädjande
och bidrar till ökad lokal tillväxt.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla medarbetare 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
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Kommunchefen

Den enskilt
största frågan
som påverkat
oss i Jokkmokks
kommuns organisation samt
i Jokkmokks
kommun i övrigt
under år 2015
handlar om flyktingsituationen
och de många
olika människor som flyr från olika krig runt om i
världen.
I Jokkmokks kommun med strax över 5 000 invånare finns det tre olika flyktingboenden där Migrationsverket skrivit avtal med två olika leverantörer.
Dessutom hyr Migrationsverket lägenheter av privata
fastighetsägare i Jokkmokks kommun. Totalt har
Migrationsverket skrivit avtal om cirka 350 platser
inom Jokkmokks kommun. Förutom dessa platser
hade Jokkmokks kommun vid utgången av år 2015
drygt 50 ensamkommande ungdomar i olika kommunala ungdomsboenden.
Vi har jobbat väldigt mycket med att hantera de
utmaningar som denna kraftiga ökning av människor
som kommit till oss under året inneburit. De största
utmaningarna är att vi har svårt att hitta medarbetare
som vi kan anställa inom framförallt skolan, socialtjänsten och på ungdomsboendena i vår kommun.
Flera av de drygt 400 människor som kommit
hit till Jokkmokks kommun under år 2015 är barn.
Dessa barn har rätt att gå i skola vilket de allra flesta
också gör. Det har varit mycket svårt att anställa
behöriga lärare i den omfattning som behövts och vi
har även haft svårt att hitta skollokaler för samtliga
dessa nya elever.
Vi är stolta över att vi kunnat hitta lösningar i den
omfattning som vi gjort och vi ser fram emot att fler

kommuner runt om i Sverige tar ett lika stort ansvar
som vi i Jokkmokks kommun tagit.
En annan stor fråga som hanterats under år 2015
handlar om vår interna organisationsstruktur. Jag
har lett ett arbete med att utreda hur vår framtida
organisation ska se ut. Utifrån de olika utmaningar vi
står inför vad gäller såväl ekonomiska förutsättningar
som frågor kring kompetensförsörjning då många
av våra medarbetare går i pension inom de närmaste
åren och utifrån den teknikutveckling som pågår så
vill vi ha en organisation som kan hantera och svara
upp mot dessa utmaningar på bästa möjliga sätt.
Ett nytt visionsdokument för organisationen Jokkmokks kommun är dessutom under framväxt. Även
det arbetet har tagits hänsyn till då organisationsutredningen genomförts.
Nu i början av år 2016 har den nya organisationen
klubbats och vi jobbar med att verkställa de förändringsbeslut som tagits.
Det övergripande arbetet kring mångfald, integration, jämställdhet och unga är frågor som fortsatt
prioriterats högt i Jokkmokks kommun. Jämställdhetsarbetet har därför fortsatt med olika aktiviteter i
syfte att jämställdhetsintegrera alla våra verksamheter utifrån den antagna CEMRdeklarationen. Vi vill
ha ett samhälle där jämställdhet mellan kvinnor och
män samt mellan flickor och pojkar råder.
Om man bortser från kostnaderna för en pensionsförsäkring som tecknats för att minska pensionsskulden visar Jokkmokks kommun ett positivt resultat år
2015 och vi kan notera att inflyttningen till Jokkmokks kommun ökar för sjätte året i rad. Det är en
mycket positiv trend som vi hoppas kan fortsätta
ytterligare i framtiden.

Anders Nygårds
Kommunchef
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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 internationell
jämförelse är kommunens yta lika stor som halva
Schweiz eller som två tredjedelar av Belgien.
På denna stora yta finns knappt 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 31/12
ANTAL INVÅNARE
2015

2014

2013

2012

2011

Jämfört
2014

Män:

2 597

2 605

2 594

2 587

2 599

8

Kvinnor:

2 475

2 481

2 472

2 499

2 520

6

Totalt:

5 072

5 086

5 066

5 086

5 119

14

Under året födda:

42

58

42

35

39

16

Under året döda:

87

82

80

68

69

5

Summa födelsenetto:

45

24

38

33

30

21

Under året inflyttade:

364

291

260

236

221

73

Under året utflyttade

340

247

242

236

241

93

Summa flyttningsnetto:

24

44

18

0

20

20

Summa invånarantalförändring

14

+20

20

33

51

14

Not: Uppgifter hämtade ur SCB statistikdatabas.
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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

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

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)
Samtliga partier

1

0

0

0

0

0

31

31

31

35

35

35

Kommunal och landstingsskatt år 2015 (kronor)
Utdebitering

Kommun

Län

Riket

Kommunalskatt

22,95

22,56

20,70

Landstingsskatt

10,18

10,18

11,29

Total skattesats exklusive
församlings- och stiftsskatt

33,13

32,74

31,99

183 866

191 023

190 264

97

100

100

Skattekraft,
kronor per invånare
index (riket = 100)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sverige och omvärlden
Högkonjunktur i sikte för svensk ekonomi
Den svenska ekonomin växer snabbt. BNP ökade i
fjol med nästan fyra procent och tillväxten förväntas
bli minst lika hög i år.
Den offentliga konsumtionen har ökat kraftigt
och detsamma gäller investeringarna. Det är två av
faktorerna som gör att tillväxten är hög.
Det stora flyktingmottagandet gör att kommunernas kostnader kommer att öka i snabb takt. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) manar därför till
försiktighet. Skatteunderlagsprognosen för år 2017
är osäker och kostnadsutvecklingen i år och kommande år är svår att bedöma. SKL menar att kommunerna bör planera för att ha marginal för oförutsedda händelser i arbetet med budget för år 2017.
Att ökningstakten i den svenska ekonomin är så
kraftig gör att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget växer realt med
nästan 3 procent i år och det är den största ökningen
på mycket länge. En samtidig ökning till det dubbla
förväntas ske i kommunsektorns kostnader.
I år bedömer SKL att exporten och hushållens
konsumtionsutgifter har ungefär samma tillväxttakt som år 2015. Det blir inte samma höga takt på
investeringstillväxten, men investeringarna kommer
ändå att vara på fortsatt hög nivå. Den offentliga
konsumtionen har en påfallande kraftig tillväxt, den
beräknas bli över fem procent och så hög har den
inte varit sedan år 1970. Kommunerna beräknas ha
den största tillväxtökningen vilket till stor del beror
på det ansenliga flyktingmottagandet.
Kommunal konsumtion bedöms av SKL att fortsätta utvecklas i stadig takt med beräknad ökning på
cirka tre procent åren 2017–2019. Antalet invånare
ökar med cirka två procent årligen i Sverige vilket är
en följd av invandringen. Delvis av detta skäl bedöms
tillväxten i den svenska ekonomin att vara betydande även år 2017. Efter det ser ökningstakten ut att
mattas av på grund av att exporten inte utvecklas i
samma takt och att investeringarna minskar liksom
hushållens konsumtion.
Den svenska ekonomin lämnar en lågkonjunktur
för att gå mot högkonjunktur på grund av att tillväxttakten ökar snabbt. Sysselsättningarna ökar i snabb

takt och som en följd av det sjunker arbetslösheten
till ner till 6,5 procent. Skatteunderlaget kommer att
öka snabbt i år och nästa år för att därefter mattas av.
Det kommer även då vara högt i ett historiskt perspektiv. Den betydande flyktinginvandringen innebär
samtidigt att befolkningsantalet växer mycket snabbt.
Befolkningsökningen kommer att vara fem gånger så
hög som mellan åren 1980 och 2015 då den var cirka
0,4 procent per år. Framåt i tiden kommer invånarantalet att stiga i avsevärt mycket snabbare takt än
skatteunderlaget och SKL menar att det kommer att
innebära stora problem för kommuner och landsting.
Inflationen enligt konsumentprisindex (KPI)
var 0,0 procent i genomsnitt. Räknas effekterna av
räntesänkningarna och att energipriserna sjunkit blev
inflationen 1,4 procent. Den låga räntenivån har
medverkat till att bostadspriserna skjutit i höjden på
vissa håll och att hushållen ökat sin skuldsättning.
Förutom ekonomi är det många andra viktiga faktorer som påverkar Jokkmokks kommun. Några av
dem är globalisering – ökad mångfald, demografiska
förändringar – ökad andel äldre och minskad andel
förvärvsarbetande, ökad individualisering, urbanisering – en global process, klimatförändring och
teknikutveckling.
Möjligheterna är goda i kommunen för satsningar
på etablering av elenergikrävande verksamheter.
Inom kommunen produceras en stor del av Sveriges
elenergi, vilket tillsammans med det kalla klimatet
gör området lämpligt för exempelvis datacentersatsningar.
Besöksnäringen har konstaterats vara en näring
värd att satsa på. Intresset för den samiska kulturen
är stort och i Jokkmokks kommun finns även stor
utvecklingspotential i efterfrågade tillgångar som
orörd natur, ren luft, snö, kyla, norrsken och ljusa
sommarnätter.
Även livsmedelssektorn har goda framtidsutsikter.
Det blir allt viktigare att ha en säker livsmedelsförsörjning. 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
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finns tillgång på naturliga råvaror som bär, örter, fisk
och kött vilket ger bra förutsättningar för utveckling
av livsmedelsnäringarna.

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.

KONCERNORGANISATION
Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus
100%

Jokkmokks
Värmeverk AB
100%

Jokkmokks kommunkoncern
Resultat för Jokkmokks kommunkoncern år 2015
var 6,6 miljoner kronor. AB Jokkmokkshus redovisar
ett resultat på 7,3 miljoner kronor och Jokkmokks
Värmeverk AB redovisar ett resultat på 4,6 miljoner
kronor före överavskrivningar.
Destination Jokkmokk AB bildades år 2012 av
Jokkmokks kommun och Destination Jokkmokk
ekonomisk förening som organiserar besöksnäringsföretagen 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 avgörande inflytande är inte
medtagna i den sammanlagda redovisningen.

Destination
Jokkmokk AB
50%

Till dem hör Strukturum i Jokkmokk AB, Stiftelsen Samernas utbildningscentrum, Stiftelsen Ájtte
Svenskt fjäll- och samemuseum, Inlandsbanan AB,
Länstrafiken i Norrbotten AB med flera.
Jokkmokks kommun är en av fyra parter i Lapplands 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 sammanställda redovisningen är Förenade Småkommuners 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 sammanställda redovisningen.
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POLITISK ORGANISATION
Kommunfullmäktige
Valberedning

Revision

Valnämnd

Överförmyndare

Kommunstyrelse

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Samhällsbyggarnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

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 kommunfullmäktige. Totalt sedan valet år 2006 finns 31 mandat i
kommunfullmäktige. Av dessa 31 mandat har alliansen 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, socialnämnden, samhällsbyggarnämnden och kultur- och fritidsnämndens
ordförande är alla socialdemokrater. Ordförande i
valnämnden är vänsterpartist och överförmyndaren
är socialdemokrat.
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TJÄNSTEMANNAORGANISATION
Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Kommunledningskontoret

Utvecklingskontoret

Teknik- och serviceavdelningen
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Socialtjänsten
Socialnämnden

Samhällsbyggaravdelningen
Samhällsbyggarnämnden

Kultur- och fritidsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden

Gatu, städ,
mat, fastighet

Skol- och förskoleverksamhet

Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg

Räddningstjänst,
miljö- och hälsoskydd,
samhällsplanering

Kultur- och fritidsverksamhet

Tjänstemannaorganisation
Jokkmokks kommun har renodlat sina produktionsorienterade verksamheter och avskilt dem från utvecklings- och administrativ verksamhet.
Teknik- och serviceavdelningen bedriver verksamhet inom gatu-, städ-, mat- och fastighetsområdena
under kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsavdelningen med förskoleoch grundskoleverksamhet, bedriver verksamhet
under barn- och utbildningsnämnden.
Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappomsorg och biståndsenhet, bedriver verksamhet
under socialnämnden.
Samhällsbyggaravdelningen, som består av miljö-,
bygg- och räddningstjänstfrågor, bedriver verksamhet under samhällsbyggarnämnden.
Slutligen finns kultur- och fritidsavdelningen,
där biblioteket samt övriga kultur- och fritidsfrågor
hanteras under kultur- och fritidsnämnden.
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Viktiga händelser under året
Flyktingfrågan
Jokkmokks kommun, Sverige och Europa har haft
många utmaningar kring flyktingfrågan under det
år som passerat. Många människor är på flykt undan
krig. I Jokkmokks kommun finns flera flyktingboenden i Migrationsverket regi och dessutom finns flera
kommunala ungdomsboenden för ensamkommande
asylsökande ungdomar.
Totalt sett är det drygt 400 människor från andra
länder som finns på dessa boenden inom Jokkmokks
kommun. Det är drygt åtta procent av det totala
invånarantalet i vår kommun. Det är många olika
typer av utmaningar som uppstår till följd av denna
situation. För att klara dessa utmaningar valde vi att
gå upp i stabsläge i slutet av året. Det innebar att vi
ändrade på beslutsmandat inom olika delar av vår
organisation i syfte att hitta kloka och strategiska
lösningar.
Det är framförallt utmaningar med att hitta medarbetare till de arbetsuppgifter vi behöver genomföra. Och vi har även utmaningar med att hitta lokaler
för att bedriva skolundervisning och boenden för de
ensamkommande asylsökande ungdomarna.
Utifrån beslut som tagits på riksnivå har flyktingströmmarna till Sverige och till Jokkmokks kommun
minskat. I början av år 2016 valde vi att återgå från
stabsläget till den ordinarie organisationen.

Nya medborgare och nya bostäder
Genom att hantera frågan kring de nya människorna
som kommer till Jokkmokks kommun på ett klokt
sätt så finns möjligheten till att lösa våra framtida
utmaningar vad gäller nya medborgare och nya
medarbetare. Vi har ett stort behov av att kunna
anställa människor med olika kompetenser och när
människor flyttar till Jokkmokks kommun från olika
delar av Sverige och från olika delar av världen gäller
det att kunna ta tillvara på den kompetens som de
besitter.
För sjätte året i rad ökade inflyttningen i Jokkmokks kommun. Vi behöver därför också nya
bostäder som våra nya medborgare kan bo och leva
i. Glädjande nog har det kommunala bostadsbolaget
tagit ett beslut under året om att nya lägenheter ska
byggas i Jokkmokk.

Datahallar och gruvfrågor
Arbetet med att hitta lokaler för etablering av verksamheter som jobbar med frågor kring datalagring
har fortsatt. Vi vill gärna kunna erbjuda möjlighet till
etableringar och datahallsbyggen inom Jokkmokks
kommuns gränser.
Frågan kring gruvbolagets bearbetningskoncession gällande en järnmalmsfyndighet i Jokkmokks
kommun ligger på regeringens bord och väntar på
att ett beslut ska tas. Jokkmokks kommun äger alltså
inte den frågan.
Dock har vi inom Jokkmokks kommun under
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början av året genomfört en studie av hur samhällsutvecklingen kommer att påverkas vid en eventuell
gruvetablering strax utanför Jokkmokk. Studien
handlade om allt från näringslivsutveckling via
bostadsfrågor till befolkningsförändringar. Studien
visade bland annat att en gruva inte räddar Jokkmokks kommun från en fortsatt befolkningsminskning. Vi kan konstatera att det krävs många andra
kompletterande åtgärder för att lösa de utmaningar
som Jokkmokks kommun står inför.

Samiskt centrum
Många upplever Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden. Det finns väldigt många samiska
institutioner i Jokkmokks kommun. Allt från Ájtte,
svensk fjäll- och samemuseum, via Sameslöjdsstiftelsen och Samernas Utbildningscentrum till Sameskolstyrelsen och förvaltningsorganisationen för
världsarvet Laponia. Många människor i Jokkmokks
kommun jobbar med renskötsel och med andra
samiska näringar.
Som en följd av allt detta jobbar vi i Jokkmokks
kommun med att erbjuda Sametinget en plats att
bygga en parlamentsbyggnad i Jokkmokk och att
Jokkmokk därmed än mer utvecklas som ett samiskt
centrum.

Kompetensförsörjning
Vi lever i allra högsta grad i en föränderlig värld.
Teknikutvecklingen går allt snabbare och snabbare.
Vi har många medarbetare som går i pension inom
några år. Många av våra medarbetare som går i pension ska ersättas av andra medarbetare. Samtidigt är
det som så att de nya medarbetarna som ska rekryteras kanske ska ha andra kompetenser jämfört med de
som slutar.
För att klara ut vilka våra framtida behov är, har
vi bestämt oss för att jobba med dessa frågor i ett
kompensförsörjningsprojekt.

Jämställdhet och värdegrund
Under ett antal år har Jokkmokks kommun varit med
i ett länsövergripande arbete kallat Kraftsamlingsprocessen. Det handlar om att förändra attityder,
värderingar och förhållningssätt i syfte att lättare
kunna attrahera människor att flytta till och arbeta i
Jokkmokks kommun.
Kraftsamlingsprocessen avslutades under år 2015.
Vi jobbar dock vidare med jämställdhetsfrågor och
värdegrundsfrågor. Jokkmokks kommun har antagit
CEMR-deklarationen och vi har påbörjat ett arbete
med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter.

Organisationsförändring
Utifrån det som beskrivits ovan gällande framtida
utmaningar inom olika områden beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i början av året att genomföra en organisationsanalys gällande tjänstemannaorganisationen i Jokkmokks kommun. Jokkmokks
kommuns visionsdokument var i färd med att arbetas
om, vi hade flera pensionsavgångar inom olika
områden och vi konstaterade att vi stod inför stora
ekonomiska utmaningar.
Utifrån ett analysarbete tillsammans med fackliga
parter har Jokkmokks kommun i början av år 2016
beslutat om att en ny organisationsstruktur ska gälla.
Den största förändringen är att samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens område slås samman
till en och samma avdelning där kommunchefen vid
sidan av kommunchefsuppdraget även blir avdelningschef för den nya avdelningen.
Dessutom flyttas vissa strategiska samhällsplaneringsfrågor från samhällsbyggarnämndens område
till kommunstyrelsens område.
I slutet av året bestämde kommunstyrelsens arbetsutskott att även den politiska organisationsstrukturen
i Jokkmokks kommun ska analyseras och utredas.
Det arbetet startade i början av år 2016.
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EKONOMI
Resultat, analys och nyckeltal
Årets redovisade resultat visar på ett underskott på
knappt 4,0 miljoner kronor. Budgeterat resultatet
beräknades till plus 1,3 miljoner kronor, vilket ger en
negativ budgetavvikelse för året på 5,3 miljoner kronor.

Verksamhetsanalys
Samhällsbyggarnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor medan övriga styrelser
och nämnder uppvisar negativa budgetavvikelser på
sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Även finansieringen
redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner
kronor främst beroende på att en pensionsförsäkring
tecknats.
Styrelse och nämnder redovisar sammanlagt ett
negativ budgetavvikelse på 4,6 miljoner kronor.
Nämndernas resultat och orsak i korthet till avvikelser redovisas nedan.

Kommunstyrelsen, minus 0,6 miljoner kronor
Kommunchefens område, negativ budgetavvikelse på
0,8 miljoner kronor beroende på högre kostnader för
bostadsanpassningen och länstrafiken.

Överförmyndaren, negativ budgetavvikelse på
0,1miljoner kronor beroende på att utbildningskostnader varit budgeterade på annan verksamhet men
belastat överförmyndaren samt att tjänster köpts in
för att hantera gode männens årsräkningar.
Kommunledningskontoret, positiv budgetavvikelse
om 0,2 miljoner kronor totalt vilket beror på att ett
antal poster haft lägre kostnader än beräknat. Ett av
dem är kontot för företagshälsovård.
Lapplands gymnasium, positiv budgetavvikelse på
0,7 miljoner kronor, vilket beror på en sen budgetändring avseende avgiften till Lapplands kommunalförbund. Kostnaderna för fria nyttigheter såsom
skolskjutsar, mat och lokaler har varit högre än
budgeterat.
Teknik- och serviceavdelningen, negativ budgetavvikelse med 2,1 miljoner kronor främst beroende
oplanerade kostnader för transport av vatten till
Murjek där vattnet sinade under tre månaders tid.
Dessutom har driften av badet i Vuollerim på grund
av tekniska problem kostat mer än beräknat. Särskilda satsningar som tillkommit under året har också
bidragit till budgetavvikelsen.
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Utvecklingskontoret, positiv budgetavvikelse på
1,5 miljoner kronor totalt, vilket bland annat beror
på ej budgeterade, ej återbesatt tjänst, en anställds
tjänstledighet för politiska uppdrag, ej nyttjade
medel för köp av tjänster samt att Arctic Camp
Jokkmokk och integrationsverksamheten gått bättre
än budget. Vuxenutbildningen, Lapplands kommunalförbund visar dock på ett minus vad gäller de fria
nyttigheterna.

Barn- och utbildningsnämnden,
minus 0,2 miljoner kronor
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Den negativa budgetavvikelsen blev lägre än tidigare
prognosticerat vilket huvudsakligen beror på högre
intäkter i form av statsbidrag än beräknat.

Resultatutveckling 2011– 2015 (mkr)
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Socialnämnden, minus 3,4 miljoner kronor
Den negativa budgetavvikelsen beror till största delen på individ- och familjeomsorgens kostnader för
placeringar av barn och vuxna. Ett vitesföreläggande
har också bidragit till budgetunderskottet.

Samhällsbyggarnämnden,
plus 0,2 miljoner kronor
Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter genom att ärenden avseende
nybyggnationer och anmälningsärenden ökat under
2015.

Kultur och fritidsnämnden,
minus 0,6 miljoner kronor

Avstämning mot kommunallagens balanskrav
Justerat resultat för 2015 visar ett underskott på
4,0 miljoner kronor. Underskottet beror på att en
pensionsförsäkring tecknats för att minska den del av
pensionsskulden som ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Kommunen, miljoner kronor 2015
Återställande av tidigare
års förluster
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Anledningen till den negativa budgetavvikelsen är
litteraturinköp som inte kunde finansieras utanför
driftsbudgeten som planerat och därför inte var
budgeterade.

Årets resultat enligt
resultaträkningen

Avgår reavinster/ reaförlust
0,0
materiella anläggningstillgångar

0,1

0,0

Finansieringen, minus 0,6 miljoner kronor

Justerat resultat

-4,0

0,1

10,3

Finansieringen visar en negativ budgetavvikelse som
beror på att en pensionsförsäkring tecknats för att
minska den del av pensionsskulden som inte är upptagen på balansräkningen utan finns som en ansvarsförbindelse i redovisningen.

Medel till resultatutjämningsreserven
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Budgetavvikelse och resultat (mkr)
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Driften:

-4,6

-11,4

-7,2

-17,7

Finansieringen:

-0,6

9,3

13,9

16,4

Avvikelse mot budget

-5,2

-2,1

6,7

-1,3

1,3

2,3

3,5

3,2

-4,0

0,2

10,3

1,9

Budgeterat resultat
RESULTAT

Årets balanskravsresultat

Balanskravsresultat att reglera-4,0

Enligt kommunallagens 8 Kapitel 5 b §, får fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga
skäl. Lag (2012:800).
Eftersom tecknandet av försäkringen utgör god
ekonomisk hushållning och även är i linje med det finansiella målet att generationsprincipen ska råda har
fullmäktige beslutat att synnerliga skäl föreligger och
att balanskravsresultatet därför inte ska återställas.
Under år 2013 beslutade fullmäktige att införa
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en resultatutjämningsreserv (RUR) samt fastställa
regler för den och besluta om storleken på reserven.
Ingående avsättning för åren 2011 till 2015 uppgår
till 17,1 miljoner kronor.

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna uppgår till 5,4 miljoner
kronor och består huvudsakligen av ränteintäkter
och vinster vid försäljning av värdepapper.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna uppgår till 1,2 miljoner
kronor och består till största delen av räntekostnader. Snitträntan för år 2015 har varit 1,96 procent
jämfört med 2,08 procent år 2014.

2,5

Finansiella kostnader 2011 – 2015 (mkr)
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Hur väl stämde prognoserna under år 2015?
Avvikelse mot budget (mkr)
Styrelse/nämnd

Helårsprognos Helårsprognos B o k s l u t
tertial 1
tertial 2
2015

Kommunstyrelsen

-0,8

-1,4

-0,6

Barn- och utbildningsnämnden

-1,2

-1,3

-0,2

Socialnämnden

-4,0

-4,3

-3,4

Samhällsbyggarnämnden

0,0

0,0

0,2

Kultur- och fritidsnämnden

-0,2

-0,2

-0,6

Finansieringen

3,9

3,9

-0,6

Summa avvikelse

-0,7

-0,5

-5,2

Störst avvikelse från prognoserna uppvisar kommunstyrelsen och finansieringen.
Avvikelsen för finansieringen
beror huvudsakligen på den
tidigare beskrivna pensionsförsäkringen.
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God ekonomisk hushållning – finansiella mål
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska
ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska
termer betyder att resultatet ska vara positivt över

Finansiella mål i enlighet med god
ekonomisk hushållning

Nuläge
december
2015

en längre period. Kommuner bestämmer själva de
finansiella målen för att god ekonomisk hushållning
ska uppnås.
Prognos
december
2016

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

Generationsprincipen ska råda

Målet är uppfyllt. Redovisat resultat år 2015
uppgår visserligen till minus 4,0 miljoner
kronor men resultatet exklusive pensionsförsäkringen visar på ett plusresultat på
24 tusen kronor. Försäkringen är ett led i
att följa generationsprincipen.

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

Målet är ej uppfyllt. Redovisat resultat uppgår till minus 4,0 miljoner kronor. Underliggande plusresultat på 24 tusen kronor
uppgår till 0,008 procent av verksamhetens
nettokostnader.

Andelen nettokostnader exklusive
avskrivningar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska ej överstiga
92 procent.

Målet är ej uppfyllt. Redovisad nettokostnadsandel uppgår till 96,9 procent.

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

Målet är uppfyllt. Långsiktigt är trenden
positiv även om den sjunkit något under
året och uppgår till 54,9 procent för 2015,
att jämföra med 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 uppfyllt. Under år 2015 amorterades det 8,6 miljoner kronor.

Pensionsplaceringar ska uppgå till mellan en och fem miljoner kronor per år.

Målet är uppfyllt. Under året har en pensionsförsäkring på 4,4 miljoner kronor plus
löneskatt tecknats

Investeringsnivån bör ligga på samma
nivå som årets avskrivningar.

Målet är ej uppfyllt. Nettoinvesteringsnivån uppgick till 14,1 miljoner kronor och
avskrivningarna för året uppgick till
20,3 miljoner kronor.

%

Soliditet 2010 – 2015 (procent)
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Den totala balansomslutningen har ökat marginellt, från 345,7 miljoner kronor till 346,0 miljoner
kronor. Soliditeten anger hur stor del av de totala
tillgångarna som finansieras med eget kapital och
uttrycks som andelen eget kapital i förhållande till
balansomslutningen. Soliditeten uppgår till 54,9
procent för år 2015, att jämföra med 56,1 procent
för år 2014, 56,4 procent för år 2013 och 56,0 procent 2012. Långsiktigt är trenden är positiv även om
soliditeten sjunkit något under 2015.
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Långfristiga lån
Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låneskuld
till 165 miljoner kronor. Det var under år 2000, precis innan den stora amorteringsplanen i enlighet med
kommundelegationen påbörjades.
Jokkmokks kommuns låneskuld är vid årets slut
37,4 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
7 400 kronor per invånare.
80

Långfristig skuld 2009– 2015 (mkr)
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40

soliditetsutvecklingen än på den faktiska soliditetsnivån. 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 långsiktiga finansiella målet är att andelen nettokostnader
exklusive avskrivningar i förhållande till skatteintäkter 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
96,9 procent för år 2015.
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Nettokostnadsandel av
skatteintäkterna 2010 – 2015 (%)
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Eget kapital

90

Det egna kapitalet har minskat något från år 2014
och uppgår nu till 190,0 miljoner kronor vilket i
huvudsak beror på att årets redovisade resultat är negativt. 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 primära syfte att vara en resultatutredningsbalansräkning
och inte en förmögenhetsbalansräkning. Det innebär
att man vid en finansiell analys bör fokusera mer på
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Eget kapital 2010 – 2015 (mkr)
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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 kommunfullmäktige. Denna policy har uppdaterats och lagts in i
finanspolicyn under 2012. Strategin är att genom att
placera och binda upp kapital som öronmärkts för att
kunna användas till att betala ut framtida pensionsutbetalningar säkerställer Jokkmokks kommun att
likvida medel finns i framtiden för just detta ändamål.
Eftersom det för närvarande inte finns alternativ
med bra avkastning inom riskpolicyn så har inte alla
utfallna vinstmedel återinvesterats. Dock har sex
miljoner kronor av realiserade vinstmedel placerats
på fasträntekonto under år 2015. Dessa medel föll
ut i december 2015 och blev av tidsskäl omplacerade
först i början av januari 2016. Medel har även place-
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rats i en pensionsförsäkring i syfte att minska framtida pensionsutbetalningar vilket har varit möjligt då
likviditeten har varit god. Dessa båda placeringar är
inräknade i totalbeloppet på 23,8 miljoner kronor.
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Jokkmokks kommun redovisar en likviditet uppgående till 42,1 miljoner kronor jämfört med 49,5
miljoner kronor för år 2014.
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Pensionsplaceringar 2010– 2015 (mkr)
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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 riktlinjer ska utvecklas.

Övergripande mål

31 december
2015

Kommunfullmäktige har definierat övergripande
mål för verksamheten som ska svara upp mot kraven
på god ekonomisk hushållning. Jokkmokks kommuns 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.
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 livskvalitet 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 framgångsfaktorer
1 Gott ledarskap, delaktighet
2 Goda utvecklingsmöjligheter
3 Goda anställningsförhållanden

God ekonomisk hushållning och god
ekonomisk utveckling

Målet ej helt uppfyllt. För att nå målet finns två framgångsfaktorer.
1 God ekonomi. Ej helt uppfyllt pga negativt resultat 2015.
2 Investeringar för framtiden

Inom de olika facknämnderna finns ett antal olika
mål fastställda i de olika verksamhetsplanerna för att
svara upp på de av kommunfullmäktige beslutade
övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning. För en beskrivning av respektive facknämnds måluppfyllelse, hänvisas till respektive verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen.
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Pensionsåtaganden
År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges kommuner och landsting skulle redovisa sina pensionsskulder. Enligt det nya regelverket lyftes alla gamla
pensionsskulder bort från balansräk-ningen. Den nya
benämningen på de gamla pen¬sionsskulderna blev
ansvarsförbindelser. En ny pensionsskuld började
upparbetas i balansräkningen. Den nya pensionsskulden fick enligt det nya regelverket benämningen
pensionsavsättning.
För att tydliggöra Jokkmokks kommuns samlade
pensionsåtaganden och jämföra dessa med Jokkmokks kommuns pensionsmedelsförvaltning redovisas nedan en sammanställning.

stället har likviditeten varit god och kommunen har
beslutat att teckna ytterligare en försäkring för att
minska skulden som ligger i ansvarsförbindelsen.

Långsiktiga placeringar
Den placeringspolicy som gäller i Jokkmokks kommun 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 Jokkmokks kommun.

Ytterligare pensionsåtaganden
Jokkmokks kommun har ett pensionsåtagande för en
förtroendevald politiker.

Åtaganden
Pensionsavsättningar enligt PFA98/PA KL (mkr)

4,1

Löneskatt pensionsavsättning

1,0

Investeringsredovisning

En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska
kunna uppfylla de långsiktiga finansiella målsättningarna är att investeringsnivån hålls på en nivå i paritet
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen
139,3
med årets avskrivningar. Ett finansiellt mål i JokkLöneskatt pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen
33,8
mokks kommun är att investeringsnivån ska ligga på
ungefär 18–19 miljoner kronor per år och att ett års
Summa pensionsförpliktelser
187,7
investeringsvolym inte ska överstiga avskrivningar
Tillgångar		
enligt plan.
Finansiella placeringar av medel reserverade
Utfallet för år 2015 visar på en nettoinvesteringsför framtida pensionsutbetalningar
23,8
nivå på 14,1 miljoner kronor och avskrivningarna
Summa bokfört värde
23,8
enligt plan uppgick till 20,5 miljoner kronor.
Pensionsskuld 2015 individuell del

7,6

Löneskatt individuell del

1,9

Att finansiera

163,9
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Nettoinvesteringar 2010– 2015 (mkr)
19,1

20

15

20,5

20,3
18,0

18,2

15,2

14,1

10

En viss del av pensionsskulden
har försäkrats bort

5

Jokkmokks kommun valde under åren 2003, 2006 och
2007 att försäkra bort vissa delar av den återstående
pensionsskulden. Det innebär att pensionskostnaden
för vissa åldersgrupper har tagits direkt 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 är det osäkrare
ekonomiska läget. Under 2015 har det inte funnits
placeringar inom riskpolicyn som gett god avkastning varför medel inte återinvesterats i så hög grad. I

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avskrivningar 2015

Sammanställningen visar att den klart större delen av
Jokkmokks kommuns pensionsförpliktelser inklusive
löneskatt saknar motsvarande likvida medel på tillgångssidan i balansräkningen. Av de pensionsförpliktelser som Jokkmokks kommun har uppgående till
187,7 miljoner kronor inklusive löneskatt är endast
cirka 23,8 miljoner kronor öronmärkta tillgångar i
balansräkningen.
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Investeringar 2015 i sammandrag (tkr)
Redovisad
bruttoinvestering

Redovisad
nettoinvestering

Budgeterad
nettoinvestering

Differens
nettoinvestering

305,2

305,2

585,0

279,8

Maskiner & Inventarier

1 630,7

1 630,7

1 800,0

169,3

Affärsfastigheter

4 016,7

2 714,6

5 500,0

2 785,4

11 653,5

7 747,8

10 350,0

2 602,2

970,9

485,5

500,0

14,5

1 188,8

1 188,8

1 600,0

411,2

19 765,8

14 072,6

20 335,0

6 262,4

Område
Immateriella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter (gator, vägar, broar)
Bilar och andra transportmedel
Summa

Förutsättningar inför år 2016 och påverkande parametrar
Investeringar 2016
Den investeringsbudget som kommunfullmäktige
beslutat om för år 2016 ligger förhållandevis långt
under investeringsmålen beroende på att fullmäktige
vill ha utrymme för eventuella kommande investeringsbehov.

Driftsbudget år 2016
Av kommunfullmäktige fastställd driftsbudget visar
på ett positivt resultat om 3,5 miljoner kronor.

Låneskuld och dess sammansättning
Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 37,4 miljoner kronor på bokslutsdagen 2015-12-31. Investeringen i vatten- och avloppsanläggning i Kvikkjokk
kommer troligen att medföra att nya lån behöver
upptas

Löneförändring
Kommunstyrelsen har beslutat att löneökningarna
för grupperna legitimerade lärare, förskollärare, socialsekreterare och sjuksköterskor ska uppgå till 2,61
procent, och för övriga tjänstemän till 2,31 procent.
För medlemmar i Kommunal är löneändringarna
inte klara.

invånare ökat med 20 personer och ökningen fortsatte under första halvåret 2015 varvid budgeten för
år 2016 sattes utifrån dessa fakta. Dock visade det sig
att befolkningen åter minskade och invånarantalet
för november 2015 var 5 070 invånare vilket innebär
cirka en miljon kronor lägre skatteintäkter än budgeterat under år 2016.

Regeringens extrabudget
Sent på året 2015 tog regeringen ett beslut att med
anledning av flyktingsituationen fördela extra medel
till kommunerna varvid Jokkmokks kommun tilldelades 16,6 miljoner kronor.

Inflationen
Inflationen beräknas vara fortsatt låg.

Räntenivån
Om nya lån behöver tas upp är ränteläget fördelaktigt.

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

Förändrat invånarantal

Flyktingsituationen

De kommunala intäkterna är till stor del beroende av invånarantalet. I Jokkmokks kommun bidrar
genomsnittsinvånaren med cirka 60 tusen kronor i
skatteintäkter och statsbidrag. År 2014 hade antalet

Det stora antalet flyktingar i kommunen påverkar
verksamheten både ekonomiskt och kompetensförsörjningsmässigt, som det ser ut nu under lång tid
framåt.
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Hälsobokslut 2015
(siffror inom parentes gäller 2014)

Antal anställda
31 januari 2015 har Jokkmokks kommun 384 (394)
tillsvidareanställda och 60 (54) visstidsanställda. I de
kommunala bolagen är motsvarande siffror: Jokkmokkshus AB tillsvidareanställda sju (sju), visstidsanställda två (noll) samt Värmeverket AB sex (fem)
tillsvidareanställda. Följaktligen uppgick det totala
antalet tillsvidareanställningar i kommunkoncernen
till 397 (406) och visstidsanställningar till 62 (55).
Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen
har minskat från år 2014 till år 2015 med 10 perso-ner.

Antalet årsarbetare
Räknas de 384 tillsvidareanställda i kommunen
om till antal årsarbetare blir siffran 360 (369). Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden i Jokkmokks
kommun är 93,8 procent av en heltid. Siffran för
kvinnor är 93,2 procent och män 96,7 procent.
Fördelningen över de olika verksamheterna ser ut
enligt följande:

Könsfördelning hela kommunkoncernen,
tillsvidareanställda år 2015

Män
20%

Kvinnor
80%

• Socialnämndens område har 188 (190) tillsvidareanställda personer.
• Barn- och utbildningsnämnden har 76 (79) tillsvidareanställda.
• Kommunstyrelsen har 103 (107) tillsvidareanställda
• Kultur- och fritidsnämnden har 10 (11) tillsvidareanställda
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• Samhällsbyggarnämndens område har sju (sju)
tillsvidareanställda.
Antalet anställda, inklusive visstid, per organisation
Jokkmokks kommun 2015

250

208
200

Långtidssjukfrånvaro

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

150

Kultur- och fritidsnämnden

116

Samhällsbyggarnämnden

97

100

Bolagen

50
16

7

ingår samtliga månadsavlönade, det vill säga både
tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön.
Den totala sjukfrånvaron bland Jokkmokks kommuns månadsavlönade i förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetad tid är 6,0 procent år 2015. Motsvarande siffra för 2014 är 5,6 procent.

14

0

Köns- och åldersfördelning
Av de 384 kommunalt tillsvidareanställda är 315 personer eller 82 (83) procent kvinnor och 69 personer
eller 18 (17) procent män. Lägger man till de kommunala bolagen utjämnas siffrorna något. Antalet
kvinnor uppgår då till 318 eller 80 (81) procent och
antalet män uppgår till 82 eller 20 (19) procent.
Vi konstaterar att andelen män år 2015 ökat något
jämfört med år 2014 men att kommunkoncernen
fortfarande är en mycket kvinnodominerad arbetsplats.

Från och med dag 60 i en sjukfrånvaroperiod kategoriseras en person som långtidssjuk. Av den totala
sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun står långtidssjukfrånvaro för 26,9 procent år 2015. Motsvarande
siffra för 2014 är 29,2 procent.

Sjukfrånvaron ur ett könsperspektiv
Cirka 81,6 (82) procent av kommunens månadsavlönade är kvinnor och kvinnornas sjukfrånvaro står för
88,4 (86) procent av den totala sjukfrånvaron.
Kvinnornas sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden är 6,6 (6,0) procent.
Motsvarande siffra för männen är 3,6 (4,1) procent.

Sjukfrånvaron ur ett åldersperspektiv
55 (51) procent av kommunens månadsavlönade är
50 år eller äldre och dessa medarbetares sjukfrånvaro
står för 58,2 (64,9) procent av den totala sjukfrånvaron.
Ålder

Sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro

Medelålder

<= 29 år

4,3

0

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda
uppgår till 49,4 år (49,0), kvinnor 49,6 år (48,9) och
män 48,6 år (49,3).

30-49 år

5,5

20,8

>= 50 år

6,7

33,6

Totalt

6,0

26,92

Medelålder

2015

2014

Män		

48,6 år

49,3 år

Kvinnor

49,6 år

48,9 år

Totalt		

49,4 år

49,0 år

En stor andel av personalen ligger i åldersintervallet
55–59 år, 16,7 (18) procent, varav 89 procent kvinnor och 11 procent män. Detta innebär att nästan
var sjätte medarbetare kommer att gå i pension inom
fem till tio år. År 2015 är 55 (51) procent av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda 50 år eller äldre.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron

Sjukfrånvarodagar per snittanställd
År 2015 redovisar Jokkmokks kommun 20,6 sjukdagar per snittanställd, 2014 var samma siffra 19,6
sjukdagar per snittanställd. Frånvarotillfällen per
snittanställd var 2,5 (2,2).

Frisktal
Jokkmokks kommun har sedan några år tillbaka i
stället för att enbart följa statistik avseende sjukfrånvaro även infört mätning av ett frisktal. Jokkmokks
kommuns mål är att minst 40 procent av medarbetarna inte ska ha någon sjukfrånvaro under året och
att minst 70 procent ska ha maximalt sju sjukdagar
under året.
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44,6
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Sjukfrånvaron kostar

Sjukfrånvarodagar per anställd
Jokkmokks kommun 2004−2015
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Uppnår inte målen med frisktalen
Av Jokkmokks kommuns månadsavlönade har 32,7
(36,7) procent inte en enda sjukfrånvarodag under
2015. Jämfört med år 2014 har kommunen således
sänkt sitt frisktal med 4 procent.
Totalt kommunen

Andel sjukdagar

Frisktal %

0

<= 7

32,7

60,5

Andelen medarbetare med maximalt 7 sjukdagar
under 2015 uppgår till 54,7 procent, vilket följer den
negativa trenden de senaste åren och når inte målet
på 70 procent.
Nedan är friskhetstalen redovisade per nämnd:
Socialnämnden
Frisktal %
Barn- och utbildningsnämnden
Frisktal %

Kommunstyrelsen
Frisktal %

Kultur- och fritidsnämnden
Frisktal %

Samhällsbyggarnämnden
Frisktal %

Andel sjukdagar
0

<= 7

23,8

52,0

Andel sjukdagar
0

<= 7

25,9

66,7

Andel sjukdagar
0

<= 7

46,8

70,3

Andel sjukdagar
0

<= 7

65,2

69,6

Andel sjukdagar
0

<= 7

71,4

100

För att skapa en samlad och enhetlig bild över vad
sjukfrånvaron verkligen kostar har Jokkmokks kommun tillsammans med den största fackliga organisationen i Jokkmokks kommun bestämt sig för att
arbeta med en specifik modell i detta sammanhang.
Jokkmokks kommun använder sig av den modell
som 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 modellen är använd och känd.
Modellen innebär att vissa antaganden görs gällande overheadkostnader och liknande. Med denna
modell som bakgrund och arbetsmetod konstateras
att Jokkmokks kommuns totala sjukfrånvarokostnader uppgår till cirka 9,7 miljoner kronor (8,4) för år
2015.
Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns många
aspekter, såsom till exempel mänskligt lidande och
produktionsbortfall, 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
6,2 (6) procent, semesterfrånvaro och ferie/uppehåll
11,2 (12) procent, föräldraledighet samt vård av barn
uppgår till 1 (1) procent och övrig frånvaro står för
sammanlagt 3,4 (3) procent av den totala tillgängliga
tiden. Övrig frånvaro är bland annat ledighet för
studier, allmän tjänstledighet samt ledighet på grund
av fackliga uppdrag.
När all frånvaro är borträknad kvarstår den arbetade tiden. Av 100 procent tillgänglig tid uppgår den
arbetade tiden därmed till 78,2 (78) procent.
Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars arbetsvecka betyder det att av dessa 40 timmar är den
i genomsnitt 49,4-åriga medarbetaren i Jokkmokks
kommun på sin arbetsplats 31 timmar och 16 minuter per vecka.
Medarbetaren är sjuk två timmar och 29 minuter
samt föräldraledig 24 minuter under genomsnittsveckan. Vidare har medarbetaren semester och ferie/
uppehåll fyra timmar och 29 minuter och är ledig
med övrig frånvaro en timme och 22 minuter per
vecka.
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Nationella minoriteter i Sverige
Lagstiftning om nationella minoritetsspråk
Lagen om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft den 1 april
2000, (SFS 1999:1175).
Lagens tillämpningsområde omfattar kommunala
samt statliga regionala och lokala förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verksamhetsområde
som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet
för samiska. Lagen tillämpas även hos länsrätt, tingsrätt, fastighetsdomstol, miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet. Med förvaltningsområdet
för samiska avses Arjeplog, Gällivare, Jokkmokks och
Kiruna kommuner.
Enligt lagen har ”enskild rätt att använda samiska
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 förvaltningsområdet”.
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 beslu-

tet 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 Europarådets
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 minoritetsspråken
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Verksamhetsredogörelse för minoritetsspråksarbetet år 2015
En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som
sammanträder enligt fastslagna mötesdatum under
året. Följande representanter ingick 2015 i Minoritetsspråkgruppen:
Sven Holmqvist (S), efterträddes i december av
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 samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk. De sistnämnda har nominerat en representant vardera. Ledamöterna i samrådsgruppen arvoderas enligt samma
arvodesreglemente som övriga politiska förtroendevalda inom kommunen.
Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande minoritetsspråk samt samtliga ansökningar om medel
ur minoritetspotten vilket har resulterat i exempelvis olika typer av åtgärder inom samiska förskolan,
exempelvis inköp av språkinspirerande material och
slöjdmaterial, språkresurser och jojkaktiviteter.
Åtgärder inom äldreomsorgen som inköp av
tidningar och litteratur, material och tillbehör för
hantverk, teater- och jojkföreställningar, utflykter
och studiebesök.

Åtgärder inom kultur- och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av samisk litteratur vid det egna
kommunbiblioteket och översättning av marknadsprogrammet till lule- och nordsamiska.
Medfinansiering av projekt såsom: anordnande av
dagverksamhet för äldre, minnesträning för äldre,
översättning av världsarvsportalen www.laponia.nu
till lule- och nordsamiska och konferens om våld anordnad av sameföreningarna i Jokkmokks kommun.

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 lule- och en
nordsamisktalande person centralt i förvaltningen,
något som saknats på senare år.

Statsbidrag
Under år 2015 har Jokkmokks kommun mottagit
660 000 kr i statsanslag och av dessa så har 686 tkr
nyttjats totalt för verksamheten minoritetsspråk. Liksom under år 2014 är aktiviteter inom äldreomsorgen och den samiska förskolan de största kostnadsposterna för år 2015.
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Driftsredovisning 2015
Politiskt ansvar (tkr)

UTFALL

BUDGET

DIFFERENS

Intäkter

126 234

120 053

6 181

Kostnader

224 099

217 278

-6 821

97 865

97 225

-640

8 281

6 655

1 626

Kostnader

80 439

78 655

-1 784

Nettokostnader

72 158

72 000

-158

Kommunstyrelsen

Nettokostnader

-0,7%

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter

-0,2%

Socialnämnden
Intäkter

23 287

19 678

3 609

Kostnader

140 655

133 678

-6 977

Nettokostnader

117 368

114 000

-3 368

5 199

4 289

910

14 826

14 089

-737

9 627

9 800

173

6 483

6 036

447

Kostnader

16 765

15 736

-1 029

Nettokostnader

10 282

9 700

-582

Intäkter

169 484

156 711

12 773

Kostnader

476 784

459 436

-17 348

Nettokostnader

307 300

302 725

-4 575

Intäkter

322 792

314 200

8 592

Kostnader

19 448

10 200

-9 248

-303 344

-304 000

-656

Intäkter

492 276

470 911

21 365

Kostnader

496 232

469 636

-26 596

3 956

-1 275

-5 231

-3,0%

Samhällsbyggarnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

1,8%

Kultur- och fritidsnämnden
Intäkter

-6,0%

Summa ovan

-1,5%

Finansieringen

Nettokostnader
Totalsumma

Nettokostnader

-0,2%
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Resultaträkning mot budget 2015
(mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Verksamhetens intäkter

119,6

110,6

9,0

Verksamhetens kostnader

-418,2

-395,9

-22,3

Jämförelsestörande poster

3,0

0,0

3,0

-20,5

0,0

Avskrivningar

-20,5

Verksamhetens nettokostnader

-316,1

-305,8

-10,3

Skatteintäkter

227,3

228,9

-1,6

Generella statsbidrag

80,7

79,1

1,6

Finansiella intäkter

5,4

0,5

4,9

Finansiella kostnader

-1,3

-1,4

0,1

Resultat före extraordinära poster

-4,0

1,3

-5,3

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

-4,0

1,3

-5,3

Balansräkning mot budget 2015
(mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Anläggningstillgångar

227,7

227,0

0,7

Omsättningstillgångar

118,3

113,5

4,8

SUMMA TILLGÅNGAR

346,0

340,5

5,5

29

30
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Redovisning av kassaflöden mot budget 2015 (mkr)
JOKKMOKKS KOMMUN

Utfall

Budget

Diff

Årets resultat

-4,0

1,3

-5,3

Justering för ej likvidpåverkande poster

22,0

20,5

1,5

0,0

0,0

0,0

18,0

21,8

-3,8

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

0,0

0,0

0,0

Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar

-14,0

0,0

-14,0

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

10,8

0,0

10,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14,8

21,8

-7,0

-0,3

-0,3

0,0

-13,8

-13,1

-0,7

Försäljning av materiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

Investering i finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

-14,1

-13,4

-0,7

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av långfristig skuld

0,4

0,0

0,0

-8,6

-6,5

-2,1

Ökning långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8,2

-6,5

-2,1

Årets kassaflöde

-7,5

1,9

-9,8

Likvida medel vid årets början

49,6

49,6

0,0

Likvida medel vid årets slut

42,1

51,5

-9,4

-7,5

1,9

-9,4

20,5

20,5

0,0

1,5

0,0

1,5

Amortering av långfristiga skulder

Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

22,0

20,5

1,5
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Investeringar 2015 (tkr)
Sammandrag
Redovisadbruttoinvestering

Redovisad
nettoinvestering

Budgeteradnettoinvestering

Differens
nettoinvestering

305,2

305,2

585,0

279,8

Maskiner & Inventarier

1 630,7

1 630,7

1 800,0

169,3

Affärsfastigheter

4 016,7

2 714,6

5 500,0

2 785,4

11 653,5

7 747,8

10 350,0

2 602,2

970,9

485,5

500,0

14,5

1 188,8

1 188,8

1 600,0

411,2

19 765,8

14 072,6

20 335,0

6 262,4

Område
Immateriella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter (gator, vägar & broar)
Bilar och andra transportmedel
Summa:

Resultaträkning (mkr)
Not

Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

Verksamhetens intäkter

1

119,6

109,9

166,2

156,0

Verksamhetens kostnader

2

-418,2

-397,2

-443,1

-425,0

Jämförelsestörande poster

4

3,0

0,0

3,0

0,0

Avskrivningar

3

-20,5

-19,3

-26,5

-25,6

-316,1

-306,6

-300,4

-294,6

5

227,3

214,5

227,3

214,5

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

5

80,7

89,6

80,7

89,6

Finansiella intäkter

6

5,4

4,5

5,6

4,8

Finansiella kostnader

7

-1,3

-1,8

-5,3

-6,4

-4,0

0,2

7,9

7,9

0,0

0,0

-1,3

-1,1

-4,0

0,2

6,6

6,8

Resultat före extraordinära poster
Skatt
ÅRETS RESULTAT

31

32
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Balansräkning (mkr)
Not

Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

8

0,5

0,6

0,5

0,6

9
10
11

204,9
8,3
13,9

211,9
7,7
13,9

322,8
43,0
4,9

332,7
44,8
5,0

227,6

234,1

371,2

383,1

0,0
63,8
12,4
42,2

0,0
43,6
18,4
49,6

4,7
67,8
12,4
45,2

1,8
47,6
18,5
50,6

Summa omsättningstillgångar

118,4

111,6

130,1

118,5

SUMMA TILLGÅNGAR

346,0

345,7

501,3

501,6

15

190,0
-4,0

193,9
0,2

223,0
6,6

216,4
6,8

16

5,2

3,6

6,0

4,5

5,2

3,6

6,0

4,5

37,4
113,4

45,6
102,6

153,5
118,8

168,0
112,7

Summa skulder

150,8

148,2

272,3

280,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

346,0

345,7

501,3

501,6

298,3

343,0

298,3

343,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

12
13
14

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
- avsättningar för pensioner och
liknande förplikteler
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Borgens- och ansvarsförbindelser

17
18

19
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Redovisning av kassaflöden (mkr)
Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likvidpåverkande poster
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar

A

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager
Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar
Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder

12,13
18

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar

8
9,10
11
11

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av långfristig skuld
Amortering av långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar

17
17

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

14

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not A
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster

Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

-4,0
22,0
0,0

0,2
18,9
0,0

6,6
29,3
0,0

6,8
26,2
0,0

18,0

19,1

35,9

33,0

0,0
-14,0
10,8

0,0
6,4
2,2

-3,0
-14,1
6,1

3,5
6,5
13,1

14,8

27,7

24,9

56,1

-0,3
-13,8
0,0
0,0
0,0

-0,2
-17,9
0,0
0,0
0,0

-0,3
-15,1
0,8
0,0
0,1

-0,2
-22,5
0,1
0,0
0,0

-14,1

-18,1

-14,5

-22,6

0,4
-8,6
0,0
0,0
0,0

0,0
-3,5
0,0
0,0
0,0

0,4
-16,2
0,0
0,0
0,0

0,0
-26,5
0,0
0,0
0,0

-8,2

-3,5

-15,8

-26,5

-7,5

6,1

-5,4

7,0

49,6
42,1
-7,5

43,5
49,6
6,1

50,6
45,2
-5,4

43,6
50,6
7,0

20,5
1,5

19,3
-0,4

26,5
2,8

25,5
0,7

0,0
22,0

0,0
18,9

0,0
29,3

0,0
26,2

33

34
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Nyckeltal (%)
Kommunen

Koncernen
Kommentar

2015

2014

2015

2014

Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i förhållande
till totala skatteintäkter:

96,9

94,5

89,9

88,5

Jokkmokks kommun har som
målsättning att detta tal ej ska
överstiga 92 procent.

Resultat före extraordinära
poster exklusive avskrivningar i
förhållande till skatteintäkter:

5,4

6,4

11,2

11

Detta mått visar hur stor andel
av skatteintäkterna som kan
användas till avskrivningar, investeringar, amorteringar eller
annat sparande. Man brukar
ange cirka 7 procent som mål
för att resultatet ska vara långsiktigt hållbart.

Finansnettots andel av totala
skatteintäkter:

1,3

0,9

0,1

-0,5

Resultat före extraordinära
poster exklusive avskrivningar
i förhållande till nettoinvesteringar:

90,8

107,3

151,4

147,5

Om detta tal överstiger 100
procent kan man ta av överskottet från verksamheten och
använda till amortering eller till
annat sparande.

Likvida medel i förhållande till
verksamhetskostnader:

10,1

12,5

10,2

11,9

Målsättningen i normalfallet är
cirka 10 procent.

Balanslikviditet (omsättningstillgångar i förhållande till korta
skulder):

104,4

108,8

109,5

105,1

Målsättningen i normalfallet
är cirka 100 procent. Om siffran understiger 100 procent
betyder det att de kortfristiga
skulderna är högre än vad omsättningstillgångarna är. Den
situationen kan medföra risk för
ett ökat upplåningsbehov.

54,9

56,1

44,5

43,1

Förändringen över tiden är det
mest intressanta.

7 377

9 023

30 276

33 241

Soliditet:

Långfristiga skulder per kommuninvånare (kronor):

Detta tal visar hur stor del av
skatteintäkterna som går till
finansiella nettokostnader.

Riksgenomsnittet ligger på
cirka 17.000 kronor/invånare.
Kommunens långfristiga skulder har minskat genom ett
aktivt amorteringsprogram i
enlighet med avtalet med Kommundelegationen.
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Investeringar 2015 (tkr)
Kod

Projekt

0200

MATPOLENS INV.RAM -15

0202

DISKMASKIN CENTRALKÖKET

0300

KLK INV.RAM (EXKL IT) -15

0320

IT- FUNKT INV RAM -15

0321

ELFÖRSÖRJN. KAITUM, BRAND

0322

FIBER VUOLLERIM-JOKKMOKK

0323

FIBER PORJUS

0400

Utgifter Inkomster

Netto

Budget
300,0

0,0

0,0

0,0

314,3

0,0

314,3

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

500,0

490,3

0,0

490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

300,0

-150,0

150,0

600,0

UTV.KONTORETS INV.RAM -15

0,0

0,0

0,0

100,0

0404

SKYLTAR O STUGINV. NOTUDD

98,1

0,0

98,1

0,0

0600

SAMH.BYGG INVEST.RAM -15

0,0

0,0

0,0

900,0

0606

VISION MILJÖ O BYGG

305,2

0,0

305,2

285,0

0609

SLÄCKBIL

491,4

0,0

491,4

0,0

0700

BUN INVESTERINGSRAM -15

0,0

0,0

0,0

900,0

0702

MATSALS OCH KLASSRUMSMÖBL

563,8

0,0

563,8

0,0

0803

KONSTGRÄS FOTBOLLSPLAN

1 609,4

-983,8

625,6

1 500,0

0900

GATU INVESTERINGSRAM -15

0,0

0,0

0,0

6 225,0

0909

NY LASTBIL GATUKONTORET

499,9

0,0

499,9

0,0

0910

BYTE AV GATLJUS

0911

AVLOPPSHANTERING KÅBDALIS

0912

970,8

-485,4

485,4

0,0

7 182,4

-3 550,0

3 632,4

0,0

BYTE VA-LEDNING SKANSV.

886,0

-32,1

853,9

0,0

0913

FROSTSÄKR. VATTENLEDN.

180,1

-29,1

151,0

0,0

0914

UTEMÖBLER PARKEN

0915

VATTENVERKET KVIKKJOKK

0916

71,6

0,0

71,6

0,0

516,3

-258,1

258,2

1 275,0

FÖRSTUD. MURJEK VATTENVER

51,8

-25,9

25,9

450,0

1000

FASTIGHET INVESTERINGSRAM

0,0

0,0

0,0

4 125,0

1009

STORGATAN 61

2 403,8

-10,5

2 393,3

0,0

1013

MÖTESPLATS ÖSTRA

282,1

0,0

282,1

0,0

1014

ÖSTRA SKOLANS OMKL.RUM

151,0

0,0

151,0

0,0

1016

BRANDLARM HOTELL JMK

566,2

0,0

566,2

0,0

1019

ASFALTERING MM NOTUDDEN

377,8

0,0

377,8

0,0

1020

NYTT FORDON FASTIGHET

197,6

0,0

197,6

0,0

1021

NOTUDDEN STUGOR

27,2

0,0

27,2

0,0

1022

PORJUS INDUSTRIHUS

0,0

0,0

0,0

275,0

775,4

0,0

775,4

1 200,0

0,0

0,0

0,0

400,0

1023

NOTUDDEN

1024

GAMLA APOTEKET, MÅLNING

1025

RIDHUSBOTTEN

224,4

-168,3

56,1

0,0

2705

NIMEK HUSETS TAK

228,9

0,0

228,9

0,0

19 765,8

-5 693,2

14 072,6

20 335,0

Summa:

35
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Noter till resultaträkningen och till redovisningen av kassaflöden
1

Verksamhetens intäkter (mkr)
Kommunen

Intäkter enligt driftredovisningen
Avgår:

2

Finansiella intäkter
Statsbidrag
Skatteintäkter
Jämförelsestörande intäkt

Koncernen

492,3

116,8
36,0
13,4

Summa intäkter:

166,2

-5,4
-80,7
-227,3
-3,0

Summa verksamhetsintäkter:
- varav interna poster

175,9
56,3

Summa intäkter:

119,6

Verksamhetens kostnader (mkr)
Kommunen

Avgår:

Jokkmokks kommun
AB Jokkmokkshus
Jokkmokks Värmeverk AB

Koncernen

Kostnader enligt driftredovisningen

496,3

Avskrivningar/nedskrivningar
Finansiella kostnader

-20,5
-1,3

Summa verksamhetskostnader:
- varav interna poster

474,5
56,3

Summa kostnader:

418,2

Operationella leasingavtal, tkr
Förfaller till betalning inom ett år:
- Transportmedel
- Inventarier
Summa

221,3
1
291,3
1 512,6

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år:
- Transportmedel
116,9
- Inventarier
878,2
Summa
995,1
Förfaller till betalning senare än fem år:
- Transportmedel
- Inventarier
Summa

0,0
0,0
0,0

Jokkmokks kommun
AB Jokkmokkshus
Jokkmokks Värmeverk AB

407,5
18,5
17,1

Summa kostnader:

443,1
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3

Avskrivningar och jämförelsestörande poster (tkr)
Kommunen

Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

4

Koncernen

2015

2014

2015

2014

411

269

411

269

2 190

1 994

5 264

5 204

Fastigheter

17 885

17 084

20 818

20 063

Summa avskrivningar:

20 486

19 347

26 493

25 536

Jämförelsestörande poster (tkr)
Kommunen

5

Koncernen

2015

2014

2015

2014

Återbetalning AFA premier 2004

2 986

0

2 986

0

Summa jämförelsestörande poster

2 986

0

2 986

0

2015

2014

227 480

215 025

Slutavräkning prognos 2014

0

35

Slutavräkning prognos 2015

217

0

Definitiv slutavräkning 2013

0

-555

Definitiv slutavräkning 2014

-392

0

227 305

214 505

statliga bidrag

86 921

94 985

Avgifter i utjämningssystemen

-6 203

-5 431

80 718

89 554

308 023

304 059

Skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (tkr)
Kommunalskatteintäkter
Allmän kommunalskatt

Summa kommunalskatteintäkter:
Generella statsbidrag
och utjämning
Bidrag från utjämningssystemen och generella

Summa statsbidrag:
Summa skatteintäkter,
mellankommunal utjämning och statsbidrag:

37

38
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6

Finansiella intäkter (tkr)
Kommunen

Ränteintäkter
Räntebidrag
Kursvinst värdepapper
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter:

7

Koncernen

2015

2014

2015

2014

267

845

492

1 112

0

0

0

0

4 142

3 449

4 142

3 449

985

211

985

211

5 394

4 505

5 619

4 772

Finansiella kostnader (tkr)
Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

1 011

1 239

5 062

5 880

Räntekostnader pensionsskuld

53

47

53

47

Dröjsmålsräntor

11

3

14

4

227

466

227

467

1 302

1 755

5 356

6 398

Räntekostnader lån

Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader:
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Noter till balansräkningen
8

Immateriella anläggningstillgångar (tkr)

Kommunen/Koncernen

Balanserade utg.

Summa immateriella

immateriella tillg.

anläggnings tillgångar

1 004,9

1 004,9

305,2

305,2

Årets investeringsinkomster

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

1 310,1

1 310,1

-431,0

-431,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

-411,3

-411,3

-842,3

-842,3

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

0,0

0,0

573,9

573,9

467,8

467,8

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

Ingående planenligt
restvärde:

Utgående planenligt
restvärde:

39

40
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)

Kommunen

Verksamhetsfastigheter

Affärsfastigheter

Publika
fastigheter

Summa mark,
byggnader
och tekniska
anläggningar

312 051,2

166 954,2

36 480,9

515 486,3

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

11 653,5

4 016,7

970,8

16 641,0

Årets investeringsinkomster

-3 905,7

-1 302,1

-485,4

-5 693,2

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

319 799,0

169 668,8

36 966,3

526 434,1

-172 698,6

-97 684,6

-22 250,1

-292 633,3

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-11 288,4

-5 742,7

-853,4

-17 884,5

-183 987,0

-103 427,3

-23 103,5

-310 517,8

-4 066,7

-6 881,0

0,0

-10 947,7

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-4 066,7

-6 881,0

0,0

-10 947,7

135 285,9

62 388,6

14 230,8

211 905,3

131 745,3

59 360,5

13 862,8

204 968,6

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

Ingående planenligt
restvärde:
Utgående planenligt
restvärde:
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Koncernen

Verksamhetsfastigheter

Affärsfastigheter

Publika
fastigheter

Summa mark,
byggnader
och tekniska
anläggningar

312 051,2

389 282,8

36 481,0

737 815,0

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

11 653,5

4 233,3

970,8

16 857,6

Årets investeringsinkomster

-3 905,8

-1 302,1

-485,4

-5 693,3

Försäljningar/utrangeringar

0,0

-330,9

0,0

-330,9

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

319 798,9

391 883,1

36 966,4

748 648,4

-172 698,6

-199 168,0

-22 250,2

-394 116,8

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-11 288,4

-8 676,4

-853,4

-20 818,2

-183 987,0

-207 844,4

-23 103,6

-414 935,0

-4 066,7

-6 881,0

0,0

-10 947,7

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-4 066,7

-6 881,0

0,0

-10 947,7

135 285,9

183 233,8

14 230,8

332 750,5

131 745,2

177 157,7

13 862,8

322 765,7

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

Ingående planenligt
restvärde:
Utgående planenligt
restvärde:

41

42
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Maskiner & inventarier (tkr)

Kommunen
Maskiner

Inventarier

Bilar och

Summa maskiner

transportmedel

& inventarier

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

10 221,1

27 610,7

10 952,3

48 784,1

804,6

826,1

1 188,8

2 819,5

Årets investeringsinkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

-6 504,0

-19 408,1

-430,4

-26 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,7

9 028,7

11 710,7

25 261,1

-8 552,0

-25 082,2

-7 440,3

-41 074,5

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

6 504,0

19 408,1

412,8

26 324,9

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-584,1

-744,1

-861,9

-2 190,1

-2 632,1

-6 418,2

-7 889,4

-16 939,7

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 669,1

2 528,5

3 512,0

7 709,6

1 889,6

2 610,5

3 821,3

8 321,4

Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

Ingående planenligt
restvärde:
Utgående planenligt
restvärde:
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Koncernen
Maskiner

Inventarier

Bilar och

Summa maskiner

transportmedel

& inventarier

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter

124 883,3

33 456,8

13 336,4

171 676,5

1 349,8

989,0

1 599,9

3 938,7

Årets investeringsinkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

-6 953,9

-19 467,3

-639,7

-27 060,9

0,0

0,0

0,0

0,0

119 279,2

14 978,5

14 296,6

148 554,3

-87 387,6

-29 969,6

-9 516,7

-126 873,9

6 504,0

19 467,3

622,0

26 593,3

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-3 370,5

-848,5

-1 044,7

-5 263,7

-84 254,1

-11 350,8

-9 939,4

-105 544,3

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 495,7

3 487,2

3 819,7

44 802,6

35 025,1

3 627,7

4 357,2

43 010,0

Utgående ackumulerade
avskrivningar:

Nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar:

Ingående planenligt
restvärde:
Utgående planenligt
restvärde:

43

44
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Finansiella anläggningstillgångar (tkr)
Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

2
5 500
167
3 860
0
200
100
100
150
146
34
0
1
10
81
10
342
1 200
2 000
0
0

2
5 500
167
3 860
0
200
100
100
150
146
34
0
1
10
81
10
342
1 200
2 000
0
0

2

2

167

167

200
200
100
100
150
146
34
0
1
10
81
10
342
1 200
2 000
0
251

200
200
100
100
150
146
34
0
1
10
81
10
342
1 200
2 000
0
251

13 903

13 903

4 994

4 994

Kommunen
2015

2014

Koncernen
2015

2014

Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

4 013
30 709
29 051

5 092
18 106
20 412

5 921
31 051
30 874

7 791
18 499
21 337

Summa fordringar:

63 773

43 610

67 846

47 627

695

20 219

567

Kommunaktiebolaget
Jokkmokks Värmeverk AB *)
Kollektivtrafikmyndigheten
AB Jokkmokkshus
Jokkmokks Va och Gata AB
Polcirkeln Lappland AB
Strukturum i Jokkmokk AB
Destination Jokkmokk AB
Inlandsbanan AB
Filmpool Nord AB
IT Norrbotten AB
Skogslandet Leader AB
Andelar
Nenet
Porjus fiskodling AB
BD Pop AB
Andel i KommunInvest ekonomisk förening
Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för.
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Av dotterbolagen ägda bolag
Övrig långfristig utlåning
Summa finansiella
anläggningstillgångar:

*) 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)

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

20 163
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Kortfristiga placeringar (tkr)
Kommunen

Pensionsplaceringar
Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar:

Koncernen

2015

2014

2015

2014

12 320

18 409

12 320

18 409

53

53

53

53

12 373

18 462

12 373

18 462

-7 089

-6 089

-7 089

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

14

-6 089

Kassa och bank (tkr)
Kommunen
2015

Koncernen
2014

2015

2014

Handkassa

8

6

8

6

Plusgiro

0

394

0

394

42 163

48 111

45 169

49 142

0

1 074

0

1 074

42 171

49 585

45 177

50 616

-7 414

6 036

-5 439

6 990

Sparbanken
Garantum
Summa kassa och bank:

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

15

Eget kapital (tkr)
Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

Eget kapital vid årets början
Resultatutjämningsreserv vid årets

176 840

181 484

199 257

197 342

början
Årets resultat
Direktavskrivning fastighet mot ek

17 100
-3 956
0

17 100
226
-4 870

17 100
6 604
0

17 100
6 785
-4 870

189 984

193 940

222 961

216 357

Eget kapital vid årets slut:

45

46
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Avsättningar för pensioner (tkr)
Kommunen
Pensionsmedel/Avsättningar

2015

2014

Ingående avsättning

2 916

3 294

Nya förpliktelser under året

1 225

-378

53

47

5

-6

Varav
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar

-33

-33

Sänkt diskonteringsränta

0

0

Intjänad PA-KL

0

0

Intjänad Särskild avtalspension
Utbetalning ÖK-SAP
Efterlevandepensioner
Arbetstagare som pensionerats

71

66

-612

-203

0

0

303

369

1 394

-321

44

-297

Avsättning pensioner

4 141

2 916

Upplupen löneskatt

1 005

707

Summa

5 146

3 623

147 618

154 385

-4 410

0

Ränteuppräkning

1 510

1 534

Basbeloppsuppräkning

1 109

81

-6 643

-6 763

Ändrad samordning
Övrig post

Ansvarsförbindelsen
Ingående ansvarsförbindelse
Försäkring IPR

Gamla utbetalningar
Sänkt diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse
Löneskatt
Summa
Aktualiseringsgrad

0

0

323

-204

0

-818

-122

-598

139 385

147 618

33 815

35 812

173 200

183 430

95%

95%

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

Koncernen

2015

2014

2015

2014

Lån exklusive nästa års amorteringar
Skuld anslutningsavgifter
Latent skatteskuld

37 000
438
0

45 600
0
0

146 837
438
6 272

163 007
0
4 990

Summa långfristiga skulder:
Förändring av långfristiga skulder,
ökning(+)/minskning(-)

37 438

45 600

153 547

167 997

Summa:

-8 162

-3 500

-14 450

-25 344

2015

2014

Ingående långfristiga skulder
Nyupplåning under året
Årets amorteringar
Reserverade amorteringar föregående år
Nästa års amorteringar

45 600
0
8 600
-6 500
6 500

49 100
0
3 500
-6 500
6 500

Summa långfristiga skulder:

37 000

45 600

Kreditgivare
Sparbanken Nord
Kommuninvest

24 000
19 500

24 000
28 100

Summa:

43 500

52 100

Nästa års amorteringar

-6 500

-6 500

37 000

45 600

0%
55%
45%
0%
0%

0%
17%
46%
37%
0%

Summa långfristiga skulder:

100%

100%

Övriga uppgifter kring lånestocken
Genomsnittsränta
Utlandslån, mkr

1,96%
0,0

2,08%
0,0

Specifikation av kommunens
långfristiga låneskulder:
Låneskuld

Summa långfristiga skulder:
Räntebindningstidens längd
Andel rörliga lån (90-dagarslån)
Lån som förfaller 90 dagar-2 år
Lån som förfaller 2-3 år framåt
Lån som förfaller 3-5 år framåt
Lån som förfaller senare än om 5 år

47

48
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Kortfristiga skulder (tkr)
Kommunen

Kommunen

2015

2014

Kortfristiga skulder till
koncernföretag (koncernkonto)

10 071

18 946

Amortering nästkommande år

6 500

6 500

Leverantörsskulder

19 806

17 517

Personalens skatter, avgifter och dylikt
-varav arbetsgivaravgifter
-varav källskatt
-varav semesterlöneskuld
-varav övertidsskuld

25 555
5 012
3 468
12 514
4 561

24 873
4 659
3 276
12 580
4 358

2 634

1 224

537
537

642
642

48 308
83
7 559
1 840
38 826
0

32 884
109
7 240
808
24 727
0

113 411

102 586

10 825

2 228

Koncernen

Koncernen

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgifter
Personalens källskatteskuld
Semesterlöneskuld
Individuell del pensionsskuld
Övriga interimsskulder
Amortering nästkommande år
Övriga kortfristiga skulder

2015
26 130
7 001
3 640
13 645
7 559
45 880
8 785
6 163

2014
21 109
4 791
3 432
13 790
7 240
33 187
21 450
7 690

Summa kortfristiga skulder:

118 803

112 689

6 114

13 041

Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter
-varav förutbetalda hyresintäkter
Upplupna kostnader
-varav räntekostnader
-varav individuell del pensionsskuld
-varav övriga upplupna lönekostnader
-varav övriga interimsskulder
-varav framtida åtaganden bostadsnämnden
Summa kortfristiga skulder:
Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)
Summa:

Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)
Summa:
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Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)
Kommunen

Koncernen

2015

2014

2015

2014

AB Jokkmokkshus

94

Jokkmokks Värmeverk AB

19

122

94

122

25

19

25

113

147

113

147

Kommunägda företag

Summa kommunägda företag:
Egna hem och småhus
SBAB

1

1

1

1

Summa egna hem och småhus:

1

1

1

1

10

11

10

11

bland skulder eller avsättningar:

140

148

140

148

Löneskatt utanför balansräkning:

34

36

34

36

Summa:

298

343

298

343

Borgensinfrianden:

0 tkr

0 tkr

Övriga externa borgensåtaganden:
Pensionsförpliktelser ej upptagna

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 borgensåtagande är i ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld som
kommunkoncernen har i KommunInvest.

49

INFORMATION
OM VERKSAMHETERNA
I KOMMUNKONCERNEN
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Nedan presenteras information om verksamheterna
inom Jokkmokks kommuns koncernorganisation.
Någon strikt uppdelning mellan styrelser, nämnder
eller bolag förekommer inte. Istället presenteras
informationen utifrån en indelning i fem olika verksamhetsområden, som i och för sig till stor del liknar
den kommunala organisationen.

Dessa verksamhetsområden har indelats ur ett medborgarperspektiv utifrån innehållet i verksamheterna
och inte utifrån organisatorisk tillhörighet. De fem
verksamhetsområdena är:
1. Utbildning och pedagogisk verksamhet.
2. Vård och omsorg.
3. Kultur och fritid.
4. Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi.
5. Näringsliv, turism, sysselsättning och diverse
kommunstyrelseverksamheter.

UTBILDNING OCH
PEDAGOGISK VERKSAMHET
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksamheten inom barn- och utbildningsnämndens område. Här finns även gymnasieskolan som administreras via Lapplands kommunalförbund.

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

Uppdrag och verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verksamhet bidra till att utveckla en attraktiv kommun.
Framgångsfaktorerna ska vara en stimulerande och
trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas
för ett livslångt lärande och förutsättningar ges för
framtidstro och ett bra liv. Inom barn- och utbild-
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ningsnämndens verksamhetsområde har det under
år 2015 bedrivits förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och grundsärskola.
Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen. I
Jokkmokks centralort finns förskola, fritidshem och
grundskola F- årskurs nio med inkluderad grundsärskola. I Porjus finns förskola, fritidshem och grundskola F- årskurs fem och i Vuollerim finns förskola,
fritidshem och grundskola F- årskurs fem med inkluderad grundsärskola. Sameskolstyrelsen bedriver
efter avtal med Jokkmokks kommun förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för
årskurserna ett till sex.

Året som gått
Elevantalet har varierat under året i högre grad än
tidigare år. Detta beroende på den stora ökningen av
antalet ensamkommande flyktingungdomar och på
det stora antalet flyktingar som finns på asylmottagandena i Porjus och Vuollerim. Det sker även en del
egeninvandring och kommunplaceringar av flyktingar som påverkar elevantalet.
Nyanlända elever tas emot i förberedelseklass för
språkintroduktion och diagnostisering av kunskapsnivåer. Nyanlända förskolebarn har däremot placerats direkt in i befintliga barngrupper. Kommunen

Måluppfyllelse 2015 utifrån de övergripande
målen i Jokkmokk 2015

har under året haft två förberedelseklasser och startar
upp den tredje gruppen i januari. Antalet förskolebarn har också ökat och i januari startar därför en till
avdelning i Fjällbackens lokaler. En stor utmaning
har varit att kunna rekrytera personal till den ökade
verksamheten och även att använda våra lokaler
på ett optimalt sätt och att utöka dem till en så låg
kostnad som möjligt.
Beslutet att inrätta stipendier till blivande lärare
har fallit väl ut. Planen har följts och tre ansökningar
har beviljats under hösten. Kommunen har även utbildat handledare via LTU och två av våra skolor är
nu övningsskolor. Detta för att möjliggöra för lärarstudenterna att genomföra distansutbildningen och
på sikt därmed höja kommunens andel av utbildade
lärare och säkra framtida kompetensförsörjning.
Det har genomförts en kommungemensam medarbetarenkät för kommunens anställda. Den totala
svarsfrekvensen uppgick till 51 procent och för barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde till 47
procent
Den låga svarsfrekvensen både inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde samt inom
kommunen totalt innebär att det inte går att göra
statistiskt säkerställda analyser. Dessa resultat kan
jämföras med den medarbetarenkät som genomfördes år 2013 och utifrån det kan slutsatser dras.
Områdena ledarskap och verksamhetsmål har båda
åren haft en väldigt hög nöjdhetsgrad inom barnoch utbildningsverksamheten.
Det område som visar sämre nöjdhetsgrad är även
detta år området hälsa. Resultatet på området hälsa
är inte alarmerande dåligt men det är definitivt ett
område som särskilt måste beaktas och uppmärksammas. De ökade krav som finns i styrdokumenten,
det ökande antalet elever i behov av särskilt stöd,
den ökande andel barn/elever av utländsk härkomst,
svårigheter med att få vikarier och behörig personal
är alla faktorer som bedöms påverka stressnivån hos
både rektorer och pedagoger.

31
december
2015

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

En framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa
Andelen grundskoleelever som avslutar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska vara
högre än riksgenomsnittet och meritvärdena ska
ligga över riksgenomsnitt.

86,5procent av eleverna var behöriga till yrkesprogram (riket 86,9) liksom till högskoleförberedande
program (riket 85,9).Meritvärdet var vid samma
tidpunkt 233,7 för kommunen och 224,7 för riket.

Skillnader mellan pojkars och flickors meritvärde
i grundskolan måste minska.

År 2015 var skillnaden i meritvärde 22,9 till
flickornas fördel, dock har båda grupperna ökat
sina meritvärden jämfört med föregående år.
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Nyckeltal kostnader
Egna kommunen

Kommungruppen

Samtliga kommuner

111 600 kr

96 600 kr

88 000 kr

Kostnad/elev för undervisning

48 700 kr

47 000 kr

45 600 kr

Kostnad/elev för lokaler

21 500 kr

19 300 kr

17 700 kr

132 700 kr

125 700 kr

123 600 kr

111 200 kr

101 000 kr

90 400 kr

Kostnad/elev för undervisning

49 100 kr

48 200 kr

46 900 kr

Kostnad/elev för lokaler

24 000 kr

20 800 kr

17 900 kr

131 200 kr

130 000 kr

127 000 kr

117 600 kr

102 000 kr

92 600 kr

Kostnad/elev för undervisning

50 700 kr

53 600 kr

48 400 kr

Kostnad/elev för lokaler

25 900 kr

19 600 kr

17 900 kr

133 700 kr

133 100 kr

129 700 kr

116 500 kr

106 500 kr

95 000 kr

Kostnad/elev för undervisning

51 600 kr

54 500 kr

49 800 kr

Kostnad/elev för lokaler

25 200 kr

22 700 kr

18 000 kr

113 000 kr

141 500 kr

133 900 kr

2011
Kostnad/elev i grundskolan

Kostnad/inskrivet barn i förskolan
2012
Kostnad/elev i grundskolan

Kostnad/inskrivet barn i förskolan
2013
Kostnad/elev i grundskolan

Kostnad/inskrivet barn i förskolan
2014
Kostnad/elev i grundskolan

Kostnad/inskrivet barn i förskolan
Statistik för 2015 presenteras i september 2016

Nyckeltal – Meritvärden, slutbetyg årskurs 9
2011

2012

2013

2014

2015

Jokkmokk
(riket)

185,6
(210,6)

201
(211,4)

205,4
(212,8)

219,4
(214,8)

233,7
(224,7)

Flickor
(riket)

205,6
(222,1)

220
(238,8)

222,5
(224)

220,5
(223,2)

246,7
(238)

Pojkar
(riket)

160
(199,6)

187,1
(199,4)

189,9
(202,1)

217,8
(199,9)

223,8
(212)

Nyckeltal – Nått målen i alla ämnen, slutbetyg årskurs 9
Procent

2011

2012

2013

2015

Jokkmokk
(riket)

63,3
(77,3)

75,4
( 77,4)

81,8
(77,0)

81,8
(77,0)

Flickor
(riket)

70,0

83,0

95,0

81,0
(80,0)

Pojkar
(riket)

55,0

70,0

70,0

81,0
(74,0)

53

54

JOKKMOKKS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2015

Nyckeltal – Behörighet till gymnasieskolan
Yrkesprogram
Procent

Estetiskt
program

Ekonomi/
humanistiska samhällsvetenskapsprogram

Natur/tekniskt
program

Östra skolan

86,5

86,5

86,5

83,8

Riket

84,1

83,2

81,7

80,6

Under år 2015 har Västra skolan haft ett nyckeltal på
9,5 pedagoger per 100 elever, Porjus skola har haft
11,8 pedagoger per 100 elever, Vuollerimskolan har
haft 9,8 pedagoger per 100 elever och Östra skolan
har haft 9,6 pedagoger per 100 elever.
Förskolorna i Jokkmokk och Vuollerim har haft
5,6 barn per pedagog och i Porjus har man haft 5,0
barn per pedagog.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden visar en negativ
budgetavvikelse på 158 tusen kronor

Intäkter, plus 1 626 tusen kronor på grund av:
Högre statsbidrag från Skolverket (Läslyftet, Mattelyftet) och från Migrationsverket (bidrag för fler
asylsökande barn/elever) samt omfördelning av
intäkter från Integrationen
Högre driftsbidrag från AMS
Högre intäkter från försäljning av verksamhet (interkommunal ersättning)
Högre intäkter från försäljning av tjänster. Östra
skolan har fått mer intäkter än förväntat från Sameskolstyrelsen
Driftsredovisning

Kostnader material och tjänster, minus 970 tusen
kronor på grund av:
Ökade kostnaderna för skolskjutsar
Kostnad för köp av huvudverksamhet från LKF och
Samernas Utbildningscenter har budgeterats som
personalkostnad vilket medfört ett underskott.
Inköp av datorer
Kostnader arbetskraft, minus 753 tusen kronor på
grund av:
Mer anställd personal för undervisning av nyanlända
barn/elever
Mer anställd personal till elever i behov av stöd
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare har medfört
ett utökat behov av resurspersoner i verksamheten.
Övrigt, minus 61 tusen kronor
Barn- och utbildningsnämnden har inte använt alla
investeringsmedel som fanns budgeterade för år
2015. Efter samråd med ekonomikontoret gjordes
inköp av möbler på Östra skolan från driftmedel i
stället för att utnyttja investeringsmedel eftersom
detta i längden var mer fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

72 000

Årsbudget, tkr

900

Tillsvidareanställda

72

Redovisning, tkr

72 158

Redovisning, tkr

564

Visstidsanställda

23

Avvikelse, tkr

336

Avvikelse, tkr

-158
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Gymnasieutbildning – Lapplands kommunalförbund
Uppdrag och verksamhet
Gymnasieskolan inom Jokkmokks kommun bedrivs inom ramen för Lapplands kommunalförbund
där kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Pajala och
Kiruna är samverkansparter. En särskild direktion
ansvarar för förbundets verksamhet. Information om
verksamheten finns i Lapplands kommunalförbunds
verksamhetsberättelse.

Ekonomi
Finansieringen av gymnasieskolan sker genom att de
enskilda kommunerna betalar en ersättning till kommunalförbundet utifrån en i förväg fastlagd budget

Driftsredovisning

som bygger på antalet elever i gymnasieålder inom
respektive kommun. Därtill bidrar respektive kommun med kostnader för exempelvis lokaler, skolskjutsar, skolmat och andra så kallade ”fria nyttigheter”.
Jokkmokks kommun har för år 2015 anslagit
24,3 miljoner kronor till verksamheten. Kostnaden
uppgick totalt till 23,6 miljoner kronor. Den positiva
budgetavvikelsen om 711 tusen kronor beror på
en budgetändring i sent skede medförande lägre
kostnader för köp av tjänst från Lapplands kommunalförbund. Dock ökade kostnaderna för de ”fria
nyttigheterna” skolskjutsar och lokaler.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

24 265

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

0

Redovisning, tkr

23 554

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

0

Avvikelse, tkr

0

Avvikelse, tkr

711
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VÅRD OCH OMSORG
Under rubriken Vård och omsorg finns all verksamhet inom socialnämnden samlad och därutöver
även kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. 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
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd
i olika former till enskilda människor och familjer
som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten
utgår från lagstadgat ansvar utifrån socialtjänstlagen,
lagen om särskilds stöd och service samt hälso- och
sjukvårdslagen. Dessutom ansvarar nämnden för
tillståndsgivning och tillsyn inom tobaks-, alkoholoch läkemedelsområdet. Handläggning av färdtjänst
är också socialnämndens ansvars område.

Året som gått
Under år 2015 har socialtjänstens olika verksamheter
haft ett händelserikt år. Utbildningen ”Att leda för
resultat” har varit ett fokusområde där införandet av
genomförandeplaner har prioriterats genom utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden.
Förbättringar av bemanning på samtliga verksamheter har setts över och nya roller som samordnare

med fokus på kunder och medarbetare har tillsatts.
Detta för att förbättra ledning, styrning samt uppföljning. Organisationsförändring och förhandlingar
i samband därmed med risk- och konsekvensanalyser
utmynnade i en hel del handlingsplaner inom vård
och omsorgsboende under första halvåret av 2015.
Samverkan med andra lokala och regionala aktörer
är av stor betydelse för att kvalitetssäkra våra tjänster
och stöd till kommuninnevånarna. Projektet Trygg
hemma tillsammans med Norrbottens läns landsting
och kommunförbundet är ett exempel på detta för
att tillförsäkra våra mest sjuka äldre en god och säker
vård och hemgång från slutenvård till hemmet.
Även fortsättningsvis finns utmaningar inom hemsjukvården med anledning av att de behov som finns
inom verksamheten överstiger de resurser som följde
med i uppdraget vid övergången från primärvården,
Norrbottens läns landsting. Utvärdering av övergången i länet kommer att färdigställas under första
kvartalet 2016.
Även under året 2015 har samtliga beslut inom socialtjänstens äldre och handikappomsorg verkställts
inom skälig tid. Det har varit en tydlig kontroll på
vård och omsorgsplatser inom våra olika boenden.
Platserna har fördelats veckovis utifrån Individuella
behov.
Översyn av färdtjänsten genomfördes vid årsskiftet
2014/2015 vilket medförde att all färdtjänsthandläggning övergick till Länstrafiken för handläggning.
Detta har medfört att Jokkmokks kommun tillsammans med andra mindre kommuner kan använda
de regionala resurserna maximalt samt tillförsäkra
utredningskompetens i frågan.
Socialstyrelsens öppna jämförelser för år 2015
visar att hemtjänstkunder i Jokkmokks centralort är
mest nöjda med hemtjänsten i sin helhet och att de
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får bra bemötande av personalen och känner förtroende för dem. På våra vård- och omsorgsboenden är
hyresgästerna mest nöjd med personalens bemötande
och att den boende känner sig trygg på boendet.
Under året har också administratörer utbildats
för att få en bättre struktur i omvårdnadsarbetet för
de som arbetar med beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom (BPSD). Arbetet med
skattningen har kommit igång på de allra flesta enheterna på kommunens vård- och omsorgsboenden.
År 2015 har för områden inom individ- och familjeomsorg genomfört fler placeringar av barn och
vuxna än tidigare år. Försörjningsstödet har legat på
en förhållandevis jämn nivå under året. Arbetet med
att fortsättningsvis arbeta med det förebyggande arbetet kring våld i nära relationer fortgår och ger även
stöd till vår äldre omsorgsverksamhet och personer
med funktionshinder
Stora insatser har krävts av verksamheten för att
hantera mottagande och handläggning av ensamkommande flyktingbarn.

Framtiden
Nya lag krav för att samordnad vårdplanering är
aktualiserad från och med 1 januari 2017. Detta
innebär nya utmaningar då det behövs ett mycket
snabbare flöde inom biståndshandläggning och
verkställighet av den enskildes behov av stöd från
socialtjänsten efter en sjukhusvistelse. En mer omfattande specialiserad hälso- och sjukvård förskjuts till
kommunens ansvar och specialistvården blir ett ökat
inslag i socialtjänstens vardag.
Utveckling av äldres utredningar kommer att ske
under de närmsta åren genom ÄBIC – äldres behov i
centrum. Vårt fortsatta arbete med kvalitetsledningssystem kommer att fortgå.

Kompetensförsörjningen inom hela socialtjänstens
verksamhet är en av de större utmaningarna. Medarbetarna inom verksamheten är den största tillgången
för att leverera tjänster med god kvalitet. Inom området funktionshinder finns de främsta utmaningarna
kring autism och problemskapande beteende.
Socialsekreterare är den grupp som varit årets
stora utmaning, men tillhör även framtida bristyrkena inom våra verksamheter kommande år. Sjuksköterskor med specialistkompetens tillhör även denna
kategori. Integrering och introduktion för nysvenskar med uppdrag inom vård och omsorg är en viktig
framtidsfråga. Att synliggöra de enorma yrkesmöjligeter som finns inom olika verksamhetsområden är
en viktig prioritering.
Att använda tillgängligt stöd för personalbemanning ska förbättras genom ökad integrering av
Time-Caresystemet under första halvåret 2016.
E-hälsa och innovation med tekniska lösningar inom socialtjänstens olika verksamheter måste
vara en naturlig del för alternativa stödformer till
kommuninnevånarna. Under 2016 kommer nya
upphandlingar av larmsystemen inom äldreomsorgen

Nyckeltal
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att redovisa inom området för vård och omsorg. Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå.

Kostnad per plats i
särskilt boende
Hemtjänstkostnad
per brukare
IFO kostnad per
invånare

2013

2014

2015

737 tkr

758 tkr

753 tkr

238 tkr

252 tkr

290 tkr

1224 kr

1547 kr

2 186 kr

Verksamhetsmål 2015
Utvecklingsmål

31
december
2015

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 äldreomsorg” i
ordinarie organisation

Pågår och inkluderar nu utökad samverkan
med Sameföreningen.
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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 kvalitetsarbete som är
under uppbyggnad. Förutsätter revideringar
av rutinbeskrivningar.

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 Pensionärs- 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
hemmaplan

Förhållningssättet är etablerat och fungerar
väl i Jokkmokks kommun.

Kvalitetsmål
21 Alla medarbetare känner engagemang och
förståelse för uppdraget

Framtagande av Medarbetar och chefsuppdrag har tagits fram för att tydliggöra uppdragsinnehåll. Värdegrunden väl känd och
efterlevs i organisationen.

23 Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft
tillvaratas

Kontinuerlig utveckling

24 Alla medarbetare känner motivation i arbetet och
arbetsglädje

Minskad sjukfrånvaro inom socialtjänsten.
Tydliggöra roller och uppdrag. Öka informationsflödet internt.

Jämställdhet/jämlikhet
Utökad internationalisering/ mångfald

Olika projekt och idéer prövas i syfte att nå de
gemensamma målen

Ungdomsperspektiv
Hållbar utveckling

Ekonomi
Socialtjänstens resultat för år 2015 visar på ett
underskott på 3 4 miljoner kronor (underskottet för
år 2014 var 8,3 miljoner kronor och för år 2013 11,2
miljoner kronor).
Under år 2015 har arbetet med översyn av bemanningen på samtliga vård och omsorgsboenden
fortsatt, vilket resulterat i att kostnaderna är enligt
tilldelad budget. Behovet av vård i ordinärt boende
har minskat under året och verksamheten har varit
Driftsredovisning

snabb att anpassa personalbemanningen efter det
minskade behovet vilket lett till ett budgetöverskott
på 2,6 miljoner kronor.
Budgetunderskottet beror på det ökade antalet av
barn och vuxen placeringar samt vitesföreläggande
från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Jokkmokks kommun blev dömd att betala 0,6 miljoner
kronor för fyra stycken ej verkställda besluta för
särskilt boende under åren 2011–2012.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

114 000

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

117 368

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

0

Avvikelse, tkr

-3 368

188
20
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KULTUR OCH FRITID
Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet
inom kultur- och fritidsnämnden samlad.

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
Antal ledamöter: 7 (3 S, 1 V, 1 FJK, 1 MP, 1 SV)
Ordförande: Claes Markusson (S)

Kultur- och fritidsavdelningen
Uppdrag och verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för
fritids- och allmänkulturell verksamet, fördela bidrag
till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, orga-nisationer och enskilda till
engagemang inom nämndens ansvarsområde.

Året som gått
Utöver ordinarie verksamhet som exempelvis
föreläsningar, författarbesök, teaterarrange-mang,
service till anläggningar, bidragsgivning, kultur i skolan och vintermarknaden kan följande nämnas.
Kulturskolans verksamhet har utvecklats med ett
brett utbud av skapande verksamhet. De gamla fritidsgårdslokalerna i Folkets Hus har iordningsställts
till kulturskolan.
Två ordförandeträffar genomförs varje år, där
aktuella kultur-fritidsfrågor diskuteras. Ett 30-tal
ordföranden deltar.
Ett byte av konstgräs på idrottsplatsen har skett
under september och oktober 2015, investeringen
finansierades med bygdemedel och ett bidrag från
Svenska Fotbollsförbundet

Mötesplats Östra, Östra hörnet, håller på att
utvecklas då Föreningsalliansen fått beviljade medel
från Allmänna arvsfonden. Under år 2015 beviljades
avdelningen medel enligt § 37 från länsstyrelsen tillsammans med integrationen till en fritidsledartjänst
på Östra Hörnet. Dessutom kunde två fritidsledare
anställas, en heltid och en deltid, från och med hösten 2015 och till sommaren 2016.
Demokratiarbetet har fortsatt med en utbildning
under året för Östra skolan, Bokenskolan och friskolan Vuollerims elevråd.
Projektet Midnattssolens Trädgård har presenterat
sin utvecklingsmodell vid fullmäktige i juni 2015.
Arbetet fortsätter med att hitta finansiering
Under år 2015 genomfördes för första gången ett
sommarkonvent cirka 200 deltagare.
Andra större arrangemang har varit träningskonventet 220 besökare, internationella afton i Jokkmokk samt kultur- och barnboksveckor.
Kautokeino – en blodig kniv av Lars Pettersson
delades ut under Världsbokdagen med efterföljande
författarturné. I strategin för läsfrämjande, har mäns
läsning, minoritetsspråk och tillgänglighet varit i
fokus under året.
Tillsammans med Norrbottens museum anordnades utställningen Lekstäver och orddjur som delvis var
anpassad till minoritetsspråk och en workshop om
ordlek erbjöds. Under perioden fanns aktiviteter på
Polarbibblo.se med anknytning till utställningen.
Ett seminarium om urval och medieinköp av litteratur på minoritetsspråk anordnades och en medieplan för inköp och samarbete kring andra språk än
svenska antogs i länet.
Bibliotekssamarbetet i Norrbotten håller på att
utvecklas med nytt transportavtal och ny webbportal.
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Framtiden
Kulturutveckling
Utveckling av Folkets Hus till ett kulturhus med
kulturskola och mycket övrig och blandad kulturverksamhet. Förbättrad samverkan och dialog med
skolan när det gäller kulturskolans del i undervisningen, skolföreställningar och skapande skola, med
hjälp av en kulturläroplan.

Fritids- och föreningscenter
Utveckling av Mötesplats Östra i samverkan med
föreningsalliansen till både mötesplats som ett center
för service till föreningsliv och där andra intressenter
kan köpa tjänster av till olika former av serviceverksamhet.

Bibliotek
Utökat öppethållande på Jokkmokks bibliotek och
bredda verksamheten med medborgarservice.

Nyckeltal
Besök och utlån vid biblioteken

2013

2014

2015

Besök/invånare

5,1 st

6,0 st

5,2 st

Utlån/invånare

7,2 st

7,7 st

7,4 st

24,6 st

19,5 st

18,6 st

Ansökningar, idrottsutveckling

2013

2014

2015

Antal ansökningar

37 st

20 st

23 st

Beviljade ansökningar

35 st

19 st

22 st

Ansökningar, KUPP

2013

2014

2015

Antal ansökningar

71 st

56 st

56 st

Utlån/barn

61

62
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Mål
Kultur- och fritidsnämnden

Mål 1; Bibliotek
Antal utlån av medier/ invånare ska ha ökat
med 10 % varav barn och ungdomar ska
öka med 6 procent, jämfört med 2012 års
statistik. Besöken/ invånare ska öka med 10
procent

31
december
2015

Avstämning
Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått
31/12 2012:
Utlån totalt: 40 071, besök: 25 818
Utlån/inv: 7,9, utlån/barn: 26
Antal besök/ inv: 5,1
31/12 2015:
Utlån totalt: 37 367, besök: 26 330
Utlån/inv: 7,4, utlån/ barn: 18,6
Antal besök/inv: 5,2

Mål 2; Mötesplats Östra
Mötesplats Östra föreslås drivas av Föreningsalliansen i Jokkmokk som öppnar upp
anläggningen vardagar, kvällar och helger.
Personalpool och administrativ service till
föreningslivet.
Demokratiarbete för unga ska leda fram till
bildandet av ett ungdomsråd (ungdomsfullmäktige).
Mål 3; Mötesplatser i byarna
Öppna mötesplatser ska starta i Porjus
och Vuollerim i samverkan med lokala
föreningslivet.
Mål 4; Föreningsutv.
Satsningen på föreningsutveckling ska
leda till att antalet deltagare ökar med 10
procent

Föreningsalliansen har tilldelats medel från ungdomsstyrelsen för projektet Mötesplats Östra. Även Focus
Jokkmokk har tilldelats medel från Länsstyrelsen till en
fritidsledartjänst i projektet som är en samverkan mellan
Föreningsalliansen, Focus Jokkmokk och
Kultur Fritid.

Demokratiarbetet fortgår med utbildningar för
skolans elevråd
Träffar med föreningar i dessa byar har genomförts men
de har inte möjlighet att genomföra mötesplatserna,
avslutas därför utan ett positivt resultat.

Vid ordförandeträffarna deltar ett 30-tal ordförande där
kultur- och fritidsfrågor diskuteras.
Kultur- och fritidsvaneundersökning kommer att
presenteras jan/feb 2016

Att en kultur- och fritidsvaneundersökning
genomförs vart 4:e år inför ny valperiod
Att kultur- och fritidsavdelningen söker
nya samarbetspartners utanför ordinarie
grupper.
Mål 5; Elbesparande åtgärder
Föreningsägda anläggningar ska ha infört
elbesparande åtgärder.
Mål 6; Friskvård
Stimulera till ökad fysisk aktivitet och friskvård.
Minst ett större friskvårdsarrangemang ska
genomföras per år.

De flesta har infört elbesparande åtgärder men de som
har egna elljusspår har kvar utbyte av armaturer.
Diskussion har tagits med de berörda föreningarna vid
föreningsförhandlingarna inför 2016.
Skötsel av frilufts/fritidsanläggningar.
Bidrag till idrottsföreningar.
Tävlingen att besöka kommunens okända turistmål.
Tre större arrangemang genomfördes under 2015.
Radioaktiv, Sommarkonvent och träningskonventet i
samverkan med Jokkmokks Folkhälsoråd och föreningsalliansen.

Mål 7; Kulturskola
Kulturskola startar och en kulturläroplan tas
fram.

Kulturskolan är igång sedan 2014 och arbetet med kulturläroplanen har påbörjats under 2015.
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MÅL 8; KUPP

Barn och ungdomsarrangemang inom KUPP har ökat
från 29 procent till 58 procent

Offentliga barn- och
ungdomsarrangemang inom
KUPP ska öka från 29 procent till 40
procent

Inflytandeprojektet genomfördes under 2014.
Projektet med slöjdfrukostar är avslutat.

Delprojekt startas till stöd för de kreativa
näringarna, t ex inom konsthantverk
Mål 9; Midnattssolens trädgård

En organisation bildades med styrgrupp, referensgrupp
och tre arbetsgrupper. Arbetsgruppernas
arbete har legat till grund för en utvecklingsmodell som
presenterades juni 2015. Arbetet fortsätter nu med att
söka finansiärer.

Designträdgården ”Midnattsolens trädgård” i Jokkmokk ska realiseras inom kreativa näringar.

Ekonomi
Verksamheten redovisar ett underskott som förklaras
av att tidigare mottagna försäkringspengar inte som
planerat kunde användas till litteraturinköp varvid
litteratur inköptes på driftsbudgeten.
Även vissa ej budgeterande poster alternativt
Driftsredovisning
Årsbudget, tkr
Redovisning, tkr
Avvikelse, tkr

underbudgeterade sådana, såsom företagshälsovård,
kultur och fritidsvaneundersökning, rekryteringskostnader för kulturchef samt vissa kostnader för
projektet Midnattssolens trädgård har bidragit till
underskottet.

Investeringsredovisning
9 700
10 281
-581

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

0

11
6
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INFRASTRUKTUR,
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH ENERGI
Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och
energi finns all verksamhet inom samhällsbyggarnämnden samlad. Dessutom finns all verksamhet
inom teknik- och serviceavdelningen, det vill säga
fastighetsförvaltningen, gatukontoret, städpoolen
och matpolen, här. Förutom dessa enheter inom
Jokkmokks kommun finns även de kommunala
bolagen AB Jokkmokkshus, Jokkmokks Värmeverk
AB och Destination Jokkmokk AB med under denna
rubrik.

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

Bygglov och fysisk planering
Uppdrag och verksamhet
Avdelningen ska styra alternativt utföra planläggning
av mark och vatten och om byggande. Avdelningen
ska med beaktande av den enskilda människans frihet
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Det är en
kommunal angelägenhet att planlägga användningen
av mark och vatten.

Året som gått
Samhällsbyggarnämnden har 187 protokollförda
beslut inom plan- och byggområdet under verksamhetsåret 2015, därutöver fattades 137 delegationsbeslut, att jämföra med totalt 201 ärenden under år

2014. Nya plan- och bygglagen har medfört att ett
flertal samrådsmöten har hållits under år 2015 och
17 ansökningar om dispens från strandskyddslagen
har behandlats.
För administration, arbete med nämndsfrågor,
tekniska samrådsmöten, tillsyn och handläggning
av ärenden med mera finns en heltidstjänst som
handläggare.
Tjänster har köpts för stadsarkitektuppgifter och
för teknisk handläggning vid samråd.
Vissa ärenden har granskats ur fastighetsbildningssynpunkt av tjänstemän som inte ingår i samhällsbyggarkontorets organisation.
Bland verksamhetsårets planärenden noteras ett
flertal förfrågningar om planbesked för Porjus och
Kåbdalis samt ärende om detaljplan för Porjus 1:162
och för Asplunda 1:1, del av.

Nyckeltal
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att
redovisa inom Samhällsbyggarnämndens områden.
Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå.

Finansieringsgrad av
”Bygg och Tillstånd”

2013

2014

2015

59%

56%

55%

Framtiden
Under år 2016 kommer den tjänsteman som tjänstgör inom plan- och byggkontoret att sluta sin
anställning och ny personal rekryteras.
Fortsatt arbete med löpande ärenden och planarbeten. En nästan helt ny nämnd behöver utbild-ning
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och information för att samhällsbyggarnämnden ska
som beslutsorganisation fungerat effektivt med stimulerande och goda relationer mellan beslutsfattare
och tjänstemän.

Mål år 2015
Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått
Måluppfyllelse

31
december
2015

God boendemiljö

Räddningstjänsten

I Vuollerim har all personal utbildats i hantering
av hjärtstartare.
Personalen i Vuollerim har varit och övat i Boden
med bra resultat. Likadana övningar kommer att
genomföras för personal på de övriga stationerna.
Nytt höjdfordon av årsmodell 1991 har tagits i
drift under året.
Ett begagnat räddningsfordon är inköpt till
Kåbdalis. Det saknas ett garage för fordonet och
fastighetsavdelningen har uppdraget att ordna en
garageplats.
Brandvärnet i Kåbdalis har fem nyanställda.
Under tre månader har tankbilen dagligen levererat
vatten till Murjek.

Uppdrag och verksamhet

Framtiden

Visionen är att Jokkmokks kommun ska vara en
trygg kommun att bo och vistas i. De övergri-pande
målen definieras i Lagen om skydd mot olyckor och
i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst
samt i det skadeförebyggande programmet i kommunen.

Det finns inte kostnadstäckning i budgeten för Rakel
radiolicenser, årliga läkarundersökningar och befälsutbildningar vilket kommer att medföra ansträngd
ekonomi.
Tillsyn av hur fastighetsägare och verksamhetsutövare följer Lag om skydd mot olyckor, LSO, kommer att fortsätta och ny tillsynsplan upprättas.
Rekrytering och utbildning av brandmän och befäl
skall fortgå under året. Det är svårrekryterat i både
Porjus och Vuollerim.
Komplettering och anpassning av andningsskydd
planeras.
Fordonsstrukturen behöver ändras i Porjus och
Vuollerim, då det har blivit svårare att utbilda
personal för tung lastbil samt att det medför höga
kostnader. Två lätta räddningstjänstfordon behöver
införskaffas enligt kapitalplan, i enlighet med det
koncept som provas i Kåbdalis.
Jokkmokk kommer att ingå i ett länssamarbete för
samverkan inom räddningstjänsten.
Det verksamhetsstöd som idag finns kommer att
läggas ner under året, varför Jokkmokks kommun
tillsammans med andra kommuner i länet kommer
att upphandla ett nytt system.

Handläggning/tillsyn bygglov
Dispenser strandskydd, platsbesök
Tillsyn strandskydd
Detaljplaner
Behovsinventering/tillsynsplan
Vårsyn

Året som gått
Under år 2015 har räddningstjänsten haft 132 utryckningar. I olyckor har fyra personer omkommit,
varav tre drunknade och en i skoterolycka.
Under året har den förebyggande delen i verksamheten arbetat med att fortsätta att stödja nyttjanderättshavare och fastighetsägare i deras arbete
med systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Tillsyn
innebär att fastighetsägare och verksamheter får ett
tydligare ansvar för sitt eget brandskydd. En stor del
av det förebyggande arbetet har handlat om tillsyn av
boenden för flyktingar.
Omsättningen av deltidspersonal inom räddningstjänsten i Jokkmokks kommun, speciellt vid stationerna i Vuollerim och Porjus har ökat. Nyrekrytering av personal utanför centralorten har dessutom
blivit svårare.

65

66
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Verksamhetsmått/nyckeltal
2015

2014

2013

132

151

113

Larm, antal
Årsarbetare, antal
Deltidsarbetare, antal

3

3

3

46

51

48

Mål och måluppfyllelse räddningstjänsten
Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått
Måluppfyllelse

31
december
2015

Trygg och säker kommun
Tillsyn SBA
Tillsyn BEX
Minska antalet anlagda bränder/
tillbud

Säkerhetssamordningen i Jokkmokks

kommun utgörs av en 50 procents tjänst och styrs
från räddningstjänsten i Bodens kommun.
Verksamheten regleras i Lag (2006: 544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån lagstiftningen arbetar verksamheten för
minskade risker och sårbarheter i kommunen samt
för en god förmåga att hantera samhällsstörningar i
samverkan med andra aktörer i regionen.

Året som gått
Hösten 2015 har dominerats av flyktingkrisen som
har påverkat och fortfarande påverkar flera verksamheter i kommunen. Säkerhetssamordningen har
arbetat med rapportering av lägesbild till Länsstyrelsen, medverkat på Länsstyrelsens samverkanskonferenser och koordinerat hanteringen av flyktingkrisens konsekvenser mellan kommunens verksamheter.
Stormen Ole drog in över kommunen under
Jokkmokks marknad. Konsekvenserna blev lindriga.
Kommunen deltog i samverkanskonferenser och
informerade berörda parter internt och externt. Utvärdering av hantering av händelsen har genomförts.
Risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram och
antagits i kommunstyrelsen och rapporterats till
Länsstyrelsen.
Ett styrdokument har tagits fram med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen. Dokumentet
har antagits i kommunstyrelsen och rapporterats till
Länsstyrelsen.

Dialog med Vattenfall Vattenkraft AB om utökad
varning vid dammbrott har inletts tillsammans med
Gällivare kommun. Underlag över förutsättningar
för behovet av utökad varning har kommunicerats
till Vattenfall Vattenkraft AB.
Information om dammbrott, utrymning och
krishantering har delgivits vid muntliga träffar
med asylsökande som fått uppehållstillstånd och
kommunplacerats i Jokkmokks kommun samt med
Tjåmotis byförening.
Samverkan har skett med andra aktörer inom kommunen och inom länet genom nätverket BD-säk,
älvgrupp Luleälv, krissamverkansrådet och frivilliga
resursgruppen i Boden.
Ny planeringsomgång av Styrel har genomförts.
Styrel är ett underlag för prioritering av elledningar
under elbrist eller eleffektbrist.
Utbildning av kommunstyrelsen i krisberedskap,
kommunens ansvar och roller vid samhällsstörningar
samt riskbild utifrån risk- och sårbarhetsanalysen har
genomförts.
Utbildning av centrala krisledningsgruppen och
avdelningschefer i stabsarbete och kommunens krisberedskap har genomförts.
Beredskapsplaneringen för avdelningarna har reviderats. Checklistor för centrala krisledningsgruppen
har reviderats.

Framtiden
Säkerhetssamordningens verksamhetsområde ska ses
över under första kvartalet 2016.

Mål och måluppfyllelse för
verksamhetsområdet säkerhetssamordning
Röd färg = målet ej uppnått
Gul färg = målet delvis uppnått
Grön färg = målet uppnått
Måluppfyllelse
Risk- och sårbarhetsanalys
Planering
extraordinära händelser
Geografiskt områdesansvar, krishanteringsråd
Utbildning och övning, CKL larm,
uppstart och samverkan, krisledningsnämnd
Rapportering – förmågebedömning,
uppföljning statlig ersättning, revidering av risk- och sårbarhetsanalys
Samverkan – BD-säk, dammhaverigruppen, styrel

31
december
2015
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Miljökontoret
Uppdrag och verksamhet
Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Tillsynen grundar
sig på en omfattande lagstiftning inom dessa områden och innebär att miljökontoret kontrollerar att
olika verksamheter bedrivs enligt gällande lagstiftning och i vissa fall tillståndsvillkor. I miljökontorets
uppdrag ingår även prövning av tillstånds- och anmälningsärenden, granskning av rapporter, yttranden
till andra myndigheter, provtagning, information,
rådgivning m.m. Syftet med miljökontorets verksamhet är ett gott hälsoskydd, säkra livsmedel och en bra
miljö för Jokkmokks kommuns invånare.

Året som gått
Under det gångna året har miljökontoret arbetat
med den löpande tillsyns- och informationsverksamheten. Totalt har 56 planerade och 63 oplanerade
inspektioner utförts. Miljökontoret har deltagit i ett
nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan
med fokus på ventilation, städning samt egenkontrollen inom dessa områden. Uppföljning av den
påbörjade avloppsinventeringen har bedrivits. Konvertering av ärendehanteringssystemet har utförts

under våren, vilket har krävt omfattande förberedelser, utbildning samt efterarbete. Ett stort antal
ärenden med förorenade områden har handlagts.
Inom livsmedelsområdet har miljökontoret deltagit
i ett länsprojekt som innefattat provtagning av kall
buffémat.

Framtiden
Under år 2016 planerar miljökontoret att höja taxan
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
delegationsordningen ska uppdateras. Miljökontoret
planerar även att delta i ett länsprojekt inom livsmedelsområdet.

Nyckeltal
Följande nyckeltal har bedömts vara av värde att
redovisa inom samhällsbyggarnämndens områden.
Nyckeltalen är jämförbara på lokal och riksnivå.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens
nettokostnad/invånare

2013

2014

2015

241 kr

278 kr

277 kr

Verksamhetsmål 2015
Måluppfyllelse 2015 utifrån de övergripande
målen i Jokkmokk 2015

31
december
2015

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

En framtidskommun med hög livskvalitet
och god folkhälsa
Tillsyn livsmedel, 67 planerade inspektioner

40 procent av inspektionerna genomfördes år 2015.

Tillsyn miljöskydd, 32 planerade inspektioner

55 procent av inspektionerna genomfördes år 2015.

Tillsyn hälsoskydd, 21 planerade inspektioner

60 procent av inspektionerna genomfördes år 2015.

Ekonomi, samhällsbyggarnämnden
Nämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på
173 tkr på grund av ökade intäkter då ärenden avseende nybyggnationer och anmälningsärenden ökat
under 2015.
Driftsredovisning

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

9 800

Årsbudget, tkr

Redovisning, tkr

9 627

Redovisning, tkr

797

Avvikelse, tkr

388

Avvikelse, tkr

173

1 185

Tillsvidareanställda

8

Visstidsanställda

40
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Teknik- och serviceavdelningen
Teknik- och serviceavdelningen består av fastighetsförvaltning, gatukontoret, städpoolen och matpolen
och fungerar idag som en egen verksamhet inom

Matpolen: Verksamhet består av tre tillagningskök
och tre mottagningskök. Verksamheten bedrivs i
Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Matpolens levererar näringsriktig kost till kommunal skola, förskola,
äldre- och handikappomsorg, och hemtjänst.

kommunstyrelsen. Nedan presenteras de olika
delarna inom teknik- och serviceavdelningen var
för sig.

Uppdrag och verksamhet
Tillsammans med andra ska verksamheten arbeta
för att alla i Jokkmokk ska kunna leva ett rikt och
utvecklande liv. Det gör avdelningen genom att förvalta och utveckla ändamålsenliga, tillgängliga och
attraktiva lokaler, infrastruktur för fastigheter, gator
och trafik, parker, naturområden, vatten och avlopp
samt lokalvård och mat.
Teknik- och serviceavdelningen arbetar tillsammans med näringslivsbolaget Strukturum i
Jokkmokk AB, Jokkmokks Värmeverk AB och AB
Jokkmokks hus för att åstadkomma ett närmare samarbete. I målarbetet är medarbetarens delaktighet
och förståelse för avdelningens bidrag till helheten
viktig.

Fastighetskontoret: Verksamheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens
verksamheter, externa hyresgäster, och ansvara för
förvaltning, ombyggnad, tillbyggnad och nyproduktion av egna lokaler och för externa hyresgäster.
Fastighetskontoret är Jokkmokks kommuns enskilt
största förvaltare och uthyrare av lokaler till företag
och externa organisationer.

Gatukontoret: Verksamheten förvaltar och utvecklar gator och gång- och cykelvägar så att hög
trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikoch boendemiljö främjas. Verksamheten ska bevara,
skapa och utveckla allmänna parkmiljöer som är
trygga, tillgängliga, rekreationsrika under alla årstider. Verksamheten ska inom verksamhetsområdet
leverera dricksvatten till kunder, avleda och rena
spillvatten samt avleda dagvatten. Återvinningscentralen bedriver återvinningsanläggningar och
arbetar med renhållning och arbetsmarknadsinsatser.
Gatukontoret har en stor del i ansvaret för vintermarknaden.

Städpoolen: Städpoolen utför alla typer av städning
i kommunens fastigheter skolor, förskolor, kommunförvaltning, hälsocentral med flera.

Året som gått
Teknik- och serviceavdelningen har under året
arbetat med en rad gemensamt kostnadsbesparande
och intäktsökande projekt.
Fastighetskontoret har under år 2015 påbörjat
uppföljningen av EPC-projektet, med goda ekonomiska resultat för projektet. Arbetet med att öka
hyresbeläggningen har gett fortsatt goda resultat.
Talvatisgården som tidigare haft stora tomma ytor
har i stort sett full beläggning från januari 2016.
Projektet med asylboendet SG61 är avslutat och
slutet av året har inneburit stora utmaningar att finna
nya lokaler till det ökande antalet ensamkommande
flyktingbarn.

Gatukontoret har under detta år arbetat med
VA-områden, VA-taxor och allmänna vatten och
avloppsbestämmelser. Soptaxorna är reviderade och
en ny avfallsplan ligger framme för beslut. Arbetet
med gatljussanering, frostsäkring av vattenledningar
ger kostnadssänkningar. Under det gångna året har
Statens VA-nämnd fastslagit att ett verksamhetsområde ska bildas för Kvikkjokk. Problemen med
vattentäkten i Murjek har inneburit stora ekonomiska påfrestningar.

Matpolen har under året genomfört en ny livsmedelsupphandling. Det nya livsmedelsavtalet är
ett steg mot målet med ekologiska råvaror och
förväntas kunna ge kostnadsbesparingar även inom
andra enheter som kan nyttja det nya avtalet, som
gäller för hela Jokkmokks kommun. Under året så
har Matpolen utökat till två valbara rätter till kunder
inom äldreomsorg och hemtjänst. Matpolen har även
infört en köttfri dag per vecka.

Städpoolen har under åter fortsatt arbetet med att
implementera programstöd för effektiv planering,
beräkning och uppföljning av städkostnader och
avtal.
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Verksamhetsmålen
Måluppfyllelse 2015 utifrån de övergripande
målen i Jokkmokk 2015

31
december
2015

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 leveransen av vatten, kost, service
och lokalvård, samt med att avlopp och avfall
omhändertas så att samhällets miljöbelastning
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 tillgänglighet genom gator och gång- och cykelvägar, till
offentliga platser och byggnader.

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

Verka för att våra kunder ska uppleva offentliga
platser, byggnader och mötesplatser som trivsamma

Teknik- och serviceavdelningen arbetar ständigt
för bästa kundnytta utifrån de resurser avdelningen förfogar över.

Prioritera investeringar där bedömningen är att
framtida kostnader sänks.

Investeringsäskanden presenteras med prioritetsordning.

Respekt, lika värde och ansvar ska vara ledord
inom teknik- och serviceavdelningen.

Värdegrunden ska vara en självklarhet inom
teknik- och serviceavdelningen.

Ta till vara och utveckla personalens kompetens
och erfarenhet.

Delaktighet, ansvars- och arbetsfördelning efter
intresse och kompetens eftersträvas

Samtliga anställda inom avdelningen 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 teknik- och serviceavdelningen 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 teknikoch serviceavdelningen.

Goda möjligheter till dialog med ungdomar för
att de dem möjlighet att yttra sig i prioriteringar
som berör ungdomar.
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Ekonomi
Teknik- och serviceavdelningen redovisar en negativ
budgetavvikelse i bokslutet för år 2015 och ett arbete
med att begränsa den negativa prognosen har pågått
under hela året. Utgångsläget var 1,8 miljoner kronor i besparing för fastighetskontoret. I Murjek sinade vattnet i februari, fastställd kostnad är cirka 910
tusen kronor. Utöver detta så har riktade insatser för
etableringar och utveckling utförts enligt uppdrag
till en kostnad motsvarande 410 tusen kronor. På
grund av tekniska problem så blev kostnaden för
drift av badet i Vuollerim 340 tusen kronor dyrare

Driftsredovisning

än beräknat. Summan av ovan nämnda avvikelser
uppgår totalt till 1 660 tusen kronor. Övriga avvikelser härrör till mindre enskilda kostnader, haverier
och outsourcing av arbeten på grund av att mycket
resurser gått till att få badet i Vuollerim att fungera. Den totala negativa avvikelsen uppgår till 2 169
tusen kronor.
Fastighetskontoret har också under året hoppats på
att kunna täcka kostnaderna för Porjus industrihus
som enligt beslut har tömts på hyresgäster. Tillskottet från ram för drift av Porjus industrihus uppgår till
471 tusen kronor.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

25 143

Årsbudget, tkr

14 250

Tillsvidareanställda

Redovisning, tkr

27 312

Redovisning, tkr

11 348

Visstidsanställda

Avvikelse, tkr

-2 169

Avvikelse, tkr

AB Jokkmokkshus
Verkställande direktör: Claes Markusson
Ordförande: Catharina Johansson

Uppdrag och verksamhet
AB Jokkmokkshus är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Jokkmokks kommun som utser styrelse,
representant till bolagsstämman samt lekmannarevisorer.
Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 572
lägenheter fördelat på 35 780 kvadratmeter, samt
6 694 kvadratmeter lokaler.
Bolaget har visionen att sätta kunden i centrum
så att AB Jokkmokkshus blir både ett naturligt och
attraktivt val för sådana som behöver bostad eller
lokaler. Verksamheten ska sträva efter att vara ett
miljömässigt föredöme för att bidra till ett hållbart
samhälle.

Året som gått
Resultatet för 2015 blev en vinst på drygt 7 miljoner
kronor. Bolagets egna kapital förstärks och soliditeten förbättras. Efterfrågan på bostäder har en stor
betydelse för resultatet. Efterfrågan i Jokkmokk har
varit mycket god, efterfrågan i Vuollerim är något
svagare.
Räntekostnaderna minskade jämfört med tidigare
år. Bolagets låneskuld har omplacerats och minskats
genom lösen av lån. Det ger en jämnare framtida

53
0

2 902

kostnadsnivå. En del större yttre underhållsarbeten
har flyttats fram i tiden på grund av brist på entreprenörer. Fastighetsbeståndet är till stor del äldre än
20 till 30 år och det tarvar kostnadskrävande periodiskt underhåll av byggnaderna. Under året har en
del lägenheter standardhöjts för att bättre motsvara
efterfrågan på moderna lägenheter.

Flerårsöversikt

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning, tkr 37 878

36 935

35 790

34 716

7 273

3 590

3 733

1 231

Soliditet, %

16,1

9,5

6,8

3,7

Vinstmarginal, %

18,2

9,2

10,0

3,2

Resultat efter
finansiella poster, tkr

		
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.

Redovisning, tkr
Intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Finansiella poster, tkr
Resultat

39 863
-29 516
-3 074
7 273
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Jokkmokks Värmeverk AB
Verkställande direktör: Claes Markusson
Ordförande: Eivor Auna

Uppdrag och Verksamhet
Bolagets verksamhet är att driva produktion och
distribution av fjärrvärme och bränslehantering.
Produktionen i värmeverket sker nästan enbart
med biobränslen. Elpannor, pelletspanna och oljepannor används vid driftstopp och slaggningar. Pelletspannan 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 fjärrvärmeproduktion och flisproduktion.

Året som gått
Massavedspriset påverkar priset på fjärrvärmen
direkt eftersom bränslekostnaden är den enskilt i
särklass största kostnaden. Det finns endast ett fåtal
leverantörer som kan leverera en större mängd
massaved. Statens Fastighetsverk och Jokkmokks
Sockenallmänning tecknar årsvisa volymavtal med
värmeverket. Värmeverket fick ett erbjudande om
leveranser av bark från sågverksindustrin. De hade
ett överskott under sommarhalvåret. Barken eldades
upp under hösten med gott resultat.
Investeringar i pannanläggningen är inriktad
på förbättrad driftsäkerhet. Ny programvara har
installerats i driftdatorn och miljödatorn. Den låga
allmänna räntenivån innebär att den totala räntekostnaden fortfarande är relativt låg. Förbättrad likviditet
tack vare flera år av goda resultat har gjort det möjligt att lösa lån under 2015 vid förfallstidpunkten.
Antalet graddagar har under året varit 91 procent
av ett normalår. Det vill säga genomsnittstemperaturen 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. En utredning pågår om en ytterligare åtgärd för att sänka returtemperaturen. Minskad
försäljning på grund av varmare klimat och energieffektivisering innebär krav på effektivare produktion i
värmeverket.

Ekonomi
Redovisning, tkr
Intäkter, tkr
25 858
Kostnader, tkr
-20 532
Finansiella poster, tkr
-756
Resultat före bokslutsdispositioner, tkr 4 570
Överavskrivningar, tkr
-4 580
Resultat
-10

Destination Jokkmokk AB
Destination Jokkmokk AB ägs av Jokkmokks
kommun 50 procent och av Destination Jokkmokk
ekonomisk förening 50 procent. Antal styrelsemedlemmar är sex, tre utsedda av Destination Jokkmokk
ekonomisk förening, tre av fullmäktige Jokkmokks
kommun. Destination Jokkmokk ekonomisk förening utser ordförande.
Ordförande vid ingången av år 2015 var Per-Olof
Lindroth, som ersattes av Annelie Päiviö i juli när
Per-Olof Lindroth anställdes som VD.

Uppdrag/ verksamhet
Destination Jokkmokk AB verksamhet har som syfte
att öka antalet besökare i kommunen, med långsiktig
målsättning att fördubbla omsättningen för besöksnäringen till 2020 jämfört med år 2010.
Verksamheten var fram till 1 oktober 2015, uppdelad på två huvudområden:
1. Turistinformationen, ansvar för verksamheten
på uppdrag av Jokkmokks kommun, från och
med 1 oktober 2015 överfördes verksamheten
till Jokkmokks kommun.
2. Destinationsutveckling, lokalt och regionalt utvecklingsarbete i samverkan med lokala organisationer, företag och Swedish Lapland Visitors
Board.

Året som gått
Besöksnäringen positiva trend i Jokkmokk som noterats de senaste åren, bekräftades genom TEM 2014,
en nationell årlig besöksnäringsanalys som utarbetas
av Resurs och presenterades vid halvårsskiftet 2015.
Inresande turism i Jokkmokk hade en omsättning på
251 miljoner kronor under 2014, en ökning med 23
miljoner kronor eller 10,1 procent. 203 personer var
helårssysselsatta, 242 000 i gästnätter kommersiella
boendeformer (2013: 213 000), av dessa var 54 000
utländska besökare.
För verksamhetens första halvår har marknadsförings- och säljprocess varit i fokus, parallellt med
utveckling och finansiering av destinationens del-
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projekt i Swedish Laplands regionala besöksnäringssatsning, Destination Capacity Building in Swedish
Lapland.
Vid halvårsskiftet startade projektet Destination
Capacity Building (DCB). Projektet delfinansieras av Tillväxtverket, Regionala fonden och har en
budget på 152 miljoner kronor, varav Destination
Jokkmokks delprojekt har en budget på 8 miljoner
kronor. Projektet pågår till och med år 2017 och
finansierar 2,75 tjänster vid Destination Jokkmokk
samt riktade åtgärder för utveckling av besöksnäringsföretag som har verksamhet riktat mot den
globala resenären. Projektägare är Swedish Lapland.
Inom DCB anställdes PO Lindroth som destinationsutvecklare. Ytterligare anställningar inom
projektet är en affärs- och produktutvecklare och
en marknadsutvecklare/ kommunikatör 100 procent
varav 75 procent inom DCB.
Under året har destinationen medverkat till bildandet av en riskfond för busstransfer till Jokkmokk
från flygplatserna i Arvidsjaur och Luleå under åren
2015 och 2016. Resultatet har blivit en utökning av
bussturer och säsongsförlängning avseende transporter till och från Arvidsjaur.

Framtiden
Besöksnäringen i Jokkmokk är starkt växande.
Prioriterade utvecklingsområden är att utveckla
infrastruktur för transporter och utöka logialternativ
med efterfrågad kvalitet. Ett annat utvecklingsområde är att involvera fler företag som verkar i näringen
på helårsbasis. Prioriterade utvecklingsområden för

2016 är att öka tillgänglighet till lokala natur och
kulturupplevelser, samt utveckla fler företag som
erbjuder exportmogna produkter.
I samverkan med övriga destinationer inom
Swedish Lapland utvecklar man en ny organisation
med kompetensnätverk för destinationsutveckling,
affärs- och produktutveckling, samt marknadsutveckling/ kommunikation. Övergripande mål är att
utveckla exportmognad för besöksnäringen.

Ekonomi
Ekonomin har utvecklats positivt under verksamhetsåret. Bolagets likviditets har förbättrats och årets
resultat gör att vi kan med tillförsikt planera för
fortsatt utveckling mot bolagets långsiktiga mål.

Nyckeltal
För uppföljning av företagets långsiktiga mål
fördubbling av omsättningen i besöksnäringen har
nyckeltalen omsättning i besöksnäringen, antal heltidsysselsatta i branschen samt gästnattstatistik valts.
Underlaget hämtas från rapporten Ekonomiska och
sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Jokkmokks kommun, framtagen av Resurs. Rapporten för
helåret 2015 väntas vid halvårsskiftet 2016.
2012

2013

2014

Omsättning i besöksnäringen
(MSEK)

214

228

251

Antal heltidssysselsatta (st)

179

191

203

Gästnattstatistik (i tusental)

281

313

343
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NÄRINGSLIV, TURISM, SYSSELSÄTTNING
OCH DIVERSE KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHETER
Under denna rubrik finns all verksamhet inom

Året som gått

utvecklingskontoret samlad. Dessutom finns här

Ett övergripande arbete gällande frågan kring hur
tjänstemannaorganisationen ska se ut har pågått under nästan hela året. Efter ett omfattande analysarbete där många varit inblandade i olika arbetsgrupper
slog kommunfullmäktige fast en ny organisation för
Jokkmokks kommun i början av år 2016.
Den största förändringen jämfört med den tidigare
organisationen är att all verksamhet inom kommunstyrelsens område har slagits samman i en och
samma avdelning med olika underfunktioner.
Flyktingfrågan har också stått högt upp på agendan under året som gått. Ett stort antal människor
på flykt från andra delar av världen har kommit till
Jokkmokks kommun. Migrationsverket har tre olika
boendeanläggningar i Porjus och i Vuollerim där
drygt 350 människor bor. Dessutom finns drygt 50
ensamkommande asylsökande ungdomar i Jokkmokk.
Den kommunala organisationen har påverkats på
många olika områden. Under november månad togs
ett beslut om att gå upp i stabsläge vilket inneburit
att vi ändrat på ansvarsfördelningen på lite olika
sätt inom de olika organisatoriska enheterna inom
Jokkmokks kommun.
Arbetet med jämställdhetsarbetet och värdegrundsarbetet har fortsatt och intensifierats under
året.

information om kommunchefens ansvarsområde
och kommunledningskontoret. Teknik- och serviceavdelningen tillhör kommunstyrelsens område,
men redovisas under området för infrastruktur,
samhällsbyggnad och energi.

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

Kommunchefen
Uppdrag och verksamhet
Inom kommunchefens ansvarsområde inryms frågor
av diverse övergripande karaktär. Inom Jokkmokks
kommun finns endast en (1) förvaltning och inom
den förvaltningen finns ett antal diverse olika avdelningar och enheter. Se organisationsschemat på
sidan X.
Kommunchefen är chef över samtliga avdelningschefer. Kommunchefen är som högste tjänsteman
i Jokkmokks kommun ansvarig för att de politiska
besluten verkställs.
I kostnaderna för det som benämns med rubriken kommunchefen ingår alla centrala kostnader
som inte lyder under en egen avdelning eller enhet.
Därmed ingår även kostnaderna för bostadsanpassning och kostnaderna för trafikfrågorna inom detta
område.

Ekonomi
Kostnaderna för bostadsanpassning har blivit kraftigt
högre jämfört med budgeterad nivå år 2015 och det
är även klart högre än utfallet för år 2014. Flera kost-
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samma åtgärder har genomförts under hösten 2015
vilket förklarar de kraftiga ökade kostnaderna.
Utfallet år 2015 uppgår till drygt 2,8 miljoner
kronor vilket ska jämföras med en budget på 2,1
miljoner kronor vilket även var det belopp som redovisades under helåret 2014.
I syfte att undvika fortsatta kostnadsökningar under år 2016 håller nya riktlinjer på att tas fram i syfte
att begränsa kostnaderna.
Även trafikkostnaderna för länstrafiken har blivit
högre än budgeterat. Den negativa budgetavvikelsen
uppgår till knappt 0,3 miljoner kronor. En positiv
budgetavvikelse redovisas på kontot för kostnaderDriftsredovisning

na för kommunstyrelsens oförutsedda poster. Den
uppgår till drygt 0,6 miljoner kronor. Förutom det
har kostnaderna för diverse konsultinköp blivit något
högre än budgeterat vilket även kostnaderna för
jämställdhetsarbetet blivit.
Förutom kostnaderna för bostadsanpassning och
trafikkostnaderna uppgår summan av de övriga
budgetavvikelserna till totalt sett drygt 0,2 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket innebär att
summan av kommunchefens olika konton och ansvar
uppgår till en negativ budgetavvikelse på knappt 0,8
miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Antal månadsanställda 2015-12-31

Årsbudget, tkr

12 657

Årsbudget, tkr

0

Tillsvidareanställda

1

Redovisning, tkr

13 454

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

0

Avvikelse, tkr

0

Avvikelse, tkr

-797

Överförmyndaren

Framtiden

Uppdrag och verksamhet
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn och
kontroll över förmyndarskap, godmanskap och
förvaltarskap och ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att
förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer
som inte kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Årets verksamhet
En ny överförmyndare utsågs vid årsskiftet
2014/2015 och i februari 2015 anställdes en jurist
som handläggare hos överförmyndaren. Under året
har behovet av gode män för ensamkommande barn
ökat mycket kraftigt och tidvis har det varit svårt att
få tag i gode män.
Driftsredovisning
Årsbudget, tkr
Redovisning, tkr
Avvikelse, tkr

Det är fortfarande en hög inströmning av ensamkommande barn och därmed en utmaning för överförmyndaren att försöka få tag i gode män till dessa.
För att underlätta detta så har bland annat en översyn av arvodessystemet påbörjats. Även en översyn av
ärende- och handläggarsystemet ÖFS planeras.

Ekonomi
Överförmyndarverksamheten gjordes i mars 2015
om till ett eget ansvarsområde från att tidi-gare ha
hört till kommunledningskontoret. Verksamheten
redovisar för helåret en negativ budgetavvikelse
om 91 tusen kronor. Minusresultatet förklaras med
att utbildningskostnader har varit budgeterade på
kommunledningskontoret medan kostnaderna har
belastat överförmyndarens budget. Dessutom har
verksamheten anlitat en konsult för att granska
årsräkningar.

Investeringsredovisning
997
1 088
-91

Årsbudget, tkr

Antal månadsanställda 2015-12-31
0

Tillsvidareanställda

1

Redovisning, tkr

0

Visstidsanställda

0

Avvikelse, tkr

0
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Utvecklingskontoret
Uppdrag och verksamhet
Utvecklingskontoret är verksamt inom fyra huvudområden: Varumärke, infrastruktur, diversifierad arbetsmarknad och livslångt lärande. Utvecklingskontorets verksamhet bedrivs i huvudsak i projektform
och styrs i stor utsträckning av Jokkmokks kommuns
måldokument och strategiska plan innehållande
särskilda uppdrag.
Utvecklingskontoret bedriver också viss stationär
verksamhet, såsom fiskerikonsulenttjänster, Arctic
Camp Jokkmokk, information och marknadsföring,
samt återkommande årsuppdrag som till exempel
integrationssamordning och HVB-hem för asylsökande ungdomar.
Kontoret arbetar främst med branschstärkande
åtgärder, men även med enskilda event såsom vintermarknaden.
Kontoret köper företagsutvecklingstjänster via
Strukturum, samt turistbyråtjänster på basis av
återkommande årsuppdrag, samt utbildningstjänster
via Lapplands Lärcenter i Lapplands kommunalförbunds regi. Utvecklingskontoret ansvarar för
övergripande marknadsföring och information på
kommunens websida och webutveckling, samt genomför utredningsuppdrag åt kommunstyrelsen.

Året som gått
Från och med oktober 2015 har utvecklingskontoret fått i uppdrag att i kommunal regi bedriva
turistinformation, vilket tidigare varit en köpt tjänst
från Destination Jokkmokk AB, samt arbeta med
siteutveckling för eventuella datacenteretableringar.
Kontoret har processlett arbetet med framtagande

Måluppfyllelse
Framgångsfaktorer
Livslångt lärande. Goda
utbildningsmöjligheter

Ökad befolkning

av ett nytt mål- och visionsdokument vilket beräknas
färdigställas under våren 2016. Utvecklingskontoret
har fortsatt engagemang i utveckling av energiutbildningar.
Arbete med det övergripande befolkningsmålet
har under år 2015 av finansieringsskäl bedrivits med
lägre intensitet. Projektet FOCUS II har kommit
igång i större omfattning först från januari 2016.
Arbetet har som målsättning att engagera såväl privat
som ideell och offentlig sektor i syfte att öka inflyttning och reducera utflyttning, samt att minimera
tidsåtgången för inflyttare att uppnå egen försörjning
inom kommunens gränser.
Under år 2015 har campingen implementerat
sitt nya varumärke ’Arctic Camp Jokkmokk’ och
dessutom uppgraderats från en tre- till en fyrstjärnig
anläggning.
Utvecklingskontoret har också under 2015 bedrivit
en förstudie kring ett eventuellt genomfö-rande
av Nordenskiöldsloppet, något som blir verklighet
redan våren 2016.
Kontoret har också engagerat sig i det nationella
integrationsprojektet Good relations, samt arrangerat Jokkmokk Winter Conference vilken blivit
en etablerad konferens inom sin internation-ella
målgrupp.
Vidare har kontoret medverkat i Jokkmokksdagarna i Huddinge, representerat kommunen i
Laponiastyrelsen och administrerat de subventionerade körkortsutbildningarna Jokkmokks kommun
erbjuder, samt medverkat i naturreservatsbildningar.
Under år 2015 har Utvecklingskontoret tagit i drift
ett andra boende för ensamkommande flyktingbarn.
Integrationsverksamheten har under år 2015 utökats
på grund av rådande flyktingsituation i världen.

Indikatorer / Delmål

31
december
2015

- Minst 30 procent av befolkningen har avslutat en eftergymnasial
utbildning (SCB Befolkningens
utbildning).
Kurser och program på högskolsnivå ska följa kommunens och
näringslivets behov.

Målet ej uppfyllt. Nuvarande nivå
29 procent (25-64 år, avser 2013,
nya siffror först april 2015).

- Utöver detta ska hela nätuniversitetets utbud finnas att tillgå.
- Positivt flyttnetto

Målet är uppfyllt.

- Positivt befolkningsnetto 2015
(Fler invånare 2015 än 2008).

Målet är uppfyllt. Arbete i enlighet med behovsinventering.

Målet är uppfyllt. Flyttnetto år
2015 + 24 personer.
2015-12-31: 5 072 personer
Jämfört med basår 2008
(5 305) -233
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Ekonomi
Kommentar till det ekonomiska utfallet år 2015
Utvecklingskontoret har en positiv budgetavvikelse
på 1 506 tusen kronor bestående av:
- Externa projektintäkter 758 tusen kronor för
egen personal som ej var aktuella vid budgeteringstillfället.
- Under året ej återbesatt tjänst, informatör 300
tusen kronor.
- Tjänstledighet för politiska uppdrag 160 tusen
kronor.
- Ej nyttjade medel för köp av tjänster och externa
konsulter ca 500 tusen kronor (till exempel har
finansiering av framtagande av måldokument
kunnat ske inom ramen för annan finansiering).
Driftsredovisning

Investeringsredovisning

Årsbudget, tkr

13 113

Årsbudget, tkr

Redovisning, tkr

11 607

Redovisning, tkr

Avvikelse, tkr

Arctic Camp Jokkmokk visar en positiv budgetavvikelse på 206 tusen kronor hänförlig till minskade
kostnader för förbrukningsmateriel och anläggningsdrift. Intäkter som överstiger budget korresponderar
relativt väl mot en ökning av personalkostnader.
Integrationsverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 187 tusen kronor.
Vuxenutbildningen, Lapplands kommunalförbund
visar på en negativ budgetavvikelse på 647 tusen
kronor hänförlig till kostnader för fria nyttigheter.

1 506

Avvikelse, tkr

Antal månadsanställda 2015-12-31
100
98
2

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

33
7
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Kommunledningskontoret
Uppdrag och verksamhet
Kommunledningskontoret (KLK) samlar all administrativ verksamhet inom kommunen och är
stödverksamhet till hela organisationen. KLK består
av följande funktioner: personal, ekonomi, IT, administrativa och arbetsmarknad. Även handläggning av
överförmyndarfrågor ingår i kontorets uppdrag.

Året som gått
Samverkan inom det löneadministrativa området
med Gällivare kommun är utredd under året och
samverkan startar i februari 2016. Syftet med
sam-verkan är att minska sårbarheten. Kontoret har
startat ett projekt för att automatisera alla tidrapporter men även för att få en effektivare bemanningsplanering inom socialtjänsten och på sikt i hela organisationen. Detta arbete beräknas vara klart per den
31 mars 2016.
Utbildning i olika administrativa uppgifter för chefer har genomförts för att söka frigöra tid till förmån
för stöd av mer kvalificerad art. Kontoret har även
genomfört en utbildning i lönebildning för cheferna.
Dessutom har det genomförts en utbildning i hot och
våld för utsatta grupper i kommunorganisationen.
Uppgraderingen av ärendehanteringssystemet Lex
är inne i sin sista fas, och efter årsskiftet beräknas
den skarpa versionen kunna tas i drift.

Driftsredovisning

Framtiden
Förslag till en ny organisation inom kommunstyrelsens områden har tagits fram. Fullmäktige har tagit
beslut om den i februari 2016 och i samband därmed
upphör kommunledningskontoret

Ekonomi
Kommunledningskontoret har ett positivt utfall för
år 2015 på 199 tusen kronor som hänförs till minskade kostnader inom flertalet områden, bland annat
utbildningar och företagshälsovård.

Investeringsredovisning

Årsbudget, tkr

21 050

Årsbudget, tkr

Redovisning, tkr

20 851

Redovisning, tkr

Avvikelse, tkr

Arbete med att säkerställa IT-driften har fortsatt.
Framtagandet av en gemensam IT-strategi för kommunerna inom Lapplands kommunalförbund fortsätter. Samverkan inom Lapplands kommunalförbund
beträffande växeltekniken ger sänkta kostnader till
kommunen. Kvalitetssäkring genom ombyggnad av
nätverk samt nätverksutrustning för att säkra den
kommunala IT-leveransen mot brandstationen,
Kajtumgården samt Östra och Västra skolan vid
strömavbrott. Utveckling av backupsystemet, vilket
innebär att filer och system nu lagras på ett sätt som
gör att de skyddas från brand, stöld eller andra typer
av fysiska skador.
Kommunledningskontoret har anställt en projektsamordnare för det strategiska uppdraget kompetensförsörjning. Arbetet startar den 1 januari 2016
och pågår till och med 30 april 2017.

199

Avvikelse, tkr

Antal månadsanställda 2015-12-31
2 400
640
1 760

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

25
1
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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 kom-

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 omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
• Anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

munen 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 förändringen av det egna kapitalet.

Investeringsredovisningen omfattar kommunens in-

Kassaflödesrapporten visar hur kommunen fått in peng-

förfallotid på ett år eller mindre från balansdagen räknat.
Ett exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar.

ar och hur de har använts under året. Här behandlas inoch utbetalningar till skillnad från resultaträkningen 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 kassaflödesrapport enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning.

vesteringar 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

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, banktillgodohavanden, statsskuldsväxlar och dylikt.

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

Tanken är att läsaren ska kunna följa betalningsflödena på
ett mer pedagogiskt sätt jämfört med den tidigare finansieringsanalysen. Jokkmokks kommun har därför ersatt
finansieringsanalysen med en kassaflödesrapport.

Omsättningstillgångar är tillgångar som snabbt kan för-

TERMER

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

Anläggningstillgångar är tillgångar med längre varak-

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) och

tighet, till exempel byggnader, fordon, maskiner och dylikt.

Avskrivningar är en planmässig värdenedskrivning av
anläggningstillgångarna. Investeringsutgiften periodiseras och kostnadsförs genom avskrivningen.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek

eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel
på avsättningar är kommunens pensionsförpliktelser 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 ak-

tivsidan på balansräkningen. Det vill säga summan av
samtliga tillgångar eller summan av samtliga skulder, avsättningar och eget kapital.

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

vandlas till eller redan är kontanta medel av typen bankoch postgirotillgodohavanden, kundfordringar och dylikt.

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 finansieras med egna medel.
Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel
kontanter, pengar, statsbidragsfordringar och förråd) och
dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar).
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Jokkmokks kommun följer lagen om kommunal redovisning, samt de rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning, förutom rekommendation 18
gällande investeringsbidrag, se under anläggningstillgångar 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 konsolideringsmetoden, 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 respektive 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 helägda 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
187,7 miljoner kronor (196,0 miljoner kronor år 2014) inklusive löneskatt på balansdagen.
Under avsättningar finns 4,1 miljoner kronor (2,9 miljoner
kronor år 2014) redovisat och under kortfristiga skulder
finns de pensioner som har tjänats in av de anställda under år 2015, den så kallade individuella delen, totalt 7,6
miljoner kronor (7,2 miljoner kronor år 2014)
Under borgens- och ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser 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 139,4
miljoner kronor (147,6 miljoner kronor år 2014).
Den totala löneskatten för pensionsåtagandena i Jokkmokks kommun uppgår till 36,7 miljoner kro-nor (39,9
miljoner kronor år 2014)
Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation nr 17, Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser, 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 investeringar
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 tillgångarnas
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 Jokkmokks kommun, redovisas på skuldsidan i den kommunala 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 finansiellt leasingavtal
ska objekten för dessa avtal redovisas som tillgångar och
framtida leasingavgifter som skulder i balansräkningen.
Operationella avtal ska endast redovisas som kostnader i
resultaträkningen.
Jokkmokks kommun har klassificerat sina leasingavtal
som operationella. De operationella leasingavtalen specificeras i not två.

Övrigt
Ingen exploateringsmark finns bokförd.
Inget bidrag till infrastrukturella investeringar finns.
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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 hemsida:
www.jokkmokk.se
Där finner du mer information om kommunens olika avdelningar
och om de kommunala bolagen samt aktuella kontaktpersoner
och telefonnummer.

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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