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ÅRSREDOVISNING 2010 

För att skapa ett helhetsperspektiv över hela det kommunala 
verksamhetsområdet har årsredovisningen en gemensam förvalt-
ningsberättelse för hela kommunkoncernen.

Årsredovisningen är uppbyggd på samma sätt som tidigare år.
Årsredovisningen är en kommunstyrelseprodukt som god-

känns av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för 
ledning och samordning av all kommunal verksamhet, oavsett 
om den bedrivs i bolagsform eller förvaltningsform.

Vår förhoppning är att du som läsare ska kunna ta till dig in-
formationen om Jokkmokks kommun på ett lätt sätt, oavsett om 
du är kommunmedborgare, kreditgivare eller annan intressent.

FOTO: MARGARETHA DAHL-SANDLING
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Kommunstyrelsens ordförande

Kommunvalet 2010 utföll så att den 
nuvarande majoriteten bestående av, 
Socialdemokraterna och Framtid i 
Jokkmokks kommun, tillsammans fick 
56,1 procent av rösterna och ledde till 
ett majoritetsskifte i kommunpolitiken 

Jag har fått förtroendet och äran att sit-
ta som ordförande i kommunstyrelsen.
Ett uppdrag som är lite svårt att be-
skriva då det spänner över så många 
områden.

Det som står helt klart för mig efter 
den korta tid som gått är att det måste 
vara ett av de intressantaste uppdrag 
man kan ha. 

Som jag skriver i rubriken så tycker 
jag verkligen att Jokkmokk är en fram-
tidskommun. 

Människorna, den vackra naturen, 
kulturrikedomarna är bara några av de 
framgångsfaktorer som jag tror kom-
mer att vara avgörande för kommunens 
framtid. 

Vi har naturligtvis vissa utvecklingsom-
råden också.

Jag är övertygad om att vi behöver 
göra en del offensiva satsningar inom 
t.ex. energibesparing och energitill-
verkning. Energikostnader för kommu-
nens fastigheter är en betydande del av 
kommunens budget. Om vi kan sänka 
förbrukningen och samtidigt till stor 
del vara självförsörjande av förnyelsebar 
energi i form av el från kommunägda 
vindkraftverk eller kraftvärmeverk finns 
en hel del pengar och miljö att spara. 

Detta skapar ett vinn-vinn läge för 
både kommunmedborgarna och om-
världen. 

Vi belastar miljön och klimatet mini-
malt samtidigt som vi kan frigöra peng-
ar till kommunal service såsom skola, 
äldreomsorg, kultur och infrastruktur.

Bostadsbristen som uppstått i central-
orten är en annan av de frågor som vi 
arbetar med. Det är ju naturligtvis i 
grunden en positiv utveckling med att 
människor vill bo i vår kommun men 
det får negativa konsekvenser för de 
som inte kan hitta ett lämpligt boende.

En anledning till den uppkomna 
bristen är att det är många elever från 
andra orter som väljer att studera i 
Jokkmokk på vissa utbildningar med in-
tagning över hela riket. Exempel på så-
dana utbildningar är, samiska program-
met och vattenkraftsteknik. 

En annan anledning är ombyggna-
tionen av Akkats kraftstation där många 
arbetare behöver arbetsbostäder.

Att bygga nytt är i dagsläget inte vårt 
förstahandsalternativ. Detta på grund 
av de höga produktionskostnader och 
höga hyresnivåer det innebär. 

Vi har istället påbörjat arbetet med 
att ändra användningen av befintliga 
fastigheter. Det rör sig om att anpassa 
befintliga fastigheter till exempelvis 
studentbostäder i syfte att frigöra hy-
reslägenheter i allmänhet men i synner-
het till yngre människor, vår framtid.

Stefan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

JOKKMOKK – EN FRAMTIDSKOMMUN
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Kommunchefen

Under drygt två år har vi jobbat med 
ett förändringsarbete inom Jokkmokks 
kommun. Vi vill nå en förändrad orga-
nisationskultur med fokus på öppenhet, 
dialog, delaktighet, kommunikation 
och tillit. Målet är Modiga Medarbeta-
re. Med Modiga Medarbetare i vår or-
ganisation tror vi att vi klarar de fram-
tida utmaningar vi står inför inom den 
offentliga sektorn.

Samtliga chefer i Jokkmokks kom-
mun genomgår just nu ett ledarskaps-
program. Samtliga medarbetare har 
under året varit med och jobbar fram 
en värdegrund för Jokkmokks kommun.

Nyckelorden i vår nyligen framtagna 
värdegrund är Respekt, Lika värde samt 
Ansvar. Exakt vad denna värdegrund 
innebär på våra olika arbetsplatser ska 
vi jobba med under år 2011.

Förändringsarbeten tar oftast lång 
tid. Vi mäter olika parametrar kring hur 
våra medarbetare tycker i olika årliga 
medarbetarenkäter. I de senaste enkä-
terna noterar vi att vi tagit små steg i 
positiv riktning vad gäller detta föränd-
ringsarbete.

Under året har en ny strategisk 
plan jobbats fram. Den bygger på vårt 
långsiktiga visionsdokument som heter 
Jokkmokk 2015. För att veta vad som är 
viktigast att prioritera på kort sikt i syfte 
att uppnå målen i det långsiktiga doku-
mentet har den nya strategiska planen 
jobbats fram. 

Kommunfullmäktige i Jokkmokks 
kommun slog fast innehållet i den stra-
tegiska planen i november 2010. Det 
skedde alltså efter valet i september 
2010.

Efter valet den 19 september blev 
det maktskifte i Jokkmokks kommun. 
Socialdemokraterna fick nästan egen 
majoritet. De fick 15 av 31 mandat i 
Jokkmokks kommuns kommunfullmäk-
tige. Socialdemokraterna samregerar i 
den nya mandatperioden med ett nybil-
dat lokalt parti – Framtid i Jokkmokks 
kommun – som har tre mandat.

God ekonomisk utvecklinG
2010 har inneburit stora ekonomiska 
förbättringar. Många verksamhetsgre-
nar gjorde i början av året bedömningar 
som innebar att man trodde att det 
skulle bli förhållandevis stora negativa 
budgetavvikelser i slutet av året.

Men det har blivit precis tvärtom. 
Jokkmokks kommun gör ett mycket 
positivt resultat år 2010. Den finansiella 
krisen är över för denna gång. Besluten 
om att genomföra kostnadssänkande åt-
gärder har visat sig vara mer effektiva 
än vad vi trodde från början. Föränd-
ringsarbetet har dessutom medfört att 
vi jobbar smartare och effektivare. Och 
dessutom har vi fått betydligt mer skat-
teintäkter och statsbidrag än den infor-
mation vi hade i början av året.

Nu gäller det att ödmjukt fortsätta 
förändringsarbetet och fortsätta jobba 
med alla utmaningar vi står inför. Om 
vi jobbar tillsammans i samma riktning 
tror jag att vi har mycket goda förut-
sättningar att klara alla framtida utma-
ningar.

Anders Nygårds
Kommunchef

MODIGA MEDARbETARE
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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. Jokkmokk ligger mitt på 
polcirkeln och gränsar till norge i väster, gällivare kommun i norr, Arje-
plogs och Arvidsjaurs kommuner i söder samt Bodens och Älvsbyns kom-
muner i öster. 

Jokkmokks kommuns areal uppgår till 19 477 kvadratkilometer (cir-
ka 10 x 20 mil) vilket motsvaras av en yta större än landskapen skåne, 
Blekinge och Halland tillsammans. i en internationell jämförelse är Jokk-
mokks kommuns yta lika stor som halva schweiz eller som två tredjedelar 
av Belgien. På denna stora yta finns drygt 5 200 invånare vilket innebär 
cirka 0,3 invånare per kvadratkilometer. 

Ungefär halva ytan består av skyddade områden. världsarvet Lapo-
nia samt nationalparkerna sarek, Padjelanta, stora sjöfallet och Muddus 
finns inom Jokkmokks kommuns gränser.

ANTAl INVÅNARE 31/12

bEFOlKNINGSSTRUKTUR 2010-12-31

2010 2009 2008 2007 2006 mot	2009

Män: 2 639 2 663 2 706 2 741 2 791 -24

Kvinnor: 2 531 2 547 2 599 2 665 2 700 -16

Totalt: 5	170 5	210 5	305 5	406 5	491 -40

  

Under året födda: 36 40 32 32 32 -4

Under året döda: 58 68 91 72 65 -10

Summa	födelsenetto: -22 -28 -59 -40 -33 6

 

Under året inflyttade: 215 195 219 221 205 20

Under året utflyttade 232 264 261 266 215 -32

Summa	flyttningsnetto: -17 -69 -42 -45 -10 52

 

Summa invånarantalförändring -40 -95 -101 -85 -43 55
Not: Uppgifter hämtade direkt ur SCB statistikdatabas.

Förändring

Ålder Antal Jokkmokk% Län % Riket %

0 – 6 273 5,28 6,92 8,22

7 – 17 581 11,24 11,74 12,16

18 – 24 453 8,76 9,52 9,52

25 – 44 999 19,32 22,61 26,02

45 – 64 1 592 30,79 28,14 25,63

65 – 79 891 17,23 15,56 13,17

80 –   381 7,37 5,52 5,28

Totalt	 5	170	 100,0	 100,0	 100,00 5 10 15 20 25 30 35 %

>80

65 – 79

45 – 64

25 – 44

18 – 24

7 – 17

0 - 6

Jokkmokk  Länet  Riket
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Partier	 	Antal	mandat	vid	valet

	 2010	 2006	 2002	 1998	 1994	 1991

Moderata Samlingspartiet (M) 1 1 1 1 1 4

Centern (C) 1 1 1 0 1 2

Folkpartiet liberalerna (FP) 2 3 1 1 1 4

Kristdemokraterna (KD)  0 1 1 0 1

Miljöpartiet de gröna (MP) 3 2 3 0 2 1

Socialdemokraterna (S) 15 14 16 16 20 17

Vänsterpartiet (V) 4 7 5 5 3 3

Samernas Väl (SV) 2 2 2 2 1 3

Samernas (Sam)  0 0 0 1 0

Alternativet (Alt)  1 5 9 5 0

Framtid i Jokkmokk  3      

Samtliga partier 31 31 35 35 35 35

KOMMUNAl- Och lANDSTINGSSKATT 2010 (KRONOR)
Utdebitering	 Kommun	 Län	 Riket

Kommunalskatt 22,23 22,28 21,74

Landstingsskatt 10,40 10,40 10,28

Total skattesats exklusive 

församlings- och stiftsskatt 33,13 32,98 33,49

Skatteunderlag, 

kronor per invånare 163 226 163 203 173 718

index (riket = 100) 94 94 100

 MANDATFöRDElNING I KOMMUNFUllMäKTIGE 1991 – 2010  
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FÖrvALTningsBerÄTTeLse

oMvÄrLden

stark inhemsk återhämtninG men fort-
satt måttliG internationell tillväxt
Tillväxten i den svenska ekonomin har i år varit 
stark. Företagens och hushållens förväntningar 
inför framtiden är även fortsättningsvis ytterligt 
positiva. Tillväxttalen förväntas därför bli starka 
även under återstoden av i år. BNP beräknas öka 
med 4,5 procent 2010 samtidigt som sysselsätt-
ningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,4 
procent. Även nästa år blir tillväxttalen höga 
med en BNP-tillväxt på närmare 4,0 procent.

Den starka utvecklingen ska i huvudsak be-
skrivas som en rekyl - en återhämtning från det 
omfattande ras i produktion och efterfrågan som 
skedde vintern 2008/2009. Detta ras var emel-
lertid så stort att det inte räcker med en tillväxt 
på 4,0 till 4,5 procent i två års tid för att förhål-
landena ska hinna bli fullt ut normala. Vi räknar 
med att det tar längre tid än så. Först 2015 be-

räknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå 
som rådde före krisen.

Att återhämtningen beräknas bli så utdra-
gen beror på förhållanden i omvärlden. Åtskil-
liga länder brottas med omfattande statsfinan-
siella underskott samtidigt som problemen i de 
finansiella systemen ännu inte övervunnits helt. 
Förutsättningarna i Sverige är i dessa avseenden 
betydligt bättre. Statsfinanserna är i god ordning 
och svenska hushåll har under en rad av år haft 
ett högt sparande. De inhemska förutsättningarna 
för en fortsatt snabb tillväxt och återhämtning är 
på flera sätt ypperliga men problemen i omvärl-
den bromsar denna återgång. Mot den bakgrun-
den beräknas svensk export växa långsammare än 
vad som brukar vara normalt i en konjunkturupp-
gång. I sin tur innebär detta att industriproduk-
tion och investeringar hålls tillbaka.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har för-
vånat med ett betydligt mindre fall än förväntat 
under krisen och en tidig vändning till det bätt-
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re. Redan under fjolåret kom vändpunkten, an-
talet sysselsatta vände uppåt och antalet arbetade 
timmar slutade minska. Från årsskiftet minskar 
också arbetslösheten. De närmaste åren sker en 
relativt långsam återhämtning och gapet till po-
tentiell sysselsättning sluts 2015.

Lönesumman ökar mycket långsamt i år, be-
tydligt långsammare än vad ökningen av arbeta-
de timmar och avtalade löneökningar egentligen 
motiverar. Det innebär att skatteunderlaget vän-
tas bli oförändrat i år när prisökningarna rensats 
bort. Från och med nästa år ökar det reala skat-
teunderlaget igen.

Relativt beskedliga kostnadsökningar, den 
betydligt mörkare bilden av ekonomin för ett år 
sedan när budgetarna för 2010 beslutades och 
ökade statsbidrag leder till att kommunerna res-
pektive landstingen sammantaget i år förväntas 
redovisa stora positiva resultat. Bortfallet av det 
tillfälliga konjunkturstödet och relativt stora de-
mografiskt betingade behovsökningar ger mar-
kant sämre förutsättningar redan 2011. Det är en 
viktig förklaring till återhållsamheten i sektorn i 
år trots de stora intäkterna.

regionen

BefolkninG
För hela regionen är befolkningsminskningen 
ett av de största problemen. Norrbotten har 
dock under 2010 endast ganska marginellt mins-
kat invånarantalet och har just nu knappt 249 
000 invånare. Inlandskommunerna fortsätter 
dock generellt att tappa invånare.

Jokkmokks kommun
En mycket viktig faktor för en kommuns in-
täktssida är invånarantalet. Jokkmokks kommun 
har under många år minskat sitt invånarantal. 
Minskningen avtog dock mellan åren 2004 – 
2006, för att sedan öka igen åren 2007 och 2008. 
År 2010 är minskningen dock lite mindre än fö-
regående år.

Jokkmokks kommun har år 2010 en befolk-
ningsminskning på 40 invånare. Antalet invånare 
i Jokkmokks kommun uppgick till 5 170 per sista 
december 2010.

Såväl födelse- som flyttnetto är negativa un-
der 2010 och det är födelsenettot som uppvisar 
störst underskott.

Om man tittar på Norrbotten som helhet så 
har under 2010 Överkalix och Övertorneå tappat 
mest av invånarantalet (~2%).

arBetsmarknaden 
Jokkmokks kommun har haft en mycket gynn-
sam arbetsmarknad med den lägsta arbetslös-
heten i Norrbotten under några år. 

I januari 2010 hade Jokkmokks kommun en 
arbetslöshet på 4,7 procent (inskrivna vid Arbets-
förmedlingen och i program med aktivitetsstöd), 
arbetslösheten har alltså ökat något i Jokkmokks 
kommun (4,3 procent jämfört med föregående 
år). Arbetslösheten för länet låg på 4,7 procent. 
Jokkmokks kommun ligger med detta på place-
ring 8 av 14 kommuner i länet. Noteras bör att 
Jokkmokks kommun alltid har en högre arbets-
löshet vid årsskiftet för att sedan minska under 
våren – sommaren.  
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KoncernrÄKensKAPer
Koncernen Jokkmokks kommun omfattas, för-
utom av Jokkmokks kommun, av fyra juridiska 
personer. 

I den sammanställda redovisningen är kom-
munkoncernens samlade tillgångar, skulder, in-
täkter och kostnader upptagna.

I räkenskaperna har medtagits de företag och 
stiftelser där kommunen är huvudägare, eller i 
övrigt har ett avgörande inflytande, enligt kon-

JoKKMoKKs KoMMUns KoncernorgAnisATion 

Jokkmokks
kommun

AB
Jokkmokkshus

100%

Jokkmokks
Värmeverk AB

100%

Porjus 
Fiskodling AB

40%

Strukturum i
Jokkmokk AB

25%

vilka orGanisationer finns inte med?
Stiftelser och bolag där kommunen inte har ett 
avgörande inflytande är inte medtagna i den 
sammanställda redovisningen. 

Det är Stiftelsen Samernas utbildningscen-
trum, Stiftelsen Svenskt fjäll- och samemuseum, 
Stiftelsen Vuollerim 6000 år, Luleälvdalsstif-
telsen, Råneälvdalsstiftelsen, Inlandsbanan AB, 
Länstrafiken i Norrbotten AB med flera. 

Jokkmokks kommun är, som en kommun 
bland fyra, part i Lapplands kommunalförbund 
(LKF).

Jokkmokks kommun anser sig inte ha ett av-

görande inflytande i LKF vilket gör att de inte är 
med i den sammanställda redovisningen.

Jokkmokks kommun har varit med och 
Bildat ett försäkrinGsBolaG
Ytterligare ett bolag som inte är med i den sam-
manställda redovisningen är Förenade Små-
kommuners Försäkringsaktiebolag (FSF AB).

Jokkmokks kommun äger en tjugotredje del i 
FSF AB. De 23 delägarna äger en lika stor andel 
i bolaget. Det anses vara en så pass liten ägaran-
del varför FSF AB inte är med i den samman-
ställda redovisningen.

cernorganisationsschemat nedan. 
Fakta om de helägda bolagen ingående i 

Jokkmokks kommuns sammanslagna redovis-
ning presenteras längre fram under respektive 
verksamhetsområde och i sammanställningen på 
sidan 14.

Industristiftelsen är under avvecklande. Ingen 
verksamhet har bedrivits under år 2010. I koncern-
organisationsschemat finns inte Industristiftelsen 
med.
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PoLiTisK orgAnisATion

maJoritet
Jokkmokks kommun styrs sedan valet 2010 av en 
majoritet bestående av två politiska partier. Den 
samverkande majoriteten av Socialdemokraterna 
och Framtid i Jokkmokks kommun. 

Av de traditionella partierna är det endast 
kristdemokraterna som inte är representerade i 
kommunfullmäktige.

Totalt sedan valet 2006 finns 31 mandat i 
kommunfullmäktige. Av dessa 31 mandat har al-
liansen 18 mandat.

Se sammanställningen på sid 7 gällande den 

Kommun- 
fullmäktige 

Valberedning

Valnämnd

Revision

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd Samhällsbyggar-
nämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Kommunstyrelse

Jokkmokks kommuns politiska orGanisation 2010-12-31

politiska mandatfördelningen i Jokkmokks kom-
mun.

kommunalråd i Jokkmokks kommun
Kommunstyrelsens ordförande, tillika Jokk-
mokks kommuns kommunalråd, är sedan valet 
2010 socialdemokraten Stefan Andersson. 

ordföranden i de övriGa nämnderna
Kommunfullmäktiges ordförande är också en so-
cialdemokrat. Barn- och utbildningsnämndens, 
Socialnämndens och Samhällsbyggarnämnden, 
samt Kultur- och fritidsnämndens ordförande är 
också socialdemokrater. 
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TJÄnsTeMAnnAorgAnisATion 

Jokkmokks kommuns har renodlat sina produk-
tionsorienterade verksamheter och särskiljt dem 
från utveckling och administrativ verksamhet.

Teknik- och serviceavdelningen, som i den nya 
organisationen lyfts fram som en egen avdelning, 
bedriver verksamhet inom gatu- städ-, mat- och 
fastighetsområdena.

Barn- och utbildningsavdelningen med försko-
le- samt grund- och gymnasieskolverksamhet, som 
bedriver verksamhet under barn- och utbildnings-
nämnden. 

Socialtjänsten med äldreomsorg, handikappom-
sorg samt biståndsenheten, 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 fritids-
frågor hanteras under kultur- och fritidsnämnden.

vAd HAr HÄnT 
i JoKKMoKKs KoMMUn

ensamkommande  
asylsökande flyktinGar
Lydande under kommunstyrelsen har detta varit 
en verksamhet som även under 2010 varit mycet 
aktiv. Förutsättningarna för denna verksamhet 

kommer via en nationell reform inom området 
att ändras under 2011 och 2012. Exakt hur det 
kommer att påverka verksamheten i Jokkmokk 
är ännu svår att förutse. 

målarBete och styrprocess
Under senare delen av 2009 aktualiserades det 
politiskt fastställda måldokumentet Jokkmokk 
2015 i högre grad och i samband med det skedde 
en revidering av kommunens styrprocess. Styr-
processen tidigarelägger planeringsprocessen så 
att efterföljande års budget beslutas i kommun-
fullmäktige redan i juni. I den nya styrprocessen 
är förhoppningen också att val av strategier ges 
ett större utrymme och med det att kommunens 
arbete överlag får en högre grad av pro-aktivitet.

lappland Gymnasium
Fyra Norrbottenskommuner Jokkmokk, Gälli-
vare, Kiruna och Pajala har från och med den 
1 januari 2010 startat Lapplands Gymnasium. 
Från och med juli 2010 övergick också vuxen-
utbildningen i Lapplands Kommunalförbunds 
regi. 

ledar- och medarBetarutBildninG
Under 2010 – och även in på 2011 – har ett ge-
nomgripande ledarutvecklingsprogram genom-
förts. En gemensam värdegrund har tagits fram 
av medarbetarna och utbildning kring denna 
sker för samtliga anställda under våren 2011.

tJänstemannaorGanisation 

Jokkmokks kommuns organisation

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Kommunledningskontoret

Teknik- och service-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildnings-
avdelningen

Barn- och utbildningsnämnden 

Gatu, städ, mat,
fastighet

Skol- och förskole-
verksamhet

Utvecklingskontoret

Socialtjänsten

Socialnämnden

Individ- och familjeomsorg,
äldre- och handikapp-

omsorg

Samhällsbyggar-
avdelningen

Samhällsbyggarnämnden

Kultur- och fritids-
avdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

Räddningstjänst, 
miljö- och hälsoskydd,

samhällsplanering

Kultur- och fritids-
verksamhet
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eKonoMi

resultat i Jokkmokks kommun
Jokkmokks kommun redovisar för år 2010 ett re-
sultat på 12,7 miljoner kronor. Det budgeterade 
resultatet för året var 3,5 miljoner kronor. Det 
ska noteras att efter det att budget 2010 fastslogs 
ett särskilt konjunkturstöd från staten som de-
lats ut till landets samtliga kommuner, för Jokk-
mokks del innebar det knappt 6 miljoner kronor. 
Konjunkturstödet var av engångskaraktär och 
påverkade således endast 2010 års räkenskaper 
positivt. 

resultat i Jokkmokks kommunkoncern
Jokkmokks kommunkoncern redovisar följande 
resultat för 2010:

 Kommun-	 Jokkmokks
	 koncernen	 kommun
Intäkter 138,4 93,8
Kostnader -379,0 -349,6
Jämförelse-
störande poster -2,8 -2,8
Avskrivningar -25,4 -18,1
Nettokostnader	 268,8	 -276,7
Skatteintäkter 192,9 192,9
Generella statsbidrag 97,1 97,1
Finansiella intäkter 1,0 0,9
Finansiella kostnader -6,4 -1,5
Resultat före extra-
ordinära poster 15,8 12,7
Skatt -0,9 
Resultat	mkr	 14,9	 12,7

Ovanstående resultat för kommunkoncernen 
är resultat efter eliminering av koncerninterna 
poster, samt respektive ingående verksamhets 
enskilda resultat. Resultat för Jokkmokks kom-
munkoncern 2010 var 14,9 miljoner kronor.

avvikelse resultat (miljoner kronor)

 2010 2009
Driften: -9,0 -5,7
Finansieringen: +17,9 +14,7
Avvikelse mot budget +8,9 +9,0
budgeterat resultat +3,8 +0,1

resultat 12,7 9,1

resultat och nyckeltal
Resultatet för Jokkmokks kommun har föränd-
rats kraftigt de senaste tio åren. Jokkmokks kom-
mun hade stora underskott under åren 1998 och 
1999. Detta vände genom en kraftig sanering av 
ekonomin till överskott under de senaste åtta 
åren. Åren 2008 och 2009 har varit år kraftigt 
påverkade av den globala ekonomin och turbu-
lens med avseende på till exempel nationella åt-
gärder i form av justering av arbetsgivaravgifter 
och statsbidragens storlek. 

avvikelser mot BudGeterade resultat 
Avvikelserna inom styrelserna och nämnderna 
redovisas enligt nedan.  

organisatorisk enhet (miljoner kronor)

Kommunstyrelsen - 10,0
- kommunchefen +1,3
- kommunledningskontoret -3,1
- utvecklingskontoret -0,5
- teknik och serviceavdelningen -7,7
Barn- och utbildningsnämnden -0,6
socialnämnden +1,2
samhällsbyggarnämnden +0,3
Kultur- och fritidsnämnden +0,3
 

summa -9,0
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organisatorisk enhet (miljoner kronor)

Kommunstyrelsen - 10,0
- kommunchefen +1,3
- kommunledningskontoret -3,1
- utvecklingskontoret -0,5
- teknik och serviceavdelningen -7,7
Barn- och utbildningsnämnden -0,6
socialnämnden +1,2
samhällsbyggarnämnden +0,3
Kultur- och fritidsnämnden +0,3
 

summa -9,0

finansierinGen redovisar en positiv 
BudGetavvikelse
Summan av finansieringens olika delar uppgår 
till en positiv budgetavvikelse på 17,9 miljoner 
kronor. 

finansiella poster (miljoner kronor)
Sociala avgifter +11,1
Pensioner -1,5
Skatteintäkter och statsbidrag +14,1
Avgifter i utjämningssystem -1,6
Avskrivningar -3,0
Finansnetto och övrigt -1,2
summa +17,9

finansiella intäkter 
De finansiella intäkterna nådde endast 79 pro-
cent av det budgeterade värdet, mycket bero-
ende av den globala ekonomiska situationen och 
det låga ränteläget.

finansiella kostnader
Även de faktiska finansiella kostnaderna under-
steg budget (nådde endast 48 procent av budge-
terat värde) tack vare generellt sett mycket låga 
räntor. Jokkmokks kommun har 2010 fullföljt 
det fastställda amorteringsmålet.

Sammansättningen på Jokkmokks kommuns 
lån är sådan att den större delen (76 procent) har 
rörlig ränta vilket under 2010 varit gynnsamt. 
Denna sammansättning ser fortfarande i början 
av 2011 gynnsam ut. 

Tack vare de generellt mycket låga räntorna 
och en rörlig låneandel om 76 procent så har de 
totala finansiella kostnader under 2010 minskat 
med 0,7 miljoner kronor jämfört med 2009.

skatteintäkterna och statsBidraGen 
När det gäller de totala skatteintäkterna och 
statsbidragen noteras en positiv budgetavvikelse 
på 14,1 miljoner kronor. Detta beror främst på 
förändrade statsbidragsregler som gett högre 
statsbidrag, vilka i vissa delar varit av engångs-
karaktär 2010. Efter att budget 2010 fastställdes 
har det ekonomiska läget i landet förbättrats 
avsevärt, vilket inverkar positivt på denna para-
meter.

FinAnsieLLA MÅL
Som en följd av arbetet med att sanera ekonomin 
i början av 2000-talet arbetade Jokkmokks kom-
mun fram ett antal finansiella mål.

Dessa mål har blivit styrande och väldigt vik-
tiga för Jokkmokks kommun. Vid flera tillfällen 
har diskussioner förts om dessa finansiella mål 
ska lättas upp eller inte. 

Vid varje tillfälle har man slagit fast att det 
är väldigt viktigt att fortsätta arbeta för att bibe-
hålla nivån på de finansiella målen.

Tyvärr har inte alla målen kunnat uppfyllas 
under år 2010. Se sammandrag nedan. 

Generationsprincipen ska råda
Det absolut viktigaste målet är att generations-
principen ska råda i Jokkmokks kommun. Det 
innebär att inte leva över de ekonomiska resur-
ser som finns, det vill säga att inte spendera nästa 
generations resurser.

I förlängningen innebär detta att intäkterna 
varje enskilt år ska överstiga kostnaderna för 
samma tidsperiod. Det innebär också att kom-
munallagen och regelverket om en kommunal 
ekonomi i balans följs. Det innebär också att 
ekonomin alltid är överställd verksamheten.

lån ska amorteras
Ett annat långsiktigt finansiellt mål är att Jokk-
mokks kommuns låneskuld sakta men säkert ska 
amorteras i sin helhet.

Som mest uppgick Jokkmokks kommuns låne-
skuld till 165 miljoner kronor. Det var under år 
2000, precis innan den stora amorteringsplanen i 
enlighet med kommundelegationen påbörjades.

På drygt två år minskade skulden till cirka 115 
miljoner kronor. Fram till år 2007 har amorte-
ringsmålen fullföljts. Under år 2008 och 2009 
uppfylldes inte amorteringsmålet på grund av 
konjunkturläget. Jokkmokks kommuns låneskuld 
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var på bokslutsdagen år 2010 59,7 miljoner kronor.
När skulderna var som störst var de lång-

fristiga skulderna i Jokkmokks kommun drygt 
26 000 kronor per invånare. Efter alla genom-
förda amorteringar sedan dess uppgår nu de 
långfristiga skulderna till cirka 11 547 kronor 
per invånare.

eGet kapital
Det egna kapitalet har stärkts år 2010 med årets 
resultat på 12,7 miljoner kronor. 

Det egna kapitalet urholkades kraftigt under 
andra halvan av 1990-talet. I början av 2000-talet 
förbättrades det egna kapitalet tack vare att Jokk-
mokks kommun redovisade positiva resultat. 

Minskningen av det egna kapitalet år 2003 
förklaras med Jokkmokks kommuns insats i sam-
band med avtalet med Statens Bostadsnämnd. 

soliditeten
Den totala balansomslutningen har minskat från 
345 miljoner kronor till 335 miljoner kronor.

Soliditeten anger hur stor del av de totala 
tillgångarna som finansieras med eget kapital. 
Soliditeten uttrycks som andelen eget kapital i 
förhållande till balansomslutningen. 

Soliditeten uppgår till 54,3 procent för år 
2010 att jämföra med 49,5 procent för år 2009.

soliditeten  
i Jokkmokks kommunkoncern
Inom kommunvärlden bedöms balansräkning-
ens primära syfte till att vara en resultatutred-
ningsbalansräkning och inte en förmögenhets-
balansräkning. 

Det innebär att man vid en finansiell analys 
bör fokusera mer på soliditetsutvecklingen än på 
den faktiska soliditetsnivån. 

Det märks även på de finansiella målen som 
kommunfullmäktige fastställt. Där säger kom-
munfullmäktige att soliditeten i Jokkmokks 
kommun ska ha en över tiden positiv trend. 

andelen nettokostnader av skatte-
intäkter
 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 ande-
len nettokostnader exklusive avskrivningar i för-
hållande till skatteintäkter inte ska överstiga 92 
procent.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bättre ju 
lägre siffran är eftersom en större andel av skat-
teintäkterna då kan användas till amorteringar 
eller till att finansiera investeringar.

Målet är uppfyllt för år 2010. Nettokostna-
dernas andel av skatteintäkterna blev 89,2 pro-
cent för år 2010. 
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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 pensions-
åtaganden. 

Ett policydokument avseende pensionsplace-
ringar arbetades fram och fastställdes av kom-
munfullmäktige. 

Strategin var att genom att placera och binda 
upp kapital som öronmärkts för att kunna an-
vändas till att betala ut framtida pensionsutbe-
talningar säkerställer Jokkmokks kommun att 
likvida medel finns i framtiden för just detta än-
damål.

Jokkmokks kommun gjorde de första pen-
sionsplaceringarna på kapitalmarknaden enligt 
ovan nämnda policydokument under år 2000. 

Då placerades två miljoner kronor och däref-
ter har Jokkmokks kommun placerat cirka fem 
miljoner kronor per år under några år. Under 
år 2010 gjordes placeringar, men inte i takt med 
förfall av tidigare placeringar på grund av avsak-
nad av tillräckligt attraktiva placeringsproduk-
ter. Därmed är målet inte uppfyllt. I mars 2011 
genomförs dock omplaceringar upp till 2010 års 
nivå.

Jokkmokks kommun har haft de allra flesta 
placeringarna via så kallade aktieindexobliga-
tioner. Det betyder att placeraren är garanterad 
det nominella beloppet vid slutet av en investe-
ringsperiod.

I bokslutet för år 2010 finns totalt cirka 20,3 
miljoner kronor bokfört.

investerinGar
Ytterligare ett finansiellt mål i Jokkmokks kom-
mun är att investeringsnivån ska ligga på unge-
fär 17–18 miljoner kronor per år och att ett års 
investeringsvolym ej ska överstiga avskrivningar 
enligt plan.

Utfallet för år 2010 visar på en investerings-
nivå på 15,2 miljoner kronor. Det är 6,1 miljo-
ner kronor mindre än investeringsnivån år 2009 
och då avskrivningarna enligt plan uppgick till 
18,1 miljoner kronor så är det finansiella målet 
är uppfyllt. 

Ytterligare information om Jokkmokks kom-
muns investeringar 2010 redovisas längre fram i 
förvaltningsberättelsen.

 
likviditet
Som en följd av amorteringen av lån i kombina-
tion med pensionsplaceringarna och den höga 
investeringsnivån har Jokkmokks kommun haft 
en förhållandevis ansträngd likviditet under de 
senaste åren. År 2010 blev ungefär i paritet med 
2009, inräknat den temporärt positiva likvidi-
tetseffekt de vid årsskiftet ännu ej omplacerade 
pensionsplaceringarna som förfallit under 2010. 
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befolkningsutveckling   Det övergripande målet säger att befolkningen ska 
uppgå till minst samma nivå 2015 som 2008.

En framtidskommun med hög livskvalitet 
och god folkhälsa

    För att målet ska uppnås finns fyra framgångsfaktorer.
1  Aktiva medborgare
2  God och välskött boende- och närmiljö
3  livslångt lärande och goda utbildningsmöjligheter
4  ökad befolkning 

Växande arbetsmarknad     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     För att nå målet finns tre framgångsfaktorer
1  Gott ledarskap, delaktighet
2  Goda utvecklingsmöjligheter
3  Goda anställningsförhållanden

God ekonomisk hushållning och god eko-
nomisk utveckling

    För att nå målet finns två framgångsfaktorer.
1  God ekonomi
2  Investeringar för framtiden

finansiella mål

Generationsprincipen ska råda     Jokkmokks kommun redovisar positivt resultat.

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

    Målet är uppfyllt.

Andelen nettokostnader exklusive avskriv-
ningar i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag ska ej överstiga 92 procent.

    Målet är uppfyllt.

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

    Målet är uppfyllt.

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

    Målet är uppfyllt.

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

    Ingen avsättning har skett under år 2010. Dock plane-
ras dubbel avsättning ske år 2011.

Investeringsnivån bör ligga på maximalt 
ungefär 17 miljoner kronor per år.

    Investeringsnivån år 2010 uppgick till drygt 15,2 miljo-
ner kronor netto.

Jokkmokks kommun redovisar en likviditet 
uppgående till 25,8 miljoner kronor (19,7) på 
bokslutsdagen. 

Från och till nyttjar Jokkmokks kommun den 
checkkredit som finns gentemot Sparbanken 
Nord.

MÅLUPPFyLLeLse, FinAnsi-
eLLA MÅL ocH Prognoser

Inget av de fem övergripande målen bedöms 
vara uppfyllt per den 2010-12-31. I prognosen 
med sikte på 2015 bedöms tre av dessa mål som 
nåbara. 

Sex finansiella mål är uppfyllda. Ett finansiellt 
mål är inte uppfyllt.

Jokkmokks kommun fortsätter arbetet med att 
använda de finansiella målen som styrmedel i syf-
te att säkerställa en god ekonomisk hushållning.
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snaBBrapporter
Syftet med snabbrapporterna är att varje bud-
getansvarig avdelnings- eller enhetschef varje 
månad ska kunna göra en bedömning om hur 
man ligger till rent ekonomiskt. Fokus ska ligga 
på prognosen snarare än att kommentera inne-
varande månads eventuella budgetavvikelse. För 
2010 har det bestämts att snabbrapporterna er-
sätts av en muntlig rapportering på respektive 
ledningsgruppsmöte efter avslutad månad. På 
detta sätt ges tillfälle att direkt ställa frågor, samt 
att rapporteringen kommer alla i ledningsgrup-
pen till del och dokumenteras i ledningsgrup-
pens mötesprotokoll.

hur väl stämde proGnoserna under år 
2010?
Förutsättningarna för att göra träffsäkra progno-
ser har under 2010 varit gynnsammare än under 
2009. Dock har några osäkerhetsfaktorer funnits 
som varit svåra att estimera i förväg.  Generellt 
har verksamheterna under året lämnat försiktiga 
prognoser och det, tillsammans med en kraftigt 
bättre finansiering än förväntat, har lett till att 
det faktiska resultatet har överstigit prognoserna 
som gjordes i den andra tertialrapporten.

ÖvergriPAnde 
verKsAMHeTsMÅL

Enligt kommunallagen ska verksamhetsmål som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning finnas fastställda inom varje kommun. 

Ett antal olika perspektiv har fastställts och 
olika övergripande styrkort har arbetas fram.

Arbetet har varit föremål för flera seminarie-
dagar där frågorna diskuterats och behandlats 
grundligt. Målarbetet har varit ute på remiss hos 
flera olika instanser.

Kommunfullmäktige i september 2008 be-
slutade om ett övergripande måldokument. I det 
beslutet reviderades de ursprungliga målen något. 

Inom de olika facknämnderna finns ett antal 
olika mål fastställda i de olika verksamhetspla-
nerna. Nu gäller att samtliga verksamhetsplaner 
ska anpassas efter de av kommunfullmäktige 
fastställda övergripande verksamhetsmålen.

de fyra övergripande målen är:

• En framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa
• Växande arbetsmarknad
• Attraktiv arbetsgivare
• God ekonomisk hushållning och god ekonomisk utveckling

de fyra perspektiv som slagits fast är: 

• Medborgare/kund
• Tillväxt och utveckling
• Medarbetare
• Ekonomi

Kopplar man ihop dessa mål med ett perspektiv vardera så blir det enligt 
följande:

mål perspektiv
En framtidskommun med hög livskvalitet  Medborgare/kund
och god folkhälsa 
Växande arbetsmarknad  Tillväxt och utveckling
Attraktiv arbetsgivare  Medarbetare
God ekonomisk hushållning och Ekonomi
god ekonomisk utveckling

 

I verksamhetsrapporten längre fram i detta dokument redovisar respektive 
avdelning och enhet i förekommande fall måluppfyllelse inom sin egen or-
ganisation.

I det övergripande måldokumentet har också Jokkmokks kommuns vi-
sion omarbetats. Jokkmokks kommuns vision lyder nu enligt följande:

Jokkmokk 2015 – den naturliga kommunen där alla ryms!

den självklara mötesplatsen på polcirkeln.

den ledande utbildningsorten inom energisektorn.

Med hjälp av innovation och entreprenörskap bygger vi framtiden  
på genuin kultur och storslagen natur.

FOTO: MARGARETHA DAHL-SANDLING
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PensionsÅTAgAnden
År 1998 ändrades regelverket över hur Sveriges 
kommuner och landsting skulle redovisa sina 
pensionsskulder. Enligt det nya regelverket lyf-
tes alla gamla pensionsskulder bort från balans-
räkningen. 

Den nya benämningen på de gamla pensions-
skulderna blev ansvarsförbindelser. 

En ny pensionsskuld började upparbetas i 
balansräkningen. Den nya pensionsskulden fick 
enligt det nya regelverket benämningen pen-
sionsavsättning.

en viss del av pensionsskulden har för-
säkrats Bort
Jokkmokks kommun valde under sommaren 
2003 att försäkra bort vissa delar av den återstå-
ende pensionsskulden. 

Under år 2006 och 2007 skedde ytterligare 
två bortförsäkringar. Under vartdera året 2006 
och 2007 bortförsäkrades två årgångar – födda 
1941 och 1942.

Det innebär att pensionskostnaden för denna 
grupp har tagits direkt i boksluten för åren 2006 
till 2007 i stället för i framtiden. 

Under år 2008-2010 har ingen årgång bort-
försäkrats. Anledningen till detta är det osäkrare 
ekonomiska läget.
 
PensionsPLAceringAr 
Som tidigare sagts började Jokkmokks kommun 
under år 2000 att placera medel via externa ka-
pitalförvaltare i syfte att klara framtida utbetal-
ningar av pensioner.

För att tydliggöra Jokkmokks kommuns sam-
lade pensionsåtaganden och jämföra dessa med 
Jokkmokks kommuns pensionsmedelsförvalt-
ning redovisas nedan en sammanställning.

 tkr
Pensionsavsättningar enligt PFA98: 2 202
Pensionsskuld 2010 individuell del 6 249
löneskatt individuell del 1 516
Pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen  134 495
löneskatt pensionsförpliktelser 
utanför balansräkningen  32 628
summa pensionsförpliktelser 177 090
Finansiella placeringar av medel 
reserverade för framtida pensions-
utbetalningar 20 287
summa bokfört värde 20 287

Sammanställningen visar att den klart större 
delen av Jokkmokks kommuns pensionsförplik-
telser inklusive löneskatt saknar motsvarande 
likvida medel på tillgångssidan i balansräkning-
en.

Utav de pensionsförpliktelser som Jokk-
mokks kommun har uppgående till 177,1 miljo-
ner kronor inklusive löneskatt är det endast cirka 
20,3 miljoner kronor som finns öronmärkta som 
likvida medel i balansräkningen.

Procentuell andel placering av
totala pensionsåtagandet

14%

86%

Ej placerade 
pensionsförpliktelser

Placerade 
pensionsförpliktelser

Mellanskillnaden har minskat från 157,2 till 
156,6 miljoner kronor. Detta beror främst på 
en uppräkning av de pensionsförpliktelser som 
finns utanför balansräkningen.

Dessa 156,6 miljoner kronor, som alltså inte 
finns som likvida medel, finns i stället redovisat 
som tillgångar i de kommunala anläggningstill-
gångarna.

lånGsiktiGa placerinGar
Den placeringspolicy som gäller i Jokkmokks 
kommun är väldigt långsiktig. Det betyder att de 
placeringar som görs ska kunna täcka alla pen-
sionsåtaganden på lång sikt. 

Det gäller alltså även de belopp som ligger ut-
anför Jokkmokks kommuns balansräkning men 
som trots detta är ett pensionsåtagande för Jokk-
mokks kommun. 

ytterliGare pensionsåtaGanden finns
Jokkmokks kommun har dessutom ett pensions-
åtagande gentemot en förtroendevald politiker.
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invesTeringsredovisning

En förutsättning för att Jokkmokks kommun ska 
kunna uppfylla de långsiktiga finansiella målsätt-
ningarna är att investeringsnivån hålls på en låg 
nivå. 

… och liGGer 2010 i paritet med den nya 
målsättninGen.
Sett i ett långt tidsperspektiv konstateras att ut-
fallet i bokslutet för år 2010 uppgår till en medel 
nivå jämfört med tidigare år.
Investeringarna 2010 ligger i paritet med det 
under 2010 antagna finansiella målet att investe-
ringarna ej ska överstiga värdet på de planenliga 
avskrivningarna.

Från och med 2010 har Jokkmokks kommun 
antagit en investeringspolicy som ger en investe-
ringsram i paritet med de kalkyle-
rade planenliga avskrivningarna. 
Detta ger en tydligare direkt åter-
koppling gentemot investeringar-
nas inverkan på likviditet.

BudGetavvikelser på  
investerinGsproJektsnivå
Jokkmokks kommun redovisar 
en positiv budgetavvikelse på to-
talnivå gällande investeringarna 
under år 2010. De budgeterade 
investeringarna uppgick till 26,4 
miljoner kronor.

Nedan redovisas de specifika 
investeringsprojektens utfall gen-
temot budget.
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investerinGar 2010 (tkr)        
kod projekt utgifter inkomster netto Budget
0910 löNE- Och PERSONAlSYSTEM 18,0 0,0 18,0 250,0
0920 öPPET STADSNäT 0,0 0,0 0,0 525,0
0940 KOSTPROGRAM 112,6 0,0 112,6 100,0
0960 PlATTFORM lUMINORA 9,8 -9,8 0,0 0,0
1010 TAlVATIS OMFlYTTNING -09 520,2 0,0 520,2 278,5
1110 SAMI DUODJI, hERRG 1:2 1 016,6 -351,0 665,6 150,4
1120 OMbYGGNAD NIMEK 09/10 1 044,1 -380,0 664,1 379,9
1130 TRANAN (JMK KORV) 09/10 1 871,9 -259,2 1 612,7 259,2
1140 bOENDEMIlJö NYbORG 0,0 0,0 0,0 135,0
1500 SOc, INVESTERINGSRAM 0,0 0,0 0,0 400,0
1510 TVäTTMASKINER 162,2 0,0 162,2 0,0
1520 MöblER äO 87,9 0,0 87,9 0,0
1600 RäDDN.TJ, INV.RAM 2010 0,0 0,0 0,0 750,0
1610 STATIONSbIl 284,4 0,0 284,4 0,0
1700 GATU, INV.RAM 0,0 0,0 0,0 8 850,0
1701 RENOV. VATTENlEDN. TJAlM. 1 727,5 0,0 1 727,5 0,0
1703 SKYDDSOMRÅDE VATTENTäKTER 255,5 0,0 255,5 0,0
1704 RENOV. VA lEDN JOKKMOKK 236,9 0,0 236,9 0,0
1705 RENOV. RENINGSV. JMK 77,9 0,0 77,9 0,0
1706 RENOV.  PUMPSTATIONER 118,3 0,0 118,3 0,0
1707 hÅRDGJORDA YTOR SAVO 374,2 0,0 374,2 0,0
1708 RENOV. GATOR PORJUS 129,4 0,0 129,4 0,0
1709 RENOV. GATOR VUOllERIM 187,3 0,0 187,3 0,0
1710 ASFAlTERING GATOR 224,9 0,0 224,9 0,0
1711 UTV. AVFAllShANTERINGEN 46,3 -20,8 25,5 0,0
1800 IT, INVESTERINGSRAM 2010 0,0 0,0 0,0 1 000,0
1810 SäKER FJäRRÅTKOMST 273,8 0,0 273,8 0,0
1830 UTbYGGNAD  WM WARE 372,2 0,0 372,2 0,0
1900 bUN, INVESTERINGSRAM 0,0 0,0 0,0 1 045,0
1910 DATORER, MöblER öSTRA 314,1 0,0 314,1 0,0
1911 DATORER, MöblER VlM SKOlA 46,0 0,0 46,0 0,0
1912 DATORER, MöblER NYGÅRDEN 24,7 0,0 24,7 0,0
1913 DATORER, MöblER PJS SKOlA 39,4 0,0 39,4 0,0
1914 DATORER, MöblER KNAllhATT 2,6 0,0 2,6 0,0
1915 DATORER, MöblER VäSTRA 130,2 0,0 130,2 0,0
2000 FASTIGhET, INV.RAM 0,0 0,0 0,0 10 300,0
2002 RENSNING DIKE MM ObJ 126 45,1 -22,5 22,6 0,0
2003 öSTRA SKOlAN RENOV. 241,9 0,0 241,9 0,0
2004 VäSTRA SK. YTTRE MIlJö 299,7 0,0 299,7 0,0
2005 bOKENSKOlAN, MATTOR 368,2 0,0 368,2 0,0
2006 VlM SKOlA VäRMEVäXlARE 62,9 0,0 62,9 0,0
2007 NYGÅRDEN STAKET MM 122,3 0,0 122,3 0,0
2008 RIPAN bYTE FASAD MM 54,8 0,0 54,8 0,0
2009 hOTEll JMK MÅlNING 609,1 -304,6 304,5 0,0
2011 bRANDSTATION JMK TAK 348,2 0,0 348,2 0,0
2013 bRANDlARM 2010 2 425,6 0,0 2 425,6 0,0
2014 STAKET bäcKSTUGAN 136,6 0,0 136,6 0,0
2016 OMb. F.D. TElE 24-hUSET 279,9 -140,0 139,9 140,0
2310 VA KÅbDAlIS 09 2 890,2 -938,8 1 951,4 1 877,6
summa:  17 593,4 -2 426,7 15 166,7 26 440,6

investerinGar 2010 (tkr)        
sammandrag redovisad redovisad Budgeterad differens
  brutto- netto- netto- netto-
område  investering investering investering investering 

Maskiner & Inventarier 1 639,7 1 609,1 3 670,0 2 060,9
Affärsfastigheter 4 892,5 3 435,2 4 529,5 1 094,3
Verksamhetsfastigheter 10 235,3 9 296,5 16 141,1 6 844,6
Publika fastigheter (gator, vägar & broar) 541,5 541,5 1 700,0 1 158,5
bilar och andra transportmedel 284,4 284,4 400,0 115,6
summa:  17 593,4 15 166,7 26 440,6 11 273,9
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FÖrUTsÄTTningAr inFÖr År 2011 ocH PÅverKAnde PArAMeTrAr

löneförändrinG
En bedömning har gjorts i förutsättningarna in-
för år 2011 om att personalkostnaderna kommer 
att öka totalt med drygt 1 procent. 

För varje förändrad tiondels procent ökar el-
ler minskar personalkostnaderna med ungefär 
228 tusen kronor.

skatteförändrinG
Jokkmokks kommun har en kommunalskatt på 
22,23 procent. Sammantaget blir det då, med 
tillägg för landstings och kyrkoskatt 32,63 pro-
cent för år 2010. Skattesatsen justerades upp från 
2009 till 2010. Ingen förändring har skett för 
2011.

Med en skattehöjning eller en skattesänkning 
på 10 öre kommer intäkterna för Jokkmokks 
kommun att höjas eller sänkas med cirka 800  
tusen kronor.

vatten- och avfallsavGifter
Många diskussioner förs och har förts under 
flera år om huruvida nivån på vattenavgifter och 
avfallsavgifter är höga eller låga och om de bör 
höjas.

Avgifterna ligger på en nivå som innebär att 
Jokkmokks kommun varken är dyrast eller billi-
gast i länet. 

Om vattenavgifterna höjs med en procenten-
het kommer därmed intäkterna för Jokkmokks 
kommun att höjas med ungefär 126 tusen kronor. 

Motsvarande höjning av avfallstaxan skulle 
innebära ökade intäkter för Jokkmokks kommun 
med ungefär 24 tusen kronor.

Vatten- och avloppstaxan får inte vara högre 
än vad kostnaderna för att producera vatten- och 
avloppstjänsterna är.

Jokkmokks kommun har tagit fram och sär-
redovisat vatten- och avloppskostnaderna. Kost-
naderna redovisas inte på något särskilt ställe i 
årsredovisningen. 

Redovisningen finns i underlagen till årsredo-
visningen enligt det regelverk som finns framta-
get.

Redovisningen av Jokkmokks kommuns vat-
ten- och avloppskostnader visar på att Jokkmokks 
kommun följer det nya regelverket.

förändrat invånarantal
De kommunala intäkterna är till stor del beroen-
de av invånarantalet. I Jokkmokks kommun räk-
nar vi med att genomsnittsinvånaren bidrar med 
30 tusen kronor i statsbidrag och skatteintäkter.
Jokkmokks kommun har nu 5 170 invånare. En 
förändring med 52 invånare, alltså en förändring 
med en procentenhet, leder till förändrade intäk-
ter med drygt 1,5 miljoner kronor. 

investerinGar 2011
Investeringsbudgeten för år 2011 ligger inom ra-
men för vad den nya investeringspolicyn tillåter.

BudGet år 2011
Den budget som kommunfullmäktige fastställde 
i november avseende år 2011 visar på ett positivt 
resultat uppgående till 3,5 miljoner kronor.
 
tidiGarelaGd BudGetprocess
För att kunna vara mer förberedd inför framtiden 
har Jokkmokks kommun inom ramen för en ny 
styrprocess tidigarelagt budgetprocessen. 

I praktiken innebär det att budgeten för näst-
kommande år behandlas i kommunfullmäktige 
under juni månad. 

Syftet med den tidigarelagda budgetprocessen 
och införandet av en tvåårig planeringshorisont 
är att man från de olika styrelserna och nämnder-
na ska kunna hantera verksamhetsförändringar i 
så pass god tid innan verksamhetsåret börjar så 
att verksamhetsförändringar kan få helårseffekt. 

Under våren 2010 genomförs en första bud-
getberedning inför år 2011 där man går igenom 
alla ekonomiska förutsättningar för år 2011 och 
år 2012.

en känsliGhetsanalys har upprättats
En känslighetsanalys visar hur kostnader och in-
täkter förändras då omvärldsförutsättningar för-
ändras. Några olika variabler lyfts fram: 

låneskuld och dess sammansättninG
Jokkmokks kommuns låneskuld uppgår till 59,7 
miljoner kronor på bokslutsdagen. Under år 
2011 räknar man med fortsatt förhållandevis låg 
ränta. 
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HÄLsoBoKsLUT
Barn- och utbildningsnämnden har 104 tills-

vidareanställda.
Kommunstyrelsen har 90 tillsvidareanställda.
Kultur- och fritidsnämnden har 15 tillsvidare-

anställda.
Samhällsbyggarnämndens område har 6 tills-

vidareanställda.

köns- och åldersfördelninG
Av de 414 kommunalt tillsvidareanställda är, 341 
personer eller 82 procent (81) kvinnor och 73 
personer eller 18 procent (19) män. Lägger man 
till de kommunala bolagen utjämnas siffrorna nå-
got. Antalet kvinnor uppgår då till 344 eller 80 
procent (79) och antalet män uppgår till 86 eller 
20 procent (21).

Vi konstaterar att andelen män år 2010 har 
minskat något jämfört med år 2009 och att Jokk-
mokks kommun är en mycket kvinnodominerad 
arbetsplats. 

Medelåldern bland kommunens tillsvidarean-
ställda uppgår till 48,5 år (48,7), kvinnor 48,5 
(48,8) och män 48,3 (48,0).

medelålder 2010 2009
Män 48,3 år 48,0 år
Kvinnor 48,5 år 48,8 år
Totalt 48,5 år 48,7 år

Under år 2010 hade Jokkmokks kommun 452 
personer tillsvidareanställda (497).  I de kom-
munala bolagen var motsvarande siffra 17 (15). 
Följaktligen uppgick det totala antalet personer 
med tillsvidareanställning i kommunkoncernen 
under år 2010 till 469 (512).

Lägger man även till de i kommunen som under 
år 2010 innehaft en visstidsanställning uppgår 
antalet i genomsnitt till 507 (568) personer och 
då är inte de kommunala bolagen inräknade. An-
talet tillsvidareanställda i kommunkoncernen har 
minskat från år 2009 till år 2010 med 43 perso-
ner. Denna minskning beror på gymnasieskolans 
och vuxenutbildningens övergång till Lapplands 
kommunalförbund.

antalet anställda
Vid mätdatumet 2010-12-31 har Jokkmokks 
kommun 414 tillsvidareanställda. Räknas de 414 
tillsvidareanställda i kommunen om till antal års-
arbetare blir siffran 377 (415). Den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden i Jokkmokks kommun 
är 91 procent av en heltid.

Fördelningen över de olika verksamheterna 
ser ut enligt följande:
Socialnämndens område har 199 tillsvidarean-
ställda personer. 

Könsfördelning
tillsvidareanställda 2010
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Medelåldern 2010 är i princip oförändrad i jäm-
förelse med år 2009. En stor andel av personalen 
ligger i åldersintervallet 55-59 år, 21 procent (20) 
vilket innebär att väldigt många kommer att gå i 
pension om 5-10 år. År 2010 är 54 procent (58) 
av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda 50 år 
eller äldre.

minskad sJukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Jokkmokks kommun har fortsatt 
minska även under det senaste året till att år 2010 
landa på 15,6 dagar per snittanställd, jämfört 
med 16,1 dagar per anställd år 2009.

Tittar vi bakåt i tiden kan vi konstatera att 
sjuktalen trendmässigt stigit fram till och med år 
2003 för att därefter sjunka.

ändrad definition i sJukfrånvaroredo-
visninGen
Från och med år 2004 har en ny definition på 
sjukfrånvaroredovisningen införts i den kom-
munala redovisningsvärlden. När siffrorna enligt 
den nya definitionen togs fram för år 2004 no-
terades en sjukfrånvarosiffra uppgående till 44,6 
dagar per anställd.

Från och med 2004 inkluderas visstidsanställ-
da och sjukfrånvaro avser, i motsats till tidigare 
år, även den tid den anställde har rätt till såväl 
aktivitets-, rehabiliteringsersättning som tidsbe-
gränsad sjukersättning från försäkringskassan. 
Det handlar alltså om en ny definition av sjuk-
frånvaroredovisningen från och med år 2004 och 
den siffran är därför inte jämförbar med tidigare 
års statistiska underlag.

Ett nytt personaladministrativt system från 
och med november 2009 har gjort att sjukfrån-
varon nu presenteras i sjukdagar per snittanställd 
och inte mot antalet faktiskt anställda under året. 
Denna förändring borde innebära att kommunen 
redovisar ett högre antal sjukfrånvarodagar per 
anställd, då snittalet ofta är lägre än det faktiska 
talet. Så är dock inte fallet då antalet frånvaro-
dagar per snittanställd 2009 och 2010 (16,1 och 
15,6) är färre än antalet frånvarodagar per an-
ställd 2008 (18,2 dagar).

sJukfrånvarosiffror
När antalet sjukfrånvarodagar mäts enligt den 
nya definitionen (inklusive visstidsanställda och 
tidsbegränsad sjuk-, aktivitets- respektive rehabi-
literingsersättning) noteras 7 299 (8 551) dagar 
för år 2010 med hänsyn tagen till omfattning och 
sysselsättningsgrad.

Sjukfrånvarostatistiken visar att sjukfrånvaron 
bland dotterbolagsanställda ökat. Siffrorna visar 
att sjukfrånvaron år 2010 uppgår till 83 (55) da-
gar vilket innebär ett snitt på 4,2 (2,8) dagar per 
anställd år 2010 hos dotterbolagen.

lånGtidssJukskrivninGarna minskar
Enligt gällande definition på långtidssjukskriv-
ningar, sjukfrånvaro över 60 dagar, uppgår lång-
tidssjukfrånvaron till 47,9 procent (51,3) av den 
totala sjukfrånvaron för år 2010. Korttidssjuk-
frånvaron, sjukfrånvaro under 60 dagar, uppgår 
därmed till 52,1 procent (48,7) av den totala sjuk-
frånvaron 2010.

lång- respektive korttidssjukfrånvaro
 2010 2009
långtidssjukfrånvaro 47,9 51,3
Korttidssjukfrånvaro 52,1 48,7

Av Jokkmokks kommuns totala sjukfrånvaro år 
2010, vilken uppgår till 7 299 dagar, är 3 493 da-
gar sjukfrånvaro 60 dagar eller längre. 

sJukfrånvaro i ett ålders- och köns-
perspektiv
Studerar man sjukfrånvarostatistiken utifrån ett 
ålders- och könsperspektiv konstateras att det är 
klart störst sjukfrånvaro bland den äldre persona-
len och bland kvinnor. 
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andel sjukdagar per kön

 2010 2010 2009 2009
Män 10 dagar 12 % 12 dagar 14 %
Kvinnor 17 dagar 88 % 17 dagar 86 %

Nedan är en fördelning av andel sjukdagar per 
åldersgrupp med jämförelsetal.

andel sjukdagar per åldersgrupp

Ålder 2010 2010 2009 2009
0-29 11 dagar 3 % 7 dagar 12 %
30-49 16 dagar 43 % 15 dagar 38 %
50- 16 dagar 54 % 17 dagar 60 %

totalt 16 dagar 100 % 16 dagar 100 %

nästan 4 av 10 har varit friska under 
hela året
Av Jokkmokks kommuns månadsanställda är det 
37 procent (36) som inte redovisar en enda sjuk-
frånvarodag under 2010. Jämfört med år 2009 
har kommunen således höjt sitt frisktal med 1 
procentenhet.

frisktal per styrelse och nämnd

Verksamhet 2010 2009
Socialnämnden 33 % 33 %
bUN 30 % 30 %
Kommunstyrelsen 54 % 54 %
Kultur- och fritidsnämnden 18 % 13 %
Samhällsbyggarnämnden 43 % 71 %
summa Jokkmokks kommun 37 % 36 %

sJukfrånvaron kostar
För att skapa en samlad och enhetlig bild över 
vad sjukfrånvaron verkligen kostar har Jokk-
mokks 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 en mo-
dell som arbetats fram av Paula Liukkonen, eko-
nomie doktor och docent i företagsekonomi, 
tillika forskare och universitetslektor vid Stock-
holms universitet. Bland annat försäkringskassan 
arbetar med samma modell så modellen är an-
vänd och känd.

Modellen innebär att vissa antaganden görs 
gällande overheadkostnader och liknande. Med 
denna modell som bakgrund och arbetsmetod 
konstateras att Jokkmokks kommuns totala sjuk-
frånvarokostnader uppgår till 6,6 miljoner kro-
nor (6,7) för år 2010.

Förutom dessa sjukfrånvarokostnader finns 
många aspekter, såsom till exempel mänskligt li-
dande och produktionsbortfall, som gör att det 
är värt att satsa ytterligare resurser på att få ner 
sjukfrånvaron.

höG andel frånvaro
Av den totala tillgängliga tiden står sjukfrånva-
ron för 4,5 procent (4,2), semesterfrånvaro för-
klarar 9,1 (7,6), föräldraledighet uppgår till 3,4 
(3,4) och övrig frånvaro står för sammanlagt 3,7 
procent (4,8) av den totala tillgängliga tiden. Öv-
rig 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 79,3 pro-
cent (80,0).

Omräknat till en genomsnittlig 40-timmars 
arbetsvecka betyder det att av dessa 40 timmar 
är den i genomsnitt 48,5-åriga medarbetaren i 
Jokkmokks kommun på sin arbetsplats inte fullt 
32 timmar per vecka.

Medarbetaren är sjuk 1,8 timmar och föräld-
raledig 1,4 timme under genomsnittsveckan.

Vidare har medarbetaren semester 3,6 timmar 
och är ledig med övrig frånvaro 1,5 timmar per 
vecka.

tillBud, olycksfall och arBetsskador
Ett tillbud definieras som en oönskad händelse 
som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det 
behöver således inte finnas någon fara för perso-
nalen i den aktuella situationen. Under år 2010 
(2009) har kommunstyrelsens verksamhet rap-
porterat 2 tillbud (0), och 10 olyckor (6). Inom 
socialnämnden är antalet tillbud som inrap-
porterats 3 (2) stycken medan antalet inträffade 
olyckor är 20 (8). Motsvarande siffror för barn- 
och utbildningsnämnden är 4 (8) tillbud och 16 
(24) olyckor. Slutligen har det inom kultur- och 
fritidsnämndens område inte rapporterats några 
tillbud (1), men 1 olycka (2) under år 2010. Sam-
hällsbyggarnämnden har inte rapporterat några 
tillbud eller olyckor.

tillbud/olycksfall per styrelse och nämnd år 
2010

verksamhet tillbud olycksfall
Socialnämnden 3 20
bUN 4 16
Kommunstyrelsen 2 10
Samhällsbyggar-
nämnden 0 0
Kultur- och fritids-
nämnden 0 1
summa 9 47
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nATioneLLA MinoriTeTer i sverige 
laGstiftninG om nationella minoritets-
språk 
Lagen om rätt att använda samiska hos förvalt-
ningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft 
den 1 april 2000, (SFS 1999:1175). 

Lagens tillämpningsområde omfattar kom-
munala samt statliga regionala och lokala för-
valtningsmyndigheter med ett geografiskt verk-
samhetsområde som helt eller delvis omfattar 
förvaltningsområdet för samiska. Lagen tilläm-
pas även hos länsrätt, tingsrätt, fastighetsdom-
stol, miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis omfattar förvalt-
ningsområdet. Med förvaltningsområdet för sa-
miska avses Arjeplog, Gällivare, Jokkmokks och 
Kiruna kommuner. 

Enligt lagen har ”enskild rätt att använda sa-
miska vid sina muntliga och skriftliga kontakter 
med en förvaltningsmyndighet i ärenden som 
avser myndighetsutövning i förhållande till ho-
nom 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 skall innehålla en upplysning på samiska 
om att beslutet kan översättas muntligen till sa-
miska av myndigheten på begäran av den enskilde.

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

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

• motverka diskriminering och utsatthet av de 
nationella minoriteterna 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt 
och inflytande, samt 

• främja bevarandet av de nationella minoritets-
språken

verKsAMHeTsBerÄTTeLse
2010

samråd
En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som 
sammanträder enligt fastslagna mötesdatum un-
der året. Följande representanter ingår i Minori-
tetsspråkgruppen:

Karin Vannar (Samernas Väl)
Per-Jonas Parffa (Mp)
Sven Holmqvist (s) 
Mariana Blind (sameföreningarna)
Lars-Åke Spik, (samebyarna)

Minoritetsspråksgruppen består således av po-
litiskt valda representanter samt företrädare för 
samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk. 
De sistnämnda har nominerat en representant 
vardera. Ledamöterna i samrådsgruppen arvode-
ras 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, förutom insatserna under 2010 som redovisas 
i budgetuppföljningen nedan, olika typer av åt-
gärder inom samiska förskolan, sameskolan och 
samefritids, exempelvis resurspersoner inom 
slöjd, konst, jojk, renskötseln samt fortbildning 
av personal. Åtgärder inom äldreomsorgen så-
som projektet ”Sameprofilerad äldreomsorg” 
och ett samiskt brukarråd. Åtgärder inom kultur- 
och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av sa-
misk litteratur vid den egna kommunbiblioteket. 
Medfinansiering av projekt såsom: Kommun-
förbundet – fortsatt samarbete om nationella 
minoritetsspråk i Norrbotten. Ájtte museum – 
Traditionell samisk kunskap för barn och unga. 
Översättning av översiktsplanen till nord- och 
lulesamiska.
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kartläGGninGen
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor har delta-
git aktivt i genomförandet av kartläggningen. 

Kartläggning av behov/efterfrågan av service 
är genomförd bland brukare inom äldreomsorg 
och hemtjänst, föräldrar till barn inom förskola 
och förskoleklass samt minoriteters möjligheter 
till inflytande, dialog och samråd. 

Kartläggning av språkkompetens bland perso-
nalen är genomförd bland personal inom kom-
munförvaltningen. 

På grund av att minoritetsspråkshandläggaren 
varit tjänstledig och rekrytering av ersättare dra-
git ut på tiden har det inte varit möjligt att sam-
manställa kartläggningen under 2010. Samman-
ställningen kommer att genomföras under 2011 
och åtgärder kommer att föreslås med anledning 
av resultaten av kartläggningen.

Grundskydd 
Förutom samrådsgruppen för minoritetsspråk 
som sammanträder vid fastställda sammanträdes-
dagar samråder kommunledning årligen med 
samebyordföranden i frågor som samebyarna el-
ler kommunen önskar. I övrigt sker samråd vid 
behov.

statsBidraG
Under 2010 har Jokkmokks kommun mottagit 
750 000 kr i statsbidrag och nyttjat 608 347,44 
kr. Överskjutande summa kommer att föras över 
till 2011 och kommer huvudsakligen att använ-
das för insatser inom kommunal förvaltning, 
äldreomsorg och barnomsorg samt för insatser 
kopplade till resultaten av kartläggningen.
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ändamål kostnadsgrupp Belopp i kr anm

Förskola Personal

Tolkar

översättning 1 361,69 Riktlinjer barnomsorg

Informationsmaterial/
övrigt material

Annat 163 000,00 Samiska förskola Giella. hyra av språkstimulerande material

60 000,00 Sameskolan/förskoleklass. Anskaffning av pedagogiska 
material

äldreomsorg Personal

Tolkar

översättning

Informationsmaterial/
övrigt material

Annat

övriga kostnader Personal 53 492,47 Ingrid Inga samt sammanträdesarvoden

Tolkar

översättning 1 527,95 Program vintermarknad

2 513,50 marknadswebb

900,00 Språkbyte skolplan lulesamiska

100 000,00 Sami Kompania. översättning av bok

Informationsmaterial/
övrigt material

Annat 75 000,00 Àjtte utställning ”Traditionell samisk kunskap” för barn och 
ungdomar

17 324,00 Kultur och Fritid. biblioteket bokinköp

16 790,84 Resor och boende, hyrbil

2 350,50 lokalhyra Ajtte

4 476,00 Telefonkostnader

8 066,08 Representation

5 232,37 Skyltar Förvaltningsbyggnaden

70 000,00 Samernas utbildningscenter. lulesamisk ordbok

3 272,04 Annonser

23 040,00 övriga främmande tjänster

summa 608 347,44

ekonomisk redovisninG: 
Mall för redovisning av användning av stats- 
bidrag för nationella minoriteter.

Karin Wannar     Magdalena Fjellner
Ordförande minoritetsspråksgruppen  Tf Utvecklingschef
Jokkmokks kommun                                Jokkmokks kommun
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driftsredovisninG 2010
Politiskt ansvar (tkr)

rÄKensKAPer

utfall BudGet differens

kommunstyrelsen

Intäkter 95 151 90 028 5 123

Kostnader 170 335 155 177 -15 158

Nettokostnader 75 184 65 149 -10 035 -15,4%

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkter 5 860 5 024 836

Kostnader 98 266 96 815 -1 451

Nettokostnader 92 406 91 791 -615 -0,7%

socialnämnden

Intäkter 25 747 23 351 2 396

Kostnader 117 929 116 701 -1 228

Nettokostnader 92 182 93 350 1 168 1,3%

samhällsbyggarnämnden

Intäkter 3 923 3 993 -70

Kostnader 12 847 13 193 346

Nettokostnader 8 924 9 200 276 3,0%

kultur- och fritidsnämnden

Intäkter 3 710 4 508 -798

Kostnader 13 041 14 090 1 049

Nettokostnader 9 331 9 582 251 2,6%

summa ovan

Intäkter 134 391 126 904 7 487

Kostnader 412 418 395 976 -16 442

Nettokostnader 278 027 269 072 -8 955 -3,3%

finansieringen

Intäkter 300 194 290 374 9 820

Kostnader 9 420 17 527 8 107

Nettokostnader -290 774 -272 847 17 927 6,6%

totalsumma

Intäkter 434 585 417 278 17 307

Kostnader 421 838 413 503 -8 335

Nettokostnader -12 747 -3 775 8 972
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resultaträkninG mot BudGet 2008 (mkr)

Jokkmokks kommun utfall Budget diff

Verksamhetens intäkter 93,8 90,8 3,0

Verksamhetens kostnader -349,6 -347,1 -2,5

Jämförelsestörande poster -2,8 0,0 -2,8

Avskrivningar -18,1 -18,5 0,4

verksamhetens nettokostnader -276,7 -274,8 -1,9

Skatteintäkter 192,9 183,3 9,6

Generella statsbidrag 97,1 94,1 3,0

Finansiella intäkter 0,9 4,1 -3,2

Finansiella kostnader -1,5 -2,9 1,4

årets resultat 12,7 3,8 8,9

BalansräkninG mot BudGet 2010 (mkr)
 

Jokkmokks kommun utfall Budget diff

Anläggningstillgångar 249,6 258,6 -9,0

Omsättningstillgångar 91,6 87,8 3,8

summa tillGånGar 341,2 346,4 -5,2

Eget kapital 185,2 176,0 9,2

 -varav årets resultat 12,7 0,1 12,6

Avsättningar 2,7 1,4 1,3

 -varav pensioner 2,2 1,1 1,1

 -andra avsättningar 0,5 0,3 0,2

Skulder 153,3 169,0 -15,7

 -varav långfristiga 59,7 59,7 0,0

 -varav kortfristiga 93,6 109,3 -15,7

summa eGet kapital, 

avsättninGar och skulder 341,2 346,4 -5,2
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redovisninG av kassaflöden mot BudGet 2010 (mkr)

Jokkmokks kommun utfall Budget diff

den löpande verksamheten

Årets resultat 12,7 3,5 9,2

Justering för ej likvidpåverkande poster 22,2 18,5 3,7

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0,0 0,0 0,0

medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 34,9 22,0 12,9

ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,0 0,0 0,0

ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 9,1 0,0 9,1

ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder -15,7 0,0 -15,7

kassaflöde från den löpande verksamheten 28,3 22,0 6,3

investerinGsverksamheten

Investering i materiella tillgångar -15,2 -22,3 7,1

Försäljning av materiella tillgångar 0,5 0,0 0,5

Investering i finansiella tillgångar -1,2 0,0 -1,2

Försäljning av finansiella tillgångar 0,1 0,0 0,1

kassaflöde från investeringsverksamheten -15,8 -22,3 6,5

finansierinGsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder -6,5 -6,5 0,0

ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,1

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,4 -6,5 0,1

årets kassaflöde 6,1 -6,8 12,9

likvida medel vid årets början 19,7 19,7 0,0

likvida medel vid årets slut 25,8 12,9 12,9

6,1 -6,8 12,9

not a specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 20,9 18,5 2,4

Justering för gjorda avsättningar 1,3 0,0 1,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0

22,2 18,5 3,7
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investerinGar 2010 (tkr)
sammandrag

redovisad redovisad Budgeterad differens

brutto- netto- netto- netto-

område investering investering investering investering

Maskiner och inventarier 1 639,7 1 609,1 3 670,0 2 060,9

Affärsfastigheter 4 892,5 3 435,2 4 529,5 1 094,3

Verksamhetsfastigheter 10 235,3 9 296,5 16 141,1 6 844,6

Publika fastigheter (gator, vägar och broar) 541,5 541,5 1 700,0 1 158,5

bilar och andra transportmedel 284,4 284,4 400,0 115,6

summa: 17 593,4 15 166,7 26 440,6 11 273,9

resultaträkninG  (mkr)   

Not kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

   

Verksamhetens intäkter 1 93,8 97,3 138,4 138,7

Verksamhetens kostnader 2 -349,6 -346,1 -379,0 -374,2

Jämförelsestörande poster 3 -2,8 -1,9 -2,8 -1,9

Avskrivningar 3 -18,1 -17,6 -25,4 -24,1

   

verksamhetens nettokostnader -276,7 -268,3 -268,8 -261,5

   

Skatteintäkter 4 192,9 190,3 192,9 190,3

Generella statsbidrag 4 97,1 89,1 97,1 89,1

Finansiella intäkter 5 0,9 0,1 1,0 0,2

Finansiella kostnader 6 -1,5 -2,1 -6,4 -8,3

   

resultat före extraordinära poster 12,7 9,1 15,8 9,8

   

Skatt 0,0 0,0 -0,9 -0,3

   

årets resultat 12,7 9,1 14,9 9,5
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BalansräkninG  (mkr)
 

 
 
 
 

Not kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

tillGånGar    

   

anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 0,2 0,0

Materiella anläggningstillgångar    

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 231,1 236,6 353,9 359,5

- Maskiner och inventarier 8 6,2 6,9 52,2 45,5

Immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 0,2 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 10 12,3 11,3 4,5 3,4

summa anläggningstillgångar 249,6 254,8 410,8 408,4

   

omsättningstillgångar    

Förråd 0,0 0,0 4,1 5,6

Fordringar 11 45,4 50,0 52,5 54,1

Kortfristiga placeringar 12 20,3 24,9 20,3 25,0

Kassa och bank 13 25,8 19,7 26,5 20,6

summa omsättningstillgångar 91,5 94,6 103,4 105,3

   

summa tillGånGar 341,1 349,4 514,2 513,7

   

eGet kapital, avsättninGar och    

skulder    

   

eget kapital 14 185,2 172,5 192,5 177,7

 -varav rättelse fel tidigare år 0,0 -9,0 0,0 -9,0

- därav årets resultat 12,7 9,1 14,9 9,5

avsättningar    

- avsättningar för pensioner och    

  liknande förplikteler 15 2,2 1,1 4,4 3,1

- andra avsättningar 16 0,5 0,3 0,5 0,3

   

summa avsättningar 2,7 1,4 4,9 3,4

   

skulder    

långfristiga skulder 17 59,7 66,2 217,0 221,5

Kortfristiga skulder 18 93,5 109,3 99,8 111,1

   

summa skulder 153,2 175,5 316,8 332,6

   

summa eGet kapital, avsättninGar    

och skulder 341,1 349,4 514,2 513,7

   

Borgens- och ansvarsförbindelser 19 342,4 346,0 342,4 346,0
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redovisninG av kassaflöden  (mkr)

not kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

den löpande verksamheten    

Årets resultat 12,7 9,1 14,9 9,5

Justering för ej likvidpåverkande poster A 22,2 19,0 29,7 25,8

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

   

medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital 34,9 28,1 44,6 35,3

   

ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,0 0,0 1,5 0,6

ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar 11,12 9,1 -15,7 6,3 -16,7

ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder 18 -15,7 22,4 -11,3 21,7

   

kassaflöde från den löpande verksamheten 28,3 34,8 41,1 40,9

   

investerinGsverksamheten    

Investering i materiella tillgångar 7,8 -15,2 -21,3 -30,0 -23,3

Försäljning av materiella tillgångar 0,5 1,8 0,7 1,8

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,2 0,0

Investering i finansiella tillgångar 10 -1,2 0,0 -1,2 0,0

Försäljning av finansiella tillgångar 10 0,1 0,1 0,0 0,1

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,8 -19,4 -30,7 -21,4

   

finansierinGsverksamheten    

Nyupptagna lån 17 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder 17 -6,5 -7,0 -4,5 -9,3

ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,0 0,0

Minskning av avsättningat pga. Utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

   

kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,4 -7,0 -4,5 -9,3

   

årets kassaflöde 13 6,1 8,4 5,9 10,2

   

likvida medel vid årets början 19,7 11,3 20,6 10,4

likvida medel vid årets slut 25,8 19,7 26,5 20,6

6,1 8,4 5,9 10,2

   

not a specifikation av ej likviditetspåverkande poster 

Justering för av- och nedskrivningar 20,9 19,4 28,2 26,0

Justering för gjorda avsättningar 1,3 -0,4 1,5 -0,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

22,2 19,0 29,7 25,8
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nyckeltal (%)

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009 kommentar

Andelen nettokostnader exklu-
sive avskrivningar i förhållande 
till totala skatteintäkter:

89,2 89,7 83,9 85,0 Jokkmokks kommun har som 
målsättning att detta tal ej ska 
överstiga 92%.

Resultat före extraordinära pos-
ter exklusive avskrivningar i för-
hållande till skatteintäkter:

10,6 9,6 14,2 12,1 Detta mått visar hur stor andel 
av skatteintäkterna som kan 
användas till avskrivningar, in-
vesteringar, amorteringar eller 
annat sparande. Man brukar 
ange cirka 7% som mål för att 
resultatet ska vara långsiktigt 
hållbart.

Finansnettots andel av totala 
skatteintäkter:

-0,2 -0,7 -1,9 -2,9 Detta tal visar hur stor del av 
skatteintäkterna som går till 
finansiella nettokostnader.

Resultat före extraordinära pos-
ter exklusive avskrivningar i för-
hållande till nettoinvesteringar:

136,8 118,6 146,6 120,6 Om detta tal överstiger 100% 
kan man ta av överskottet från 
verksamheten och använda till 
amortering eller till annat spa-
rande.

likvida medel i förhållande till 
verksamhetskostnader:

7,4 5,7 7,0 5,5 Målsättningen i normalfallet är 
cirka 10%.

balanslikviditet (omsättnings-
tillgångar i förhållande till korta 
skulder):

97,9 86,6 103,6 94,8 Målsättningen i normalfallet är 
cirka 100%. Om siffran under-
stiger 100% betyder det att de 
kortfristiga skulderna är högre 
än vad omsättningstillgång-
arna är. Den situationen kan 
medföra risk för ett ökat upp-
låningsbehov.

Soliditet: 54,3 49,4 37,4 34,6 Förändringen över tiden är det 
mest intressanta.

långfristiga skulder per kom-
muninvånare (kronor):

11 547 12 706 41 973 42 514 Riksgenomsnittet ligger på 
cirka 16.000 kronor/invånare. 
Kommunens långfristiga skul-
der har minskat genom ett 
aktivt amorteringsprogram 
i enlighet med avtalet med 
Kommundelegationen.
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noter till resultaträkninGen  
och till redovisninGen av kassaflöden
1 verksamhetens intäkter (mkr)        

kommunen koncernen

Intäkter enligt drift- Jokkmokks kommun 91,3

redovisningen 434,6 Ab Jokkmokkshus 31,3

Jokkmokks Värmeverk Ab 14,8

Avgår: Finansiella intäkter -0,9 Polcirkeln lappland Ab 0,0

Statsbidrag -97,1 Industristiftelsen 0,0

Skatteintäkter -192,9 Strukturum i Jokkmokk Ab (kommunens andel) 0,8

Porjus Fiskodling Ab (kommunens andel) 0,2

Summa verksamhetsintäkter: 143,7

- varav interna poster 49,9

Summa intäkter: 93,8 Summa intäkter: 138,4

2 verksamhetens kostnader (mkr)        

kommunen koncernen

Kostnader enligt drift- Jokkmokks kommun 333,0

redovisningen 421,9 Ab Jokkmokkshus 23,5

Jokkmokks Värmeverk Ab 20,6

Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar -20,9 Polcirkeln lappland Ab 0,0

Finansiella kostnader -1,5 Industristiftelsen 0,0

Strukturum i Jokkmokk Ab (kommunens andel) 1,7

Porjus Fiskodling Ab (kommunens andel) 0,2

Summa verksamhetskostnader: 399,5

- varav interna poster 49,9

summa kostnader: 349,6 summa kostnader: 379,0

operationella leasingavtal, tkr

Förfaller till betalning inom ett år:

- Transportmedel 31,5

- Inventarier 841,0

summa 872,5

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år:

- Transportmedel 25,0

- Inventarier  279,9

summa  304,9

Förfaller till betalning senare än fem 
år:

- Transportmedel 0,0

- Inventarier 0,0

summa 0,0
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3 Avskrivningar och jämförelsestörande poster (tkr) 

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

Maskiner och inventarier 2 333 1 707 9 799 5 520

Fastigheter 15 718 15 875 18 513 18 671

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 51 0

Extra av-/nedskrivningar på grund av    

-övrigt 2 829 1 892 2 829 1 892

Direktavskrivning, bidrag 0 0 -2 971 -92

summa avskrivningar: 20 880 19 474 28 221 25 991

   

4  skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (tkr)  

kommunalskatteintäkter 2010 2009

Allmän kommunalskatt 190 330 196 766

Slutavräkning prognos 2009 0 -6 431

Slutavräkning prognos 2010 2 388 0

Definitiv slutavräkning 2008 0 193

Definitiv slutavräkning 2009 136 0

summa kommunalskatte-  

intäkter: 192 854 190 528

 

mellankommunal utjämning  

Omfördelning landstingets  

gymnasieutbildning 0 -273

summa mellankommunal  

utjämning: 0 -273

 

Generella statsbidrag  

och utjämning  

bidrag från utjämnings-  

systemen och generella  

statliga bidrag 98 674 95 561

Avgifter i utjämningssystemen -1 590 -6 435

summa statsbidrag: 97 084 89 126

 

 

summa skatteintäkter,  

mellankommunal ut-  

jämning och statsbidrag: 289 938 279 381
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5 Finansiella intäkter (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2009 2009

Ränteintäkter 93 64 221 173

Räntebidrag 0 0 23 35

Kursvinst värdepapper 16 0 16 0

övriga finansiella intäkter 756 0 756 1

summa finansiella intäkter: 865 64 1 016 209

   

6 Finansiella kostnader (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

Räntekostnader lån 1 345 1 562 6 228 7 519

Räntekostnader pensionsskuld 40 101 40 101

Dröjsmålsräntor 4 3 4 4

övriga finansiella kostnader 76 478 134 717

summa finansiella kostnader: 1 465 2 144 6 406 8 341
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7 mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)   

Kommunen
Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader
och tekniska

       anläggningar

anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 265 430,8 175 309,2 29 255,6 469 995,6

Årets investeringsutgifter 10 235,2 4 892,4 541,6 15 669,2

Årets investeringsinkomster -938,8 -1 567,9 0,0 -2 506,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -262,0 0,0 -262,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 274 727,2 178 371,7 29 797,2 482 896,1

avskrivningar

Ingående avskrivningar -120 524,9 -82 069,7 -19 057,1 -221 651,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 89,2 0,0 89,2

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -9 339,2 -8 713,1 -495,0 -18 547,3

utgående ackumulerade 

avskrivningar: -129 864,1 -90 693,6 -19 552,1 -240 109,8

nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

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

utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

ingående planenligt

restvärde: 140 764,9 85 876,2 9 988,6 236 629,7

utgående planenligt

restvärde: 140 722,1 80 314,8 10 035,2 231 072,1

noter till BalansräkninGen och till BetalninGsflödesrapporten
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anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 265 430,8 386 325,4 29 255,6 681 011,8

Årets investeringsutgifter 10 235,2 7 637,1 541,6 18 413,9

Årets investeringsinkomster -938,8 -1 567,9 0,0 -2 506,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 -285,5 0,0 -285,5

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 274 727,2 392 109,1 29 797,2 696 633,5

avskrivningar

Ingående avskrivningar -120 524,9 -170 198,1 -19 057,1 -309 780,1

Försäljningar/utrangeringar 0,0 106,1 0,0 106,1

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -9 339,2 -11 508,5 -495,0 -21 342,7

utgående ackumulerade 

avskrivningar: -129 864,1 -181 600,5 -19 552,1 -331 016,7

nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

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

utgående ackumulerade

nedskrivningar: -4 141,0 -7 363,3 -209,9 -11 714,2

ingående planenligt

restvärde: 140 764,9 208 764,0 9 988,6 359 517,5

utgående planenligt

restvärde: 140 722,1 203 145,3 10 035,2 353 902,6

      Koncernen
Verksamhets- Affärs- Publika Summa mark,

fastigheter fastigheter fastigheter byggnader
och tekniska

       anläggningar
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8 Maskiner & inventarier (tkr) 

Kommunen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

        transportmedel & inventarier

anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 7 310,4 28 582,6 6 759,6 42 652,6

Årets investeringsutgifter 532,8 1 107,0 284,4 1 924,2

Årets investeringsinkomster 0,0 -30,6 0,0 -30,6

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 -480,0 -480,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 7 843,2 29 659,0 6 564,0 44 066,2

avskrivningar

Ingående avskrivningar -5 048,6 -23 704,2 -5 715,1 -34 467,9

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 234,2 234,2

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -862,1 -1 221,4 -249,0 -2 332,5

Utgående ackumulerade 

avskrivningar: -5 910,7 -24 925,6 -5 729,9 -36 566,2

nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

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

utgående ackumulerade

nedskrivningar: -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

ingående planenligt

restvärde: 2 246,6 3 639,8 976,1 6 862,5

utgående planenligt

restvärde: 1 917,3 3 494,8 765,7 6 177,8
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Koncernen

Maskiner Inventarier Bilar och Summa maskiner

        transportmedel & inventarier

anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 105 115,7 32 653,2 11 721,1 149 490,0

Årets investeringsutgifter 14 771,6 1 953,1 417,5 17 142,2

Årets investeringsinkomster 0,0 -30,6 0,0 -30,6

Försäljningar/utrangeringar -1 644,7 -171,0 -480,0 -2 295,7

Omklassificeringar 0,0 -216,6 0,0 -216,6

utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 118 242,6 34 188,1 11 658,6 164 089,3

avskrivningar

Ingående avskrivningar -66 479,9 -26 996,9 -9 216,7 -102 693,5

Försäljningar/utrangeringar 1 482,8 171,0 234,2 1 888,0

Omklassificeringar 0,0 21,7 0,0 21,7

Årets avskrivningar -7 581,6 -1 450,4 -767,3 -9 799,3

utgående ackumulerade 

avskrivningar: -72 578,7 -28 254,6 -9 749,8 -110 583,1

nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

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

utgående ackumulerade

nedskrivningar: -15,2 -1 238,6 -68,4 -1 322,2

ingående planenligt

restvärde: 38 620,6 4 417,7 2 436,0 45 474,3

utgående planenligt

restvärde: 45 648,7 4 694,9 1 840,4 52 184,0
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9 immateriella anläggningstillgångar (tkr)

Koncernen

Immateriella
anläggningstillgångar

Summa
Immateriella

anläggningstillgångar
   

anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0

Årets investeringsutgifter 291,2 291,2

Årets investeringsinkomster 0,0 0,0

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden: 291,2 291,2

Avskrivningar

Ingående avskrivningar 0,0 0,0

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Årets avskrivningar -50,8 -50,8

utgående ackumulerade 

avskrivningar: -50,8 -50,8

nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0,0 0,0

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0

utgående ackumulerade

nedskrivningar: 0,0 0,0

ingående planenligt

restvärde: 0,0 0,0

utgående planenligt

restvärde: 240,4 240,4
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10 Finansiella anläggningstillgångar (tkr) 

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

Kommunaktiebolaget 2 2 2 2

Jokkmokks Värmeverk Ab *) 5 500 5 500  

länstrafiken i Norrbotten Ab 114 114 114 114

Ab Jokkmokkshus 2 236 2 236  

Polcirkeln lappland Ab 200 200  

Strukturum i Jokkmokk Ab 100 100  

Inlandsbanan Ab 150 150 150 150

Filmpool Nord Ab 146 146 146 146

IT Norrbotten Ab 34 34 34 34

Skogslandet leader Ab 0 0 0 0

Andelar 1 1 41 41

Nenet 10 10 10 10

Porjus fiskodling Ab 80 80  

Andel i KommunInvest ekonomisk förening 337 320 337 320

Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för. 1 200 0 1 200 0

Förenade Småkommuners Försäkrings Ab 2 000 2 000 2 000 2 000

Av dotterbolagen ägda bolag   0 0

övrig långfristig utlåning 225 375 428 579

summa finansiella    

anläggningstillgångar: 12 335 11 268 4 462 3 396

*) Anskaffningsvärdet är 500 tkr lägre än det nomi-
nella beloppet på grund av att 

Jokkmokks kommun köpte aktier av Vattenfall med 
50% rabatt.

11 Fordringar (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

kundfordringar 5 976 4 363 9 854 6 549

Diverse kortfristiga fordringar 18 010 25 883 19 679 26 804

Interimsfordringar 21 451 19 727 22 920 20 740

Summa fordringar: 45 437 49 973 52 453 54 093

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

summa: -4 536 8 176 -1 640 6 928
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12 Kortfristiga placeringar (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

Pensionsplaceringar 20 287 24 857 20 287 24 857

Kortfristiga placeringar 49 49 49 49

Summa kortfristiga placeringar: 20 336 24 906 20 336 24 906

Förändring av kortfristiga placeringar, ök-
ning(+)/minskning(-)

summa: -4 570 -4 198 -4 570 -4 198

13 Kassa och bank (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

handkassa 7 7 7 7

Plusgiro 1 066 65 1 079 276

Sparbanken 24 739 19 650 25 399 20 253

Summa kassa och bank: 25 812 19 722 26 485 20 536

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

summa: 6 090 -6 322 5 949 -8 563

14 eget kapital (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

Eget kapital vid årets början 172 483 172 355 177 674 177 121

Årets resultat 12 747 9 106 14 885 9 539

Rättelse av fel tidigare år 0 -8 978 0 -8 979

Justering på grund av ej definitiva    

värden året innan   -21 -7

eget kapital vid årets slut: 185 230 172 483 192 538 177 674
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15 Avsättningar för pensioner (tkr)    

kommunen

2010 2009

Pensionsförpliktelser enligt PFA98 2 202 1 109

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen  

exklusive löneskatt 134 495 139 971

summa pensionsförpliktelser: 136 697 141 080

Pensionsmedlens användning:

- finansiella placeringar 20 287 24 857

- värdeförändring 0 0

- återlån 116 410 116 223

summa användning: 136 697 141 080

Summa utbetalda pensioner (mkr): 4,6 4,5

Kommunen har inga pensionsutfästelser gällande visstidsförordningar.

16 Andra avsättningar (tkr)    

kommunen

2010 2009

löneskatt Ib pensionsavsättningar 269 346

löneskatt pensionsavsättning 265 -77

Avsättning riskkostnader 0 0

Summa andra avsättningar: 534 269
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17 Långfristiga skulder (tkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

lån exklusive nästa års amorteringar 59 682 66 223 214 645 219 962

latent skatteskuld   2 331 1 476

summa långfristiga skulder: 59 682 66 223 216 976 221 438

 

Förändring av långfristiga skulder,  

ökning(+)/minskning(-)  

 

summa: -6 541 66 223 -4 462 2 325

 

specifikation av kommunens  

långfristiga skulder:  

 

låneskuld 2010 2009

Ingående långfristiga skulder 66 223 73 264

Nyupplåning under året 0 0

Årets amorteringar 6 541 541

Reserverade amorteringar föregående år -6 500 0

Nästa års amorteringar 6 500 6 500

summa långfristiga skulder: 59 682 66 223

 

kreditgivare  

Sparbanken Nord 66 182 72 723

summa: 66 182 72 723

 

Nästa års amorteringar -6 500 -6 500

summa långfristiga skulder: 59 682 66 223

 

Räntebindningstidens längd  

 

Andel rörliga lån (90-dagarslån) 76% 78%

lån som förfaller 90 dagar-2 år 24% 0%

lån som förfaller 2-3 år framåt 0% 22%

lån som förfaller 3-5 år framåt 0% 0%

lån som förfaller senare än om 5 år 0% 0%

summa långfristiga skulder: 100% 100%

övriga uppgifter kring lånestocken

Genomsnittsränta 2,04% 4,53%

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

kommunen

2010 2009

kortfristiga skulder till  

koncernföretag (koncernkonto) 7 830 11 423

 

amortering nästkommande år 6 500 6 500

 

leverantörsskulder 20 477 21 451

 

personalens skatter, avgifter och dylikt 19 612 20 471

-varav arbetsgivaravgifter 4 122 4 309

-varav källskatt 3 000 3 196

-varav semesterlöneskuld 11 422 11 990

-varav övertidsskuld 1 068 976

 

övriga kortfristiga skulder 282 208

 

förutbetalda intäkter 1 636 327

-varav förutbetalda hyresintäkter 1 636 327

 

upplupna kostnader 37 186 48 900

-varav räntekostnader 112 81

-varav individuell del pensionsskuld 6 249 6 358

-varav avgångsvederlag 2 537 6 774

-varav övriga upplupna lönekostnader 1 954 1 984

-varav övriga interimsskulder 24 644 31 957

-varav framtida åtaganden bostadsnämnden 1 690 1 746

Summa kortfristiga skulder: 93 523 109 280

 

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

summa: -15 757 109 280

koncernen koncernen

2010 2009

leverantörsskulder 25 216 24 040

Arbetsgivaravgifter 4 299 4 354

Personalens källskatteskuld 3 158 3 246

Semesterlöneskuld 12 529 12 896

Individuell del pensionsskuld 6 249 6 358

övriga interimsskulder 36 312 48 619

Amortering nästkommande år 8 872 7 830

övriga kortfristiga skulder 3 113 3 786

summa kortfristiga skulder: 99 748 111 129

 

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

summa: -11 381 111 129
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19 Borgens- och ansvarsförbindelser (mkr)          

kommunen koncernen

2010 2009 2010 2009

kommunägda företag    

Ab Jokkmokkshus 125 127 125 127

Jokkmokks Värmeverk Ab 35 30 35 30

Summa kommunägda företag: 160 157 160 157

   

Egna hem och småhus    

SbAb 3 3 3 3

Ab balken Finans Sweden 0 0 0 0

bostadskreditnämnden 0 0 0 0

Summa egna hem och småhus: 3 3 3 3

   

övriga externa borgensåtaganden: 12 12 12 12

   

Pensionsförpliktelser ej upptagna    

bland skulder eller avsättningar: 134 140 134 140

   

löneskatt utanför balansräkning: 33 34 33 34

summa: 342 346 342 346

borgensinfrianden: 0 tkr 0 tkr

Jokkmokks kommun har i november månad år 2005, Kommunfullmäktige §116, ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige Ab:s samtliga förpliktelser.

Detta borgensåtagande är i ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld som
kommunkoncernen har i Kommuninvest. 
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INFORMATION OM VERKSAMHETERNA 
I KOMMUNKONCERNEN

UTBiLdning  
ocH PedAgogisK 
verKsAMHeT
Under rubriken Utbildning och pedagogisk verksamhet finns verksamheten 
inom barn- och utbildningsnämndens område. 

nedan presenteras information om verksam-

heterna inom Jokkmokks kommuns koncern-

organisation. någon strikt uppdelning mellan 

styrelser, nämnder eller bolag förekommer inte. 

i stället presenteras informationen utifrån en 

indelning i fem olika verksamhetsområden, 

som i och för sig till stor del liknar den kommu-

nala organisationen.

Dessa verksamhetsområden har indelats ur ett 
medborgarperspektiv utifrån innehållet i verk-
samheterna och inte utifrån organisatorisk till-
hörighet. 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.

Barn- och utBildninGsnämnden

Sedan valet 2010 Antal ledamöter: 9 (4 S, 1 FJK, 1 V, 1 MP, 1 SV, 1 C)
Ordförande: Sven Holmqvist (S)

Före valet 2010: Antal ledamöter: 9 (1 FP, 1 MP, 1 SV, 1 V, 1 C, 4 S)
Ordförande: Per-Olof Lindroth (FP)

ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden har haft en årsbudget uppgående till 91,8 
miljoner kronor för år 2010. Årets resultat visar på ett underskott på 0,6 
miljoner kr.  

verksamheten
Barn- och utbildningsnämnden vill med sin verksamhet bidra till att ut-
veckla ett attraktivt Jokkmokk. Framgångsfaktorerna ska vara en stimule-
rande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livs-
långt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det un-
der 2010 bedrivits förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och 
obligatorisk särskola. Från och med 1 januari 2010 tillhör gymnasieskolan 
inte längre den kommunala organisationen utan ingår i Lapplands gymna-
sium.

 Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen: I Jokkmokks centralort 
finns förskola och grundskola med inkluderad särskoleverksamhet, i Porjus 

UTbIlDNING (mkr) UTFAll bUDGET DIFFERENS

Intäkter 5,9 5,0 0,9

Kostnader 98,3 96,8 -1,5

Nettokostnader 92,4 91,8 10,6
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finns förskola och grundskola upp tom år 5 och 
i Vuollerim finns förskola och grundskola med 
inkluderad särskoleverksamhet upp till och med 
år 5 i kommunal regi. Sedan hösten 2010 finns 
Vuollerim Friskola AB som driver skola för år 
6–9. 

 Sameskolstyrelsen bedriver efter avtal med 
Jokkmokks kommun, förskoleklass, förskole- 
och fritidsverksamhet samt grundskola år 1-6 för 
samiska barn. 

Skolverkets statistik visar att 75 procent av 
personalen inom förskolan har pedagogisk hög-
skoleutbildning (andelen i riket är 54 procent) 
I fritidshem är andel personal med pedagogisk 
högskoleexamen 100 procent (i riket 59 pro-
cent). Vidare visar den officiella statistiken att all 
personal i förskoleklass har högskoleutbildning 
(andelen i riket är 86 procent) och att av perso-
nalen i grundskolan har 84 procent högskoleut-
bildning (88 procent i riket).

För att minska ohälsan hos personalen har 
det förebyggande arbetet fortsatt. All personal 
har även detta år haft möjlighet till friskvård en 
timme i veckan under arbetstid. I de fall då detta 
inte gått att genomföra har den anställde kom-
penserats med någon form av träningskort eller 
liknande som kan användas på fritiden.

 Samarbetet med lärarfacken har fungerat 
mycket bra. En saklig dialog förs där respek-
tive part tar stort ansvar för att hitta lösningar 
i partsarbetet. Emellanåt förekommer det skilda 
uppfattningar i frågor men hittills har dessa frå-
gor kunnat lösas utan strandade förhandlingar. 
Skolutvecklingsgruppen, fack och arbetsgivare, 
har haft möten en gång i månaden. Här har 
idéer och åsikter från båda parter ventilerats. 
Gruppens uppgift är att försöka ha ett strate-

giskt förhållningssätt i utvecklingsfrågor och vi 
har under hösten utökat gruppen så att vi nu 
har representation från förskola, fritidshem och 
grundskola och både centralorten och byarna är 
representerade.

 Under våren 2010 genomfördes en organisa-
tionsutredning som innebar att en ny lednings- 
organisation började gälla från och med 1 augusti. 
Rektorsområde 1 består av Östra skolan med 1,0 
rektor, rektorsområde 2 består av Västra skolan, 
Vuollerimskolan samt Porjus förskola/skola med 
1,0 rektor och rektorsområde 3 består förskolorna 
i Jokkmokk och Vuollerim med 1,0 rektor. Därut-
över finns 0,5 pedagogisk utvecklare och 1,0 skol-
chef. Den nya ledningsorganisationen innebar en 
neddragning med 1,5 ledningsresurs.

Under hösten startade vi upp en ”förbere-
delseklass” för nyanlända elever av utländsk 
härkomst för elever tillhörande år 6–9. Under-
visningen bedrivs i samverkan mellan BUN, 
asylboendet och socialtjänsten och ökar förut-
sättningarna för dessa elever att inlemmas i det 
svenska samhället samt att klara av sin skolgång.

måluppfyllelse
De olika enheternas måluppfyllelse beskrivs i 
en årlig kvalitetsredovisning där respektive en-
het färdigställer sin kvalitetsredovisning under 
januari månad. Därefter sammanställs resulta-
tet i form av en kommunal kvalitetsredovisning. 
Resultaten redovisas för barn- och utbildnings-
nämnden i form av rektorshearingar. Strukturen 
för hur kvalitetsredovisningen skall utformas 
styrs av den statliga förordningen om kvalitets-
redovisning inom skolväsendet samt den kom-
munala kvalitetspolicyn för år 2008 – 2011.
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måluppfyllelse 2010 utifrån de  
övergripande målen i Jokkmokk 2015

nuläge 
dec 2010

prognos 
dec 2015

Gul färg = på väg att nå målet
Grön färg = har nått målet

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. 

94 procent av eleverna var behöriga till gymnasiet 
våren 2010, motsvarande siffra för riket var 88 procent.
Meritvärdet var vid samma tidpunkt 200,4 för kommu-
nen och 208,8 för riket.

Skillnader mellan pojkars och
flickors meritvärde i grundskolan
måste minska.

Skillnaderna har minskat men det är fortfarande stora 
variationer mellan åren.

måluppfyllelse 2010 utifrån Barn – och 
utbildningsplanen 2008–2012

nuläge 
dec 2010

prognos 
dec 2012

Jokkmokk och omvärlden
Att barn och ungdomars kontakter med det 
lokala, nationella och globala samhället ska 
bibehållas eller öka.

När det gäller internationella kontakter är det östra 
skolan som har kommit längst i detta arbete. Det finns 
etablerade kontakter med bland annat Tyskland, Spa-
nien, Tanzania och Uruguay.

Att alla enheter arbetar för att synliggöra sin 
verksamhet för föräldrar, föreningar, företag 
och andra intressenter i närsamhället.

På samtliga enheter förekommer ett flertal aktiviteter 
som riktar sig både mot föräldrar och närsamhället.

Att barn och ungdomar görs delaktiga i ut-
vecklingsarbeten inom Jokkmokks kommun

Det är framförallt de äldsta eleverna som under året 
varit delaktiga i utvecklingsfrågor då de har fungerat 
som remissinstans till vårt kommunalråd i olika frågor.

miljö och hälsa nuläge 
dec 2010

prognos 
dec 2012

Att ett föräldrastödsprogram initieras och 
årligen följs upp för de yngsta barnen och 
preventionsprogrammet öPP genomförs för 
år 6 – 9.

Vi har under året genomfört en föräldrastödcirkel där 
utvärderingen visade att föräldrarna upplevde den som 
mycket bra.  

Att 100 procent av eleverna i hälsoenkäter-
na uppger att de för det mesta mår mycket 
eller ganska bra samt att de även uppger att 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
för det mesta är bra.

De årligt genomförda hälsoenkäterna för år 4 och 7 
visar att 100 procent av eleverna uppger att de mår 
mycket bra.

Att alla enheter arbetar för att skapa en 
större kunskap om och förståelse för globala 
miljöfrågor och hållbar utveckling.

Enheterna har under året genomfört ett flertal arbeten 
och aktiviteter tillsammans med kommunens miljö-
strateger, som exempel kan nämnas ”gå eller cykla till 
skolan” samt ett projekt om Jokkmokk och framtiden.

framgångsrik skola och förskola nuläge 
dec 2010

prognos 
dec 2012

Meritvärdet för våren i år 9 för pojkar ska 
inom planperioden vara högre än 200 utan 
att nivån på flickornas meritvärden försäm-
ras.

Pojkarnas meritvärde våren 2010 var 196,0 och flickor-
nas 205,3. 

Genom tidiga förebyggande insatser och 
förändrat arbetssätt i lärmiljöer ska högst 10 
procent av eleverna vara i behov av särskilt 
stöd i år 9.

Vi har under året riktat specialpedagogiska insatser 
gentemot yngre elever och vi har även genomfört en 
stor satsning på specialpedagogiskt datastödsprogram. 
En effekt av detta är att vi endast har ca 15 procent av 
eleverna i år 9 som är i behov av särskilt stöd. 

Rektor ska verka som aktiv ledare i det 
pedagogiska rummet större delen av sin 
arbetstid.

Det har under året genomförts en övergripande kom-
munal ledarskapsutbildning och utifrån detta har vi 
verkställt en del förändringar i vår verksamhet i syfte 
att möjliggöra för rektor att i högre grad än tidigare 
befinna sig i det pedagogiska rummet. Dock finns en 
obalans mellan det administrativa arbetet och det 
pedagogiska ledarskapet.
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framtid
Den fortfarande dominerande bilden inför de 
kommande åren är den minskade volym av an-
talet barn och elever som sker genom de låga 
födelsetal som finns inom Jokkmokks kommun. 

Detta faktum leder till att barn- och utbild-
ningsnämnden behöver färre och/eller mindre 
lokaler att bedriva verksamhet i under de kom-
mande åren. Det gäller att fatta strategiskt rik-
tiga beslut om hur lokalutnyttjandet i framtiden 
kommer att bli i syfte att optimera de ekono-
miska resurserna. En minskad elevutveckling i 
kombination med en vikande kommunal eko-

nomi kommer att föra med sig ytterligare krav 
på strukturanpassningar och förändringar som i 
dagsläget inte helt går att förutse.

Verksamhetsmässigt står vi inför stora föränd-
ringar och utmaningar hösten 2011 då nya sam-
lade läroplaner med kursplaner träder i kraft för 
grundskolan och grundsärskola samt förskolan 
som får en reviderad läroplan. Skolhuvudman-
nens ansvar är att ge personalen i alla skolformer 
möjlighet att bli väl insatta i hur förändringarna i 
skollagen och reformerna påverkar arbetet i för-
skolan och skolan.
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Under rubriken vård och omsorg finns all verksamhet inom socialnämn-

den samlad och därutöver även kommunens verksamhet för ensamkom-

mande flyktingbarn. i socialnämndens ansvar ingår förebyggande insat-

ser, stöd i olika former, service, samt hälso- och sjukvård. Målgrupper är 

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

sociALTJÄnsTen
ekonomi
Årets verksamhet och ekonomiska styrning har 
präglats av ambitionen att frigöra medel till an-
gelägna satsningar genom att i alla lägen och i 
hela organisationen söka möjligheter till kost-
nadspress. Socialnämndens strategi och uppdrag 
till Socialtjänsten har varit att arbeta ”klokt men 
snålt”. Det innebar ett uppdrag att tillgodose 
invånarnas behov och rätt till insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
till lägsta möjliga kostnad utan att göra avkall på 
kvalitet eller arbetsmiljö.

Årets verksamhet har präglats av socialnämn-
dens styrning genom:

• En ny vision som innebär att fokus flyttas 
till livskvalitet för den enskilda individen.

• Direktiv att verksamheterna ska arbeta 
”klokt men snålt” för att frigöra medel till 
angelägna satsningar 2011. 

• Inriktning att skapa mer kundnytta för 
samma pengar.

Därutöver har kommunstyrelsens beslut om 
Jokkmokksmodellen för flyktingverksamhet och 
integration. Den innebär ”inga stuprör i kom-
munorganisationen – samordnad ekonomisk 
planering”. Förändrat arbetssätt och styrning 
har påverkat såväl kvalitet som ekonomiskt utfall 
inom berörda verksamheter.

Årets resultat inom socialtjänsten blev ett 
överskott med 1 168 tkr.  

Grundskola och gymnasieskola har fått per-
sonalförstärkning finansierad via Jokkmokks-
modellen för ensamkommande flyktingbarn 
med 1,7 årsarbetare under höstterminen.   

Utöver handfast styrning från nämndens sida 
finns även följande förklaringar till utfallet inom 
socialtjänsten:

positivt
• Låg nivå på bland annat försörjningsstöd 

och placeringskostnader.
• Högre intäkter än förväntat från Försäk-

ringskassan
• Engagerade ledare och medarbetare.

UTFAll bUDGET DIFFERENS

Intäkter 25,8 23,4 2,4

Kostnader 117,9 116,7 1,2

Nettokostnader 92,2 93,4 +1,2

vÅrd ocH oMsorg

socialnämnden

Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 9 (4 S, 1 FJK, 1 MP, 1 V, 1 SV, 1 FP)
Ordförande: Jan Palmqvist

Före valet 2010: Antal ledamöter: 9 (1 C, 1 FP, 1 SV, 1 V, 1 Alt, 4 S)
Ordförande: Kurt-Lennart Mickelsson (C)
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neGativt
• Ökning av kontaktpersoner och familjehem
• Effektivisering av särskilt boende för äldre  

–  förväntad effekt mindre än planerat
• Hemtjänst – ökning av vårdtagare i gles-

bygd och behovet totalt

verksamheten
Äldreomsorg, äldreboende: Trycket på särskilt 
boende har varit starkt under året. Kommunens 
85 platser har räckt så att alla som beviljats bi-
stånd kunde byta boendeform inom tre månader 
från beslut. Väntetiderna har således i flera fall 
tangerat den gräns som anses acceptabel av till-
synsmyndigheten.

Kvalitetsbrister och svagt utvecklingsläge no-
teras för flera boendeenheter. 

Arbetsmiljöbrister inom Kaitumgården har 
åtgärdats genom omfördelning av personal och 
en förändrad inre organisation. Ett omfattande 
utvecklingsarbete för höjd kvalitet påbörjades 
under året.

Stora utbildningssatsningar har genomförts 
för att ge alla äldre med demenssjukdomar (ca 60 
personer i särskilt boende) samma professionella 
bemötande efter att specialiserad inriktning med 
två demensenheter för sjutton personer avslutats. 

Äldreomsorg, hemtjänst: Hemtjänsten har utö-
kats under året till följd av ökande insatser per 

person medan antalet personer/
hushåll legat på en stabil nivå. Även 
hemtjänsten har deltagit i demens-
utbildningen. 

Äldreboende och hemtjänst 
fungerar som kommunicerande 
kärl. Om det råder brist på äldrebo-
ende ökar hemtjänstens uppdrag, 
en situation som präglat 2010.

Hälso- och sjukvård: Etableringen 
av ett HSL-team och dess led-
ningsfunktion med fristående MAS 
har verkställts under året. Ökande 
bemanningsproblem löpande och 
särskilt sommartid ger svårigheter 
att upprätthålla en organisation 
som svarar mot krav enligt HsL 
och Socialstyrelsen.  

stöd till barn, familjer och vuxna: 
Ökande behov av lokala insatser 
för barn och vuxna som far illa för 
att undvika kostsamma placeringar 
med låg verkningsgrad på annan 
ort.  

Försörjningsstöd: Jokkmokks kom-
mun hade även 2010 extremt lågt 

antal personer som beviljats försörjningsstöd 
och korta perioder med bistånd. Därmed mycket 
låga kostnader. Det förklaras av relativt låg ar-
betslöshet samt intensiva insatser för att gemen-
samt med arbetsförmedling snabbt hitta arbets-
tillfällen och/eller annan sysselsättning som kan 
ge egenförsörjning. 

Myndighetsutövning: Rätten till stöd i olika 
former liksom socialnämndens ansvar enligt 
speciallagar för unga och missbrukare grundas 
på ansökan/anmälan, utredning och därefter be-
slut antingen av tjänsteman på delegation eller i 
nämnd/arbetsutskott. Utvecklingen under 2010 
innebar en stark press på myndighetsfunktionen 
och gav därmed ett inte ett fullt ut tillfredsstäl-
lande resultat.

verksamheter för funktionshindrade: Verksam-
hetsvolymen svarar väl mot behoven av särskilt 
boende och dagverksamhet. Behov av kompe-
tensförstärkning kommer att täckas genom att 
Socialtjänsten under året gått med i ett stort pro-
jekt inom Eu’s socialfond tillsammans med några 
andra kommuner i Norrbotten.

Sysselsättning för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar är ett bristområde. 

verksamhet för ensamkommande flyktingung-
domar: Kommunens HVB-hem bibehöll en god 
kvalitetsnivå 2010 och en stegvis utökning som 
gällande avtal med Migrationsverket har verk-
ställts enligt plan. Samverkan med skolan och 
integrationen fungerade smidigt enligt målet att 
undvika stuprörstänkande. Resurser har över-
förts till skolan genom att boendepersonal stöt-
tat i skolmiljön och genom att socialnämndens 
intäkter finansierat utökade lärarkrafter i grund- 
och gymnasieskolan. 

Ledningsfunktioner: Tidigare reducering av led-
ningsorganisationen innebar 2010 stora svårig-
heter att upprätthålla tillräcklig kvalitet i grund-
funktioner som medarbetarsamtal, personlig 
coachning av medarbetarna, hantering av vika-
riefrågor, löneadministration. 

måluppfyllelse
Socialnämnden antog i februari 2010 en ny vi-
sion, strategiska utvecklingsområden och mål 
för perioden 2010 – 2012. Mål av två olika typer 
antogs av nämnden: Utvecklingsmål som har bä-
ring på utvecklingen av verksamhetens processer 
och kvalitetsmål som har bäring på brukare och 
medarbetare. 

I tabellen nedan kommenteras utvecklings-
läget i slutet av 2010 per mål och prognosen 
för måluppfyllelsen vid planperiodens slut, dec 
2012. 
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Socialtjänstens styrning och utveckling

utvecklingsmål
nuläge 
dec 2010

prognos 
dec 2012

 

1 Alla medarbetare blir delaktiga i styr-
processen

    Förändringsarbete pågår

2 handlingsplaner för att förverkliga visionen 
finns på alla enheter

    Arbete pågår på alla arbetsplatser. Ska vara 
klart under våren 2011. 

5 Utveckling av ledarskap och medarbetar-
skap för stärkt innovationskraft och kvalitet

    Påbörjat 

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 ungdo-
mars alkoholintag

    Genomfört

9 Implementering av ”Sameprofilerad äldre-
omsorg” i ordinarie organisation

    Pågår och inkluderar nu utökad samverkan 
med Sameföreningen.

Kvalitetsförbättring   
Utvecklingsmål

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

    Nya arbetssätt utvecklas för att leva up till 
målet. Kopplar till kommentar under mål 4. 

11 Varje arbetsplats utformar sitt styrdoku-
ment och handlingsplan för ökad måluppfyl-
lelse

    Ingår i det systematiska kvalitetsarbete som 
är under uppbyggnad. Klart tidigast hösten 
2011.

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

    Pågår med tyngdpunkt inom Kaitum-gården 
där även obalanser under resp dag åtgärdats. 

13 Aktiv samverkan med frivilligorganisatio-
ner

    Påbörjat våren 2010.

kvalitetsmål

14 ökade möjligheter till självbestämmande 
för brukarna

    Samband med mål 12 och mål 4. Resultat 
kan märkas men mycket återstår att göra.

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

    Kraftig förändring i visionens och detta måls 
riktning under 2010. Visionen inspirerar och 
vägleder. Mätning 2011.

18 Missbrukares och psykiskt funktions-
hindrades barn är kända och får ett adekvat 
stöd

    Planering pågår.

19 barn och unga får stöd- och vårdinsatser 
på hemmaplan

    Förhållningssättet är etablerat och fungerar 
väl i Jokkmokks kommun.

Arbetsglädje och kompetens
Kvalitetsmål 

21 Alla medarbetare känner engagemang 
och förståelse för uppdraget 

    Arbete med ledar- och medarbetarskap, 
värdegrund och arbetslagsutveckling har 
påbörjats.

23 Medarbetarnas kreativitet och initiativ-
kraft tillvaratas

    Samband med mål 4, 10 och 12.  

24 Alla medarbetare känner motivation i 
arbetet och arbetsglädje

    Pågår

Gemensamma mål i Jokkmokk 2015
Jämställdhet/jämlikhet   levande utvecklingsområden för social-

nämnden där mångfald, jämlikhet, ung-
domsperspektiv och hållbar social utveckling 
haft hög prioritet 2010 i dialogen internt och 
externt. 

Utökad internationalisering/ mångfald

Ungdomsperspektiv

hållbar utveckling
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framtid 
Socialtjänstens största utmaning 2011/2012 är 
att utveckla organisation och arbetssätt så att 
socialnämndens vision, strategier och mål för-
verkligas. Resursfrågorna är viktiga men allt kan 
inte köpas för pengar. Att fortsatt arbeta för att 
öka organisationens verkningsgrad och kvalitet 
innebär stora möjligheter till kvalitetsförbätt-
ring utan att socialnämnden behöver rikta an-
språk på större del av den tillgängliga ekono-
miska resursen i kommunen. Grunden för en väl 
fungerande verksamhet är god arbetsmiljö och 
en positiv organisationskultur med medskapan-
de och professionella medarbetare.

Teamarbete är ett nyckelord i organisationer 
som når uppsatta mål och jobbar effektivt med 
god arbetsmiljö. Det innebär att alla medarbe-
tare har en förståelse för uppdraget och ett age-
rande som alltid sätter brukaren och de mål upp-
dragsgivarens satt upp främst. Med små resurser 
blir teambyggande tillsammans med kompe-
tensförstärkning strategiskt viktiga grundidéer. 
Båda inriktningarna har tydligt stöd i gällande 
verksamhetsplan för Socialtjänsten. 

Tillgången på kompetent personal är något 
av en ödesfråga. Redan nu märks den svaga 
tillströmningen med utbildad arbetskraft och 
Jokkmokks kommun riskerar att stå inför stora 
problem redan om några år om inte ett proaktivt 
arbete sätts igång snarast.

Det finns behov av utökade resurser för att 
möta ökande behov i befolkningen och att starta 
verksamhet som lagstiftaren förutsätter finns i 
alla kommuner:

• Utökad hemtjänst
• Anhörigstöd/dagverksamhet/träffpunkt 

för äldre
• Socialarbetare och vårdplanerare
• Boendestöd psykiskt funktionshindrade
• Sysselsättning och arbetsträning/social 

träning för psykiskt funktionshindrade 
och personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar

Kvalitetsbristerna inom särskilt boende för 
äldre kommer att minska via det utvecklingsar-
bete som pågår. Problemen gäller vissa enheter/
grupper och handlar inte om pengar. Orsakerna 
till bristerna handlar istället om på vilket sätt 
personalresursen nyttjas och dessutom finns be-
tydande problem i form av brister i bemötande 
och andra kompetensrelaterade problem. 

Nationellt förväntas kraven på stärkt kvalitet 
öka och så även det statliga stödet för att ut-
veckla personalens kompetens. En ny nationell 
värdegrund för äldreomsorgen har antagits. So-
cialstyrelsen har aviserat att de troligen kommer 
att genomföra tillsyn i Jokkmokks kommun för 
att säkerställa att ledning och styrning fungerar 
och att dokumentationen håller tillräcklig tyd-
lighet och standard. 

Nationellt förväntas en ny gränsdragning av 
ansvaret mellan landstingen och kommunerna 
för stöd och vård för personer med missbruk. 
Likaså förväntas en lagreglering av ansvaret för 
hemsjukvården. Bedömare spekulerar om den 
sk ”LOV:en” dvs lag om valfrihet kommer att 
förändras att bli obligatorisk för delar av social-
nämndens verksamhet.

En ökande trend noteras inom hemtjänsten. 
Den orsakas av befolkningens behov men även 
av effekter av vårdgrannars verksamheter och 
kommunens roll som yttersta ansvarig i vårdsys-
temet. 

Behovet av stöd bland barn/unga och deras 
familjer ökar påtagligt. Behoven kan lindras och 
i vissa fall undvikas om kommunen satsar mer 
resurser på förebyggande insatser. Ett planerat 
projekt ”Ungdomskraft” i samverkan med barn- 
och utbildningsnämnden och kultur- och fri-
tidsnämnden har inte kommit till stånd en enligt 
socialnämndens ambition. Medel har beviljats av 
länsstyrelsen för socialnämndens del i det tänkta 
utvecklingsarbetet. 
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Under rubriken Kultur och fritid finns all verksamhet inom kultur- och fri-

tidsnämnden samlad.

kultur- och fritidsnämnden

Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 7 (2 S, 2 FJK, 1 FP, 1 C, 1 SV)
Ordförande: Claes Markusson (S)

Före valet 2010: Antal ledamöter: 7 (1 MP, 1 FP, 1 SV, 1 V, 3 S)
Ordförande: Henrik Blind (MP)

KULTUr ocH FriTid

UTFAll bUDGET DIFFERENS

Intäkter 3 710 4 508 -798

Kostnader 13 041 14 090 1 049

Nettokostnader 9 331 9 582 251

under 2010 klarats av, trots taxehöjning av lokal-
hyra och städ.

verksamheten
Kultur och fritid har under året utarbetat en 
informationsfolder med bilder och text om vår 
verksamhet. Den har distribuerats till alla hus-
håll i kommunen under januari 2011, med målet 
att skapa en ökad kännedom i kommunen om 
hur vi arbetar och använder våra resurser.

Under 2010 har Kultur och Fritid haft 17 
anställda, varav 4 erhåller lönebidrag och cirka 
3 finansieras genom bygdemedel. En person 
har via Arbetsförmedlingen erhållit praktikplats 
under 2010. Kultur- och fritidschefen har sagt 
upp sig från sitt arbete och slutar den 6 februari 
2011. Ny rekrytering har påbörjats under året 
och kommer att slutföras under 2011.

Avdelningen har gjort en studieresa i samar-
bete med marknadsutvecklingsprojektet till någ-
ra nordliga kommuner i Finland och Norge den 
2-4 juni 2010. Under resan fick vi både se ut-
vecklingsprojekt och knyta kontakter med olika 
verksamheter i våra ”grannkommuner” i Sápmi.
 
BiBLioTeK

Verksamheten har påverkats genom årets bud-
getbesparingar, då vi sade upp en personal. Ar-
betsuppgifter och belastning har ökat och öppet-
tiderna har minskats. Biblioteket hade trots detta 
öppet hela sommaren med hjälp av en vikarie. Vi 
har sökt och fått medel av Kulturrådet till inköp 
av barn- och ungdomslitteratur. Samiska böcker 
köps in med minoritetsspråksmedel. Under året 

Kultur och Fritid vill ge ett rikt kultur- och 
fritidsutbud som bidrar till en hög livskvalitet 
och framtidstro för alla människor i Jokkmokks 
kommun. En mångfald av kultur- och fritidsak-
tiviteter ökar kommunens attraktionskraft, till 
exempel när det gäller inflyttning, turism och 
lokalisering av nya verksamheter. Målbilden för 
Kultur och Fritid sammanfaller med kommun-
styrelsens dokument Jokkmokk 2015.

ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden hade år 2010 en års-
budget på 9 582 tusen kronor. Budgetram har 
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har en investeringsplan över försäkringspeng-
arna utarbetats som godkänts av Kultur- och 
fritidsnämnden. Ett beslut är taget av nämnden 
att biblioteket i Vuollerim blir kvar i nuvarande 
lokaler.

verksamhetsmål 
• Marknadsföra bibliotekets tjänster
• Ökad tillgänglighet
• Utåtriktad, uppsökande verksamhet
• Ökat samarbete med Ája – arkiv och bib-

liotek och Samernas bibliotek
• Nå fler barn, ungdomar och äldre

 
Kommentar: Verksamheten har uppfyllt de upp-
satta målen. Biblioteken i länet har haft gemen-
samma kampanjer och aktiviteter. Våra hemsi-
dor har lagts in under hemsidan www.bibblo.se. 
Man kan ladda hem e-böcker och ljudböcker till 
sin dator, förlänga lånetiden, söka efter filmer, 
musik och böcker. Även databaser finns där. 
Idag har biblioteket verksamhet dygnet runt på 
hemsidan www.bibblo.se.

Det finns en modern utrustning för hör-
slingor. Den kan lånas ut till föreningar. Utöver 
de arbetsuppgifter som finns med bl.a. utlåning 
och information, har biblioteket skyltat med 
olika teman, presenterat utställningar, arrang-
erat författarbesök, haft aktiviteter bl.a. under 
skolloven och medverkat till Barnboks- och Be-
rättarveckorna. Biblioteket har uppsökt försko-
lor med samiska och svenska barnböcker som 
föräldrar fått låna till sina barn. Biblioteken 
träffar regelbundet Ája – arkiv och bibliotek och 
Samernas bibliotek.

Nyblivna föräldrar har bjudits in och infor-
merats om vad vi har att erbjuda. Samtidigt har 
de fått ”Barnens första bok” i gåva. Vi har också 
bjudit in 6–7-åringar. De har fått en introduk-
tion till biblioteket och ”Barnens andra bok”. 

KULTUr

Kultur har arbetat med allmän kulturverksam-
het, till exempel konserter, rådgivning och bi-
dragsgivning, samt samordnat barn- och ung-
domskulturprogram i skolor och barnomsorg. 
Vi har genomfört flera kulturarrangemang i 
egen regi eller i samarbete med andra. Kultur 
har även ansvarat för administration och pro-
jektledning av projektet Fokus Barnkultur. Vi 
har aktivt arbetat med att utforma en ny kul-
turplan för Norrbotten, i samarbete med lands-
tinget, Kommunförbundet Norrbotten och öv-
riga kommuner i länet. Kulturplanen kommer 
att ligga till grund för den så kallade kultur-
kofferten, där staten överlåter fördelningen av 
vissa kulturmedel till fem pilotregioner, varav 
Norrbotten är en.

Fokus Barnkultur är ett treårigt projekt där 
bland annat Kulturskolan ingår. Kulturskolan 
har genomfört individuell och gruppunder-
visning i musik, samt medverkat till viss del i 
projektet Skapande Skola. Dansundervisning 
har genomförts under årets första del men av-
slutades under våren på grund av att pedagogen 
valde att avsluta sitt arbete. Fokus Barnkultur 
innefattar även Skapande skola, som är en kul-
turpedagogisk satsning med stöd från Statens 
Kulturråd. Under hösten har estetisk verksam-
het inom bild och form skett i projektform med 
klasser från kommunens fem skolor.

Övriga satsningar på kulturområdet detta år 
är till exempel samarbete med Gatukontoret 
kring marknaden, musikarrangemang i sam-
band med årets vintermarknad, fyra trivselkväl-
lar i parken, en satsning på utökad berättarvecka 
i samarbete med biblioteket, samt samarbete 
med länsprojekten Nya Sånger och BD Pop.

verksamhetsmål  
• Vidareutveckla KUPP 3
• Skapa en stabil plattform för barn och 

ungdomskultur
• Ansökningssamtalen till KUPP ska öka, 

fler nya sökanden och ökat antal nyska-
pande/innovativa projekt

• Utveckla samarbete med skolan för att 
förbättra barn och ungdomskultur pro-
grammen i skolan.

• Ökat kultur/fritidsutbud för äldre och 
funktionshindrade

Kommentar: Målet att vidareutveckla KUPP, 
Kultur- och upplevelseutveckling, inleddes med 
vår ansökan om bygdemedel till projektet Krea-
tiva Jokkmokk, där syftet är att utveckla upple-
velsesektorn genom satsningar på utemiljö och 
trädgårdsdesign, samt att utveckla en samisk 
kulturförmedling med bas i Jokkmokk. Efter-
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som Länsstyrelsen än så länge har tveksamheter 
kring projektstarten kan vi tyvärr konstatera att 
målet om vidareutveckling än så länge inte är 
uppfyllt.

Arbetet med att skapa en stabil plattform för 
barn- och ungdomskultur har fortsatt genom 
projektet Fokus Barnkultur, Bidragsgivningen 
genom KUPP fortsätter som tidigare enligt 
riktlinjerna från kultur- och fritidsnämnden. 
Skolans personal och elever har varit delaktiga i 
urval av barn och ungdomsarrangemang. Ökat 
kultur/fritidsutbud för äldre och funktionshin-
drade har långt kvar till måluppfyllelse. Till 
skillnad från tidigare år har vi ej startat sam-
arbetsprojekt med landstingets projekt Kultur 
och Hälsa, men i slutet av året inleddes samtal 
mellan vår bild- och formpedagog, ABF och 
dagcenter för att planera gemensamma projekt 
under kommande år. 

unGdomar
Kultur och Fritid arbetar för att ungdomar ska 
få ökat ungdoms inflytande i kommunala frågor 
och ta till vara deras engagemang och skapande 
förmåga. Ungdomar bör ges stöd och stimulans 
för att hitta nya verksamheter och aktiviteter 
som de själva vill ha och tar ansvar för, både 
inom och utom föreningslivet. 

verksamhetsmål
• Ansökning till PUNG ska öka med totalt 

100 procent under en fyraårsperiod.
• 40 procent av ungdomar i åldern 13–20 år 

ska känna till PUNG. 
• Att varje nämndsbeslut ska ha ett barn- 

och ungdomsperspektiv. 
• Förbättra ungdomsdemokratiarbetet, bl.a. 

genom att skapa fungerande elevråd i varje 
skola i samarbete med BUN. 

• Föryngra vintermarknaden. 
• Medverka till ett ungdomspolitiskt hand-

lingsprogram. 
• Stödja ungt musikliv

Kommentar: Ungdomsarbetet genom PUNG, 
Pengar för unga, har fortsatt. Antalet ansök-
ningar från ungdomar har minskat trots att 
ungdomarna känner till PUNG. 

Nämnden har haft målet att beakta ett barn- 
och ungdomsperspektiv i varje beslut, men 
arbetet med konsekvensanalyser av beslut har 
ännu ej startat.

Under året har vi arrangerat två elevrådsut-
bildningar i samarbete med elevrådsansvariga 
lärare på skolorna. Arbetet med ett ungdomspo-
litiskt handlingsprogram är en fråga som kräver 
en övergripande satsning från hela kommunen.

Efter en långvarig reparation av källaren i 
Folkets Hus har våra träningslokaler för musik-

grupper åter igen tagits i bruk och musikstudi-
on kan nu åter användas med ny modern digital 
utrustning. En första introduktionskurs har ge-
nomförts för musikintresserade ungdomar. Un-
der året har Kultur och Fritid gett ekonomiskt 
stöd till Talvatisfestivalen för arrangemang med 
unga artister både under marknaden och under 
sommaren. Samma arrangör har även anlitats 
för kommande marknadskonsert, som ett led i 
att föryngra marknadsutbudet. 

FriTid

Verksamheten tillhandahåller idrotts- och fri-
tidsanläggningar och simhallar. Nämnden 
fördelar verksamhetsbidrag till föreningar, 
studieförbund, lokalbidrag, och ger stöd till in-
vesteringar och lönebidrag. Nämnden fördelar 
även en pott med bygdemedel till föreningarna 
i samråd med Länsstyrelsen. Fritidsavdelningen 
arbetar för att förbättra våra fritidsanläggning-
ar, gångstigar och vandringsstråk, 
samt elljusspår i centralorten. 

Under året övertogs Kvarn-
bäcksleden från Utvecklingsav-
delningen. En översyn av leden 
har genomförts som resulterat i 
förslag på förbättringsåtgärder. I 
juni invigde vi alla leder runt Tal-
vatisområdet och vi genomförde 
”Sommarens mål”, en utlottning 
bland alla som gått stigarna i om-
rådet. Resultatet blev 120 inläm-
nade kort, vilket vi tycker är en 
succé. Vi fortsätter under 2011 
med att dokumentera vandrings-
leder även ute i byarna.

 Under året har vi ställt upp 
med vår pistmaskin vid Vatten-
fallsmästerskap i Vuollerim och 
i Jokkmokk träningsläger inför  
Vasaloppet. Våren 2010 hade 
vi vår första ordförandeträff på 
många år, där vi bjöd på middag 
och hade bland annat information 
från SISU. Från och med nu inför 
vi två träffar/år med alla ordföran-
de. Även ett utskick av nyhetsbrev 
en gång per månad infördes under 
året, där fritidsavdelningen infor-
merar vad som är på gång inom 
föreningslivet. 

verksamhetsmål 
• Översyn av föreningsbidra-

get för bättre matchning 
mot den reella situationen

• Aktivt arbeta för att stötta 
föreningarna; utbildning, 
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rekrytering, förnyelse etc.
• Stimulera till ökad fysisk aktivitet bland 

medborgarna
• Stödja aktiva mötesplatser i föreningsregi
• Stärka föreningslivet genom långsiktigt 

stöd till investeringar
• Arbeta med kommunens drog- och alko-

holprogram.
• Attraktivare utemiljö för kommunens 

medborgare och besökare 

Kommentar: Översyn av föreningsbidrag pågår 
kontinuerligt och behandlas av nämndens för-
handlingsgrupp. Föreningslivet har påverkats då 
vi tidigare tagit en större del av besparingen från 
lönebidragskostnaderna och en stor omställning 
har skett i dialog med föreningslivet. Fören-
ingsförhandlingarna är en positiv kontakt och 
utvecklar vårt samarbete mellan föreningar och 
Kultur och Fritid.

I samarbete med SISU Idrottsutbildarna har 
vi genom projektet Idrottsutveckling under pe-
rioden genomfört kurser, bland annat att utbilda 
föreningarna i hur de kan arbeta fram en egen 
alkohol- och drogpolicy, arbetat för att stötta 
föreningarna kring utbildning, rekrytering, för-
nyelse etcetera.

”Mötesplats Östra” på Östra skolans sporthall 
i samarbete med föreningar och övriga nämnder 
har resulterat i att vi lämnar vi in ansökningar 
till externa bidragsgivare för att öka finansie-
ringen för projektet. Del av lönekostnader bevil-

jades under senaste delen av året 
och gör att ”Mötesplats Östra” 
kommer att bli en realitet.

Vi medverkar i det kom-
munala utemiljö projektet och 
har detta år påbörjat planera 
integrering av utemiljöarbetet i 
kulturprojektet ”Kreativa Jokk-
mokk”.

arBetsmilJö
Arbetsmiljö tas löpande upp på 
utvecklingsgruppens möten och 
vid arbetsplatsträffar där ansvar 
för åtgärder fördelas. Under året 

har ett arbete kring en så kallad försoningspro-
cess mellan administration och musikpedagoger 
pågått, utan att parterna har kunnat konstatera 
samsyn. Efter en skrivelse från fackförbund har 
en översyn av Kulturskolan och förslag på aktiva 
åtgärder slutförts. Översynen har resulterat i att 
en ny organisation ska verkställas under 2011.

En handlingsplan för musikpedagogerna har 
initierats av facklig organisation under året och 
kommer att slutföras i början av 2011. 

framtid  
Kreativa Jokkmokk är ett bygdemedelsprojekt 
som på grund av tveksamheter hos Länsstyrelsen 
tyvärr inte kommit igång så som önskat. Inom 
KUPP saknas idag personal och budget till stör-
re egna projekt, varför det är mycket viktigt att 
vi under 2011 löser de frågor som uppstått kring 
Kreativa Jokkmokk. Detta tillsammans med stöd 
till innovativa idrotts- och fritidsarrangemang 
och satsning på ”Mötesplats Östra” kommer att 
bli nämndens stora nysatsning under kommande 
år.

Efter att över halva projekttiden har gått för 
projekt Fokus Barnkultur har projektets utveck-
ling och måluppfyllelse inte utvecklats tillfylles 
enligt projektplanen. En översyn av projektet 
med förslag till aktiva åtgärder har genomförts 
under året. Nämnden har beslutat att avsluta 
Fokus Barnkultur med dess styrgrupp enligt 
projektbeskrivningen, alltså vid projektets slut 
2011-12-31. En ny organisation inrättas under 
2011 för att nå måluppfyllelse. 
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Under rubriken Infrastruktur, samhällsbyggnad och energi finns all verk-

samhet inom samhällsbyggarnämnden samlad. dessutom finns all verk-

samhet inom teknik- och serviceenheten, det vill säga fastighetsförvalt-

ningen, gatukontoret, städpoolen och matpolen, samlad här. Teknik- och 

serviceenheten tillhörde tidigare kommunstyrelsen, men utgör idag en 

egen verksamhet.

Förutom dessa enheter inom Jokkmokks kommun finns även de kom-

munala bolagen AB Jokkmokkshus och Jokkmokks värmeverk AB med 

under denna rubrik.

samhällsByGGarnämnden

Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 7 (3 S, 1 FJK, 1 M, 1 V, 1 SV)
Ordförande: Anna-Greta Kvickström (S)
Före valet 2010: Antal ledamöter: 7 (3 S, 2 Mp, 1 V, 1 SV)
Ordförande: Per-Gunnar Harnesk (Sv)

MiLJÖKonToreT

verksamheten
Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena 
miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Verk-
samheten grundar sig på en omfattande lag-
stiftning inom dessa områden. Den gällande 
lagstiftningen består dels av svenska lagar samt 
EG-förordningar.

Miljökontoret har en bemanning bestående 
av två miljöinspektörer. Under år 2010 har en 
av inspektörerna arbetat 75 procent vilket gjort 
att bemanningen i praktiken varit 1,75 tjänster. 
Miljökontoret hade under 2010 även en 6 måna-
ders projektanställd som sorterade och gallrade 
i arkivet.

Under det gångna året har miljökontoret 
arbetat med den löpande tillsyns- och informa-
tionsverksamheten. Ett urval av vad som utförts 
är följande. Inom livsmedelsområdet har 37 in-
spektioner utförts varav 24 var planerade. Under 
både höst- och vintermarknaden inspekterades 
livsmedelshanteringen i marknadsstånden. 

Inom miljöskyddsområdet har samtliga till-
ståndspliktiga verksamheter förutom en inspek-
terats. Två av fem anmälningspliktiga avlopps-
reningsverk har inspekterats och en täkt har 
slutbesiktats. Dessutom har 17 övriga inspektio-
ner utförts, varav de flesta var oplanerade anmäl-
ningsärenden. 

Inom hälsoskyddsområdet har bland annat 
badvattenprovtagning genomförts och en del 
tillstånd till enskilt avlopp har utfärdats. Badan-
läggningarna på Notudden samt på Östra sko-
lan har inspekterats. Miljökontoret har deltagit 
i ett samverkansprojekt om enskilda avlopp med 
samtliga kommuner i Norrbotten och Väster-
botten. Projektet har inneburit utbildning såväl 
som utbyte av erfarenhet och bland annat ut-
mynnat i gemensamma vägledningsdokument 
samt informationsmaterial. En inventering av 
enskilda avlopp runt sjöarna Tårrajaur samt 
Tjalmejaur har påbörjats. Miljökontoret har 
även utfört mätningar av bakgrundsstrålning vid 
två tillfällen under året. Det planerade projektet 
om hygien i förskolan har inte hunnits med.

Miljökontoret har vid två tillfällen hållit in-

inFrAsTrUKTUr,  
sAMHÄLLsByggnAd ocH energi
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formationsträffar för företagare om livsmedels-
lagstiftningen samt miljöbalken.

Måluppfyllelse
Målet uppfyllt?

Mål 1 Tillsyn livsmedel, 38 inspektioner Delvis, 23 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 2 Tillsyn miljöskydd, 15 inspektioner Delvis, 7 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 3 Tillsyn hälsoskydd, 8 inspektioner Delvis, 2 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 4 Senast år 2010 skall minst 35 procent 
av matavfallet från hushåll, restau-
ranger, storkök och butiker återvinnas 
genom biologisk behandling. Målet 
avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central be-
handling. Enligt Jokkmokks kommuns 
avfallsplan

Ja

Mål 5 Information till affärer om urfasning av 
farliga ämnen. Enligt Jokkmokks kom-
muns avfallsplan.

Nej

Tillsynsplaneringen för 2010 har inte kunnat 
uppfyllas. Detta beror på att många oplanerade 
inspektioner gjorts i samband med anmälnings- 
samt klagomålsärenden samt att miljökontoret 
är underbemannat. Av 61 planerade inspektioner 
har 31 genomförts. Dessutom har 34 oplanerade 
inspektioner utförts. Totalt har 65 inspektioner 
gjorts under året.

 framtid
• Bemanningen kommer att utökas med en hel-

tidstjänst under 2011 så att lagstadgad tillsyn 
kan utföras

• Delta i ett projekt angående förorenade om-
råden

• Fortsätta med de påbörjade avloppsinvente-
ringarna

• Genomföra ett projekt om hygien i förskolor
• Eventuellt delta i ett livsmedelsprojekt med 

övriga kommuner i norrbotten
• Arbeta fram en ny delegationsordning
• Det sker ännu ändringar i den nya livsmedels-

lagstiftningen. Under 2011 ska alla livsmed-
elsanläggningar klassas om i nya avgiftsgrup-
per vilket i praktiken innebär att ett skriftligt 
beslut ska skickas ut till respektive livsmedels-
företag, totalt 104 st.

• Uppföljning av resultatet av fastighetsägarnas 
inventering av PCB och förelägga i de fall där 
ingen inventering gjorts.

• Uppföljning av de radonmätningar som ut-
förts på skolor, förskolor och fastigheter som 
hyrs ut.

Miljökontoret kommer att fortsätta att satsa 
på annonsering och information till allmänheten 
för att underlätta för privatpersoner och företag.
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Måluppfyllelse
Målet uppfyllt?

Mål 1 Tillsyn livsmedel, 38 inspektioner Delvis, 23 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 2 Tillsyn miljöskydd, 15 inspektioner Delvis, 7 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 3 Tillsyn hälsoskydd, 8 inspektioner Delvis, 2 av de planerade 
inspektionerna är utförda

Mål 4 Senast år 2010 skall minst 35 procent 
av matavfallet från hushåll, restau-
ranger, storkök och butiker återvinnas 
genom biologisk behandling. Målet 
avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central be-
handling. Enligt Jokkmokks kommuns 
avfallsplan

Ja

Mål 5 Information till affärer om urfasning av 
farliga ämnen. Enligt Jokkmokks kom-
muns avfallsplan.

Nej

rÄddningsTJÄnsTen

Ordförande: Per Gunnar Harnesk
Räddningschef: Bengt Nilsson

vision 
Jokkmokks kommun skall vara en trygg kom-
mun att bo och vistas i.

verksamheten
De övergripande målen för räddningstjänsten 
definieras i Lagen om skydd mot olyckor och 
kommunens handlingsprogram i räddningstjänst 
samt det skadeförebyggande programmet i kom-
munen.

Året som gått
• 2010 var ett lugnt år vad det gäller utryck-

ningar, totalt 96 larm inom Jokkmokks 
kommun. 

• Räddningstjänstens tekniska service, bland 
annat handbrandsläckarservice, har ökat 
under det gångna året.

• Under året har den förebyggande delen i 
verksamheten arbetat med att inplantera 
systematiskt brandskyddsarbete, SBA, (vil-
ket ersätter den gamla termen brandsyn). 
Tillsyn innebär att fastighetsägare och 
verksamheter får ett tydligare ansvar för 
sitt eget brandskydd.            

• Omsättningen av deltids personal inom 
Räddningstjänsten i Jokkmokks kommun, 
speciellt vid stationerna i Vuollerim och 
Porjus, har ökat. Nyrekrytering av perso-
nal utanför centralorten har blivit svårare.

• Grundutbildningen av den nyrekryterade 
personalen och även den utbildning som 
sker vid Räddningsskola, har ökat kostna-
den markant för Räddningstjänstens verk-
samhet.

• Nya personsökare har införskaffats till 
Porjus.

• Det nya övningsområdet har utvecklats 
med etapp 2 som blev klart under året.

 
 

Mål Måluppfyllelse
medborgare/kund

Räddningstjänsten ska påbörja rädd-
ningsinsats till kommunens medbor-
gare på ett effektivt och godtagbart 
sätt

Målet är uppfyllt.
Räddningsinsatserna under året 
har genomförts på ett effektivt 
och godtagbart sätt.

medarbetare arbetssätt

Räddningstjänstens personal skall 
vara delaktig i verksamhetens utveck-
ling genom regelbundna träffar

Målet är delvis uppfyllt. 
Med regelbundna arbetsplatsträf-
far samt befälsträffar mellan sta-
tionerna.

Räddningstjänstens personal skall 
ständigt uppdateras och utbildas i de 
risker som finns i vår kommun

Målet är uppfyllt. 
Med övningsverksamhet och in-
formation.

ekonomi

bedriva verksamheten på ett kost-
nadseffektivt sätt samt följa tilldelad 
budgetram

Målet är uppfyllt. 
Räddningstjänsten har arbetat ef-
fektivt med att få budgeten i ba-
lans.         

utveckling

Verksamheten ska anpassas till de in-
tentioner som ”lagen om skydd mot 
olyckor” kräver samt till den riskbild 
som finns i kommunen

Målet är delvis uppfyllt.
Riskanalysen ej färdigställd.

befattningen som säkerhetssamord-
nare ska utvecklas för att tillgodose de 
krav som lagstiftningen samt försäk-
ringsbolagen ställer på kommunen

Målet är ej uppfyllt. 
Säkerhetssamordnare finns en-
dast på halvtid.

Ny teknik ska utvecklas för att effek-
tivisera Räddningstjänstens uppdrag

Målet är uppfyllt.
Räddningstjänsten har under året 
anpassat övergången till det nya 
digitala radiosystemet Rakel. 
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framtid
Tillsyn av fastighetsägare och verksamhetsutö-
vare enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) 
kommer att fortsätta och tillsynsplan upprättas.

Fortsatt arbete med framtagande av riskana-
lys för Jokkmokks kommun.

Rekrytering och utbildning av brandmän och 
befäl skall fortgå under året. Det är svårrekryte-
rat i både Porjus och Vuollerim.

Defibrillatorer (hjärtstartare) kommer under 
året att placeras ut på brandstationerna i Jokk-
mokk och Vuollerim.

 

2010 2009 2008

Larm
Jokkmokk, antal 95 79 77

Medarbetare
Årsarbetare, antal 3 3 3
Deltid 53 55 61

Rakel radiosystem ska vara klart utbyggt må-
nad 12 med successiv anpassning under en 3-års-
period, vilket på sikt leder till ökade sambands-
kostnader.

Utbyte av personbil i Jokkmokk.
Komplettering och anpassning av andnings-

skydd på stationerna.
Utbildning av nya befäl och brandmän pågår 

fortlöpande.
Inköp av ny hydraulisk klipputrustning för 

uppgradering på alla tre brandstationer.
Övningen Barents rescue genomförs i Norr-

botten med dagsetapper i Jokkmokk, Boden och 
Luleå.

IVPA avtalet med landstinget är klart för Por-
jus del och kommer att genomföras under året.

Jokkmokks kommun är en av fyra kommuner 
som är uttagen att medverka i ett projekt som 
kallas Trygghetsstyrkor. I projektet för ökat 
samarbete ingår Räddningstjänsten, Polisen och 
Ambulansen.

verksamhetsmått/nyckeltal
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sAMHÄLLsByggAr-
AvdeLningen – ByggLov
ocH FysisK PLAnering

verksamhet
Samhällsbyggarnämndens ärendemängd proto-
kollförda nämndsbeslut på plan- och byggsidan 
är 213 stycken under verksamhetsåret 2010, 51 
delegationsbeslut togs också, detta att jämföras 
med totalt 227 ärenden under 2009. De flesta 
ärendena har varit av enklare art, vilket innebu-
rit att tre samrådsmöten har hållits under 2010.  
För administration, nämndsarbeten, tillsyn och 
handläggning av ärenden, bygglov, information, 
rådgivning, planläggning, tillstånd brandfarliga 
varor, OVK, handläggning och ajourhållning 
av adress-, byggnads- och lägenhetsregister mm 
finns en tjänst som handläggare 100 procent.

Statsarkitekt har anlitats.
Vissa ärenden har granskats ur fastighetsbild-

ningssynpunkt av tjänstemän som inte ingår i 
samhällsbyggarkontorets organisation. 

Översiktsplanen har i stort sett färdigställts, 
ett antal tillägg återstår. Samarbete har varit med 
Gällivare kommun angående vindkraft.

Bland verksamhetsårets planärenden noteras:

översiktsplan
• Fördjupning vindkraft
• Detaljplan Kåbdalis restaurang
• Detaljplan Kåbdalis 2:68, fritidsbostäder
• Detaljplan, ändring, Porjus 1:92 och del av 

1:77 och 1:166

Måluppfyllelse
målet uppfyllt?

Mål 1 God boendemiljö Delvis

Mål 2 handläggning/tillsyn bygglov Delvis

Mål 3 Dispenser strandskydd, platsbesök Ja

Mål 4 Tillsyn strandskydd Delvis

Mål 5 Detaljplaner Delvis

framtid
Fortsatt arbete med löpande ärenden och plan-
arbeten.

Samhällsbyggarnämnden har som beslutsor-
ganisation fungerat effektivt med stimulerande 
och goda relationer mellan beslutsfattare och 
tjänstemän. 

TeKniK- ocH service-
AvdeLningen

Teknik- och serviceenheten består av fastighets-
förvaltning, gatukontoret, städpoolen och mat-
polen.

Teknik- och serviceenheten fungerar idag 
som en egen verksamhet enligt kommunens nya 
organisation. Nedan presenteras de olika delarna 
inom teknik- och serviceenheten var för sig.

allmänt
Teknik och Service, bildades år 2009 som en av-
delning och består av 4 enheter Matpolen, Städ-
poolen, Fastighet och Gatu/ÅVC.

ekonomi
Teknik och Service nettokostnadsbudget för år 
2010 uppgick till 22 828 tusen kronor.

Ett budget underskott på drygt 7 miljoner 
kronor blev resultatet år 2010. Största delen av 
underskottet ligger på fastighetsenheten, detta 
beror på ett flertal oväntade vattenskador och 
myndighetskrav när det gäller livsmedelsloka-
ler och brandsäkerhet. Fastighetsförvaltningen  
har höga energikostnader och lokaler med låg 
nyttjandegrad vilket bidrar starkt till det dåliga 
resultatet. 

Intäkter från försäljning av industrifastighet 
till Lapplands El-tjänst inkommer senare än be-
räknat, medan utgifterna som tillkommit i och 
med försäljningen bokförts på 2010. Gatu / ÅVC 
har även de gått med ett större underskott som 
beror på en kall vinter med många problem på 
ledningsnätet. 

Matpolen har gått med några hundra tusen i 
underskott under 2010 som dels beror på att vi 
varit tvungen att köpa in fyra nya värmevagnar 
till en kostnad av cirka 60 tusen kronor. Vidare 
var det ett haveri på kylarna på Centralköket, vil-
ket innebar att livsmedel till en kostnad av 25 tu-
sen kronor fick kasseras. Matpolen har även haft 
höjda personalkostnader som beror på dels en 
nyanställning och även höjda vikariekostnader.

Städpoolen är den enda enheten på avdel-
ningen som haft överskott med några hundra 
tusen. Detta beror på mer intäkter och mindre 
personal kostnader.

verksamhet
Teknik och Service har 60 anställda. Matpolen 
19 anställda, Städpoolen 18 anställda (Matpo-
len och Städpoolen delar på 4 anställda), Gatu / 
ÅVC 21 anställda och Teknik och Service konto-
ret 6 anställda. Personalen på Teknik och Service 
kontor har ett bra samarbete, med möte 1 gång 
per vecka. 
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Matpolens verksamhet består av två tillagnings-
kök och fem mottagningskök. Verksamheten 
bedrivs i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Mat-
polen producerar cirka 1 100 portioner per dag. 
Våra kunder är verksamheter inom äldre- och 
handikappomsorgen, vårdcentralen, personal-
matsalar och hemtjänsten. Maten till skolan i 
Porjus tillagas på centralköket i Jokkmokk. 

städpoolen gör daglig- och storstädningar, 
extra städningar, urstädningar av lägenheter, 
byggstädningar, fönsterputsning med mera på 
alla kommunens fastigheter till exempel skolor, 
förskolor, kommunförvaltning, vårdcentral med 
mera.

Städpoolen har fortsatt att sätta arbetsmiljön 
i främsta rum, på grund av alla arbetsskador och 
förslitningar, som finns inom denna yrkeskår. 
Städpoolen har år 2010 inte haft någon långtids-
sjukskriven.

Fastighetsförvaltningen hanterar i stort sett alla 
av Jokkmokks kommun ägda fastigheter och 
mark. I budgeten ingår normal drift och under-
håll av affärsfastigheter och verksamhetsfastig-

Måluppfyllelse  

Mål Nuläge
dec.
2010

Prognos
dec.
2011

Måluppfyllelse

God och välskött boende- och närmiljö.
(Jokkmokk 2015)

har ej skett i den omfattning som vi 
önskat. Kommer att ses över och lägga 
upp en plan. 

Teknik o Service arbetar för att uppnå energipla-
nen.

Projekt startat under januari 2011.

Utveckla samarbetet internt och externt för att 
kunna möta framtida behov. 

Samarbete mellan olika avd. och kun-
der har ej varit tillfredställande. Detta 
kommer att förbättras.

Teknik o Service ska ge en bra service till alla 
kunder/medborgare utifrån de lagar och riktlin-
jer som vi har att följa och utifrån de förutsätt-
ningar vi har. 
(Jokkmokk 2015)

Matpolen o Städpoolen går ut med 
enkät undersökning cirka 1 gång per 
år. Svaren visar på över 70 procent 
nöjda kunder. Till kommun invånarna i 
stort är det den allmänna enkäten som 
går ut.

Teknik o Service ska ta tillvara o utveckla perso-
nalens kompetens och erfarenhet. (Jokkmokk 
2015)

Utifrån vad som kommit fram vid 
medarbetarsamtalen försöker vi ge 
den utbildning som det finns behov 
av. även stimulera på annat sätt.

Samtliga anställda inom Teknik o Service ska 
kunna känna glädje och trygghet i sin anställ-
ning och känna delaktighet.
(Jokkmokk 2015)

Medarbetarsamtal förs med samtliga 
personal 1 gång per år. Gruppmöte 
1gång per mån sker på Matpolen, 
Städpoolen och Gatu/ÅVc. Teknik o 
Service kontor har möte cirka 1 gång 
per vecka.

heter. Fastighetskontoret har två anställda, en 
fastighetsansvarig och en byggledare. En viktig 
del i byggledarens roll är att kontrollera beställda 
arbeten både, inom investeringar och underhåll. 

Det finns ett mycket stort behov av underhåll, 
renovering och modernisering. Jokkmokks kom-
mun har haft ett förvaltningsuppdrag med AB 
Jokkmokkshus. Förvaltningsuppdraget har sagts 
upp i slutet på 2008 för en omförhandling, denna 
förhandling var avslutad 2011-01-11. 

gatu o Åvc: Återvinningscentralen arbetar med 
att sortera sopor ute vid källan är påbörjat och 
under 2010 har komposttunnan levererats till 
alla privatkunder i Jokkmokk, Vuollerim och 
Porjus. Under 2011 fortsätter detta arbetet. In-
förandet av detta sker utan ökning av taxan för 
kunderna. Initialt har införandet av kompost-
tunnan gett positiva reaktioner ute bland våra 
kunder. Gatukontoret utför även olika interna 
transportuppdrag.

Övergripande mål och verksamhetsplan för Tek-
nik och Service ska göras 2011.
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framtiden
Matpolen Ska ha matråd med äldreomsorgs per-
sonal, förskolepersonal samt elevråd från sko-
lorna två gånger per år. 

Regeringen har ett uppställt mål att den of-
fentliga sektorns livsmedelsinköp ska till år 2010 
bestå av 25 procent ekologiska råvaror. Matpo-
len har visioner att år 2011 uppnå detta. Under 
2011 kommer även en ny skollag där det finns 
inskrivet om kvalitén för skolmat. Vilket kom-
mer att innebära en del förändringar i skolmat-
sedeln. 

städpoolen: I och med att vi har ett köp och 
säljsystem så är vår verksamhet ständigt i föränd-
ring, kunder och objekt försvinner och nya kun-
der tillkommer. Detta kan innebära uppsägning 
av personal, i dagsläget så kommer en uppsäg-
ning av cirka 75 procent att ske. Detta i sin tur 
kommer att påverka den lagda budgeten.

Fastighetsförvaltningen har upprättat en ny 
överenskommelse med AB Jokkmokkshus gäl-
lande fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri 
och fastighetsadministration. 

Fastighetsavdelningen skall utreda energiför-
brukningen i samtliga fastigheter. Fastighetsav-
delningen har beställt en analys av fastighetsbe-
ståndet samt påbörjat ett pilotprojekt på östra 
skolan. Utredningen skall mynna ut i ett beslut 
av vilken form av miljöprogram som kommunen 
väljer för att uppnå energiplanen. Fastighetskon-
toret har tillsatt en projektgrupp som arbetar för 
minskad energiförbrukning, med deltagare från 
Fastighetskontoret, ekonomi, miljöstrateger 
samt en representant från respektive kommunalt 
bolag. Miljöarbetet är i linje med kommunens 
miljö och energiplan och ”Jokkmokk 2015 - God 
ekonomisk hushållning och god ekonomisk ut-
veckling”.

gatukontoret avser att under året investera i vat-
ten och avloppsnätet i kommunen för att komma 
igång med det löpande underhållet som i stora 
delar av ledningsnätet är eftersatt idag.

Gatukontoret skall också påbörja arbetet med 
att upprätta skyddsområden runt våra vattentäk-
ter.

Gatukontoret har för avsikt att påbörja ar-
betet med att byta ut huvudvattenledningen till 
samhället. Hur detta arbete skall fortgå bestäms 
under våren 2010.

En fortsatt investering i Kåbdalis är nödvän-
dig då det just nu är kommunens mest expansiva 
område.

Teknik och service samt Jokkmokks hus och Vär-
meverket kommer att fortsätta sitt arbete med 
att bilda en Teknisk Allians.
 
 

AB JoKKMoKKsHUs
VD: Rune Blomster
Ordförande före valet 2010: Bo-Anders Arvidsson 
(MP) 

ekonomi
Det har varit ett hektiskt år med många genom-
förda åtgärder och investeringar. Fortsatt po-
sitivt är att uthyrningsgraden varit väldigt hög 
under året med i genomsnitt mindre än 
1,5 procent outhyrda lägenheter.

Ekonomin gav ett nollresultat med ett litet 
underskott på 21 043 kronor. De närmaste åren 
måste bolaget börja ge ett överskott för att skapa 
en bättre soliditet och handlingskraft mot t.ex. 
ränte- och energiprishöjningar eller minskad 
efterfrågan på lägenheter. Ekonomin var under 
året gynnsam med låg ränta och begränsade 
prisökningar. Bland annat fjärrvärmen, vatten- 
och avlopp och avfallshanteringen har inte höjt 
sina priser. Även el kunde upphandlas till fördel-
aktigt pris. Energikostnaden blev ändå dyrare än 
vad som budgeterats då klimatet 2010 var betyd-
ligt kallare än normalt.  

De ökade tillgängliga medel har framförallt 
använts till eftersatt underhåll.

Totalt förbrukade medel för reparationer, underhåll och 
investeringar åren 2000-2010 i miljoner kronor 

verksamhet
Idag äger och förvaltar AB Jokkmokkshus 550 
lägenheter fördelat på 34 634 m2, samt 6 811 m2 
lokaler. Åt kommunen har AB Jokkmokkshus 
fastighetsskötsel, vaktmästeri och administra-
tion på 46 lägenheter och lokaler omfattande ca:  
127 000 m2.

AB Jokkmokkhus har under året på grund 
av krav från kunder ökat bemanningen på fast-
ighetsskötsel och minskat i administration. Idag 
finns 10 stycken fastighetsskötare-/vaktmästare. 
VD funktionen liksom ekonom/controller är på 
deltid. Administrationen i övrigt sköts av 2 as-
sistenter.
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De satsningar som gjorts på eftersatt under-
håll har främst varit utvändig målning, lägenhets 
underhåll (HLU) och energibesparande åtgär-
der.         

Några större underhållsarbeten och investe-
ringar AB Jokkmokkhus utfört och startat upp 
under året är: 

- Utvändig målning Blåbärsstigen, Oxen 
delar av Illern och Läkargatan samt vissa 
fastigheter i Vuollerim.

- Energieffektiva motorvärmare.
- Nya energieffektvare belysningar Länssty-

relsen, Mården, Hönan, Härken och Lam-
met.   

- Nya värmeväxlare och reningsanlägg-
ningar för värmesystem Tackan, Lammet, 
Illern. 

- Energieffektiva fönster, balkongdörrar 
Härken, Hönan och Tjädern.

- Upprustning tvättstugor och bastu samt 
stambyten Ängen och Tackan.

- Planering utemiljö design för bostäder
- Miljöprojekt Bjärkagården, Renen samt 

Pionjären.

Under året har en ny förvaltningsöverenskom-
melse träffats med kommunen. I den nya över-
enskommelsen minskar köpet av tjänster något 
men samtidigt tydliggörs vilka arbetsuppgifter 
som ska ingå.  

framtiden
Styrelsen har under hösten 2009 fastställ följan-
de kortsiktiga mål för AB Jokkmokkshus

- Att under vintern 2009-2010 framta un-
derhållsplan för 2010-2011.

- Att under 2009-2010 minska elförbruk-
ningen med 10 procent från 2008 års nivå.

- Att minska värmeförbrukningen fram till 
sommaren 2011 med 15 procent från 2008 
års nivå på 196 kWh/m2.

- Att under vintern 2009-2010 planera och 
påbörja förbättrade av utemiljö för 10 pro-
cent av lägenhetsbeståndet.

Målen som är konkreta och mätbara ska följas 
upp under 2011. Nya förändrade mål bör däref-
ter beslutas för perioden efter 2012. Genom att 
ställa nya mål regelbundet skapas en effektivare 
verksamhet.

 
JoKKMoKKs vÄrMeverK AB

VD: Claes Markusson
Ordförande före valet 2010: Hans-Åke Sundqvist

ekonomi
Bränslepriset för flis ökade med drygt 40 procent 
under 2007 och 2008.  Under andra halvåret 
2009 sänktes priset på massaved. Det var en kon-
junkturmässig sänkning. Under våren 2010 höj-
des priset igen.  Massavedspriset påverkar priset 
på fjärrvärmen direkt eftersom bränslekostnaden 
är den enskilt i särklass största kostnaden.

Sedvanliga underhållsinsatser i pannan och 
bränslematningssystemet har gjorts under 2010 
för att säkra driften. Ett driftstopp för flispannan 
skulle innebära stora extra kostnader för inköp 
av pellets, el och olja. Underhåll av kulvertnätet 
består oftast av åtgärder på grund av svetsningar 
vid böjar eller anslutningar läcker. En läcka på 
huvudkulverten kommer att åtgärdas under vå-
ren 2011.

Positivt under 2010 var de fortsatt låga rän-
torna. Värmeverket har en stor del av låneskul-
den placerad med rörlig ränta och det innebär 
ett direkt bättre ekonomiskt utfall genom lägre 
räntekostnader. Det mest positiva är att rökgas-
kondenseringen ger vad den utlovat. Från star-
ten till årsskiftet har 2 miljoner kWh återvunnits. 
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Antalet graddagar har under året varit 108 
procent av normalt antal, det vill säga genom-
snittstemperaturen har varit mycket kallare un-
der året än normalt. Graddagar är ett mått på 
uppvärmningsbehovet och kan korreleras till vår 
försäljning.

verksamhet
Produktionen i värmeverket sker nästan enbart 
med biobränslen. Elpannor, pelletspanna och ol-
jepannor används vid driftstopp och slaggningar.  
Pelletspannan används under sommarperioden 
och vid planerade stopp. Det minskar behovet av 
produktion från elpannor och oljepannor. 

Elförbrukningen till Elpannorna blev större 
under 2010 på grund av pågående investeringar i 
värmeverket. Den stora flispannan hade ett lägre 
sommarstopp än normalt för ombyggnaden av 
bränslematningen. Oljeförbrukningen i oljepan-
norna som står i reserv är närmast försumbar. En 
del olja går åt för att värma keramiken i pellets-
pannan före start under vintern. 

Årets investeringar har varit omfattande. Den 
största investeringen var installeringen av rök-
gaskondensering. Rökgaserna är egentligen vat-
tenånga. Genom kondensering är det möjligt att 
ta tillvara på energin. Temperaturen i rökgaserna 
sänks från 180 grader till 55 grader. Resultatet 
blir att behovet av bränsle minskar i motsva-
rande mån. En ombyggnad av bränslematningen 
har gjorts för att bland annat minska driftstör-
ningar från orent bränsle. Investeringarna har 
delfinansierat med bygdemedel.

Enligt kraven från kommunens samhällsbyg-
garnämnd har värmeverket upphört med flisning 
i värmeverkets flislada med flishugg som blåser 
ut flisen. Ljudet har upplevts som störande. En 
begagnad flishugg har inköpts för flisproduktio-
nen. Den sker idag på sågplanen och flisen ban-
das ut på hög utan störande ljud.  

Värmeverket har fortsatt att bygga ut fjärr-
värmenätet i egen regi under sommaren 2010. 
Under vintern 2009/2010 genomför värmever-
ket en marknadskartläggning över fastigheter 
som inte är anslutna till fjärrvärme. Utfallet av 
kartläggningen blev att stamnätet inte byggs ut i 
någon större utsträckning. Den utbyggnad som 
har gjort har varit i huvudsak förtätningar. En 
viss utbyggnad av stamnätet blev det också. To-
talt har 24 nya kunder anslutits. För fastighetsä-
gare var det gynnsamt att investera under 2010 
eftersom det var möjligt att söka konverterings-
bidrag och ROT bidrag för att minska den egna 
kostnaden. Möjligheten till ROT bidrag finns 
kvar 2011.

milJö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet en-
ligt miljöbalken. Jokkmokks Värmeverk AB fick 

2010-03-30 ett nytt tillstånd enligt 
miljöbalken för fortsatt och ut-
ökad verksamhet. Tillståndet avser 
fjärrvärmeproduktion och flispro-
duktion. Uppföljning av verksam-
heten sker genom rapporter till 
Naturvårdsverket och miljörap-
port till samhällsbyggarnämnden. 

Statens Fastighetsverk och 
Jokkmokks Sockenallmänning är 
de stora leverantörerna av ved. 
Mindre mängder torrflis leveras 
av sågverken. På grund av att in-
dustrin har börjat använda torr-
flis i sin produktion har utbudet 
minskat. Även lokala privata leve-
rantörer av ved har förekommit under året. Ny 
leverantör är Norra Skogsägarna. För att säkra 
värmeverkets behov har leveranserna ökat från 
Statens Fastighetsverk. En konsekvens av detta 
är längre fraktavstånd. Marknadspriset på massa-
veden sänktes under 2009 men det har åter höjts 
under 2010.

personal
Organisationen består av fyra anställda för drift 
och underhåll av värmeverket, kulvertnätet, 
maskinparken för flisning och vedhantering. 
En anställd för administration och ekonomi. 
Tjänsten som produktionschef är inte återbesatt. 
VD ansvarar för företagsledning, planering och 
utveckling.  En person har tidigare hyrts in för 
flisningen och beredskap under vinterhalvåret. 
I och med köpet av effektivare flishugg har den 
inhyrningen upphört. Driften av värmeverket är 
bemannat genom beredskapsschema dygnet runt 
och året om. Sjukfrånvaron är fortsatt mycket 
låg. Värmeverket har fortsatt att satsa på kom-
petensutveckling av drift och underhållspersona-
len. Under andra halvåret har värmeverket sålt 
ekonomitjänster till kommunen och AB Jokk-
mokkshus.

framtiden
Arbetet fortsätter med att förtäta distributions-
nätet genom att ansluta nya kunder och för att 
minska kulvertförluster. Kulvertförlusterna be-
ror också på vattentemperaturen i nätet och på 
hur effektivt fastighetsägarnas undercentraler 
fungerar. Bra fungerande anläggningar behöver 
mindre flöden.

Jokkmokks kommun, som är största kunden 
till värmeverket, arbetar med energieffektivise-
ring. Det kommer att innebära mindre ener-
giförbrukning, men också bättre fungerande 
undercentraler med lägre returtemperaturer på 
kulvertvattnet till värmeverket. Det förbättrar 
möjligheterna till återvinning av energin i rök-
gaskondenseringen.
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nÄringsLiv, TUrisM,  
sysseLsÄTTning ocH diverse 
KoMMUnsTyreLseverKsAMHeTer

UTFALL BUdgeT diFFerens

intäkter 95 152 90 028 5 124

Kostnader 170 336 155 177 -15 159

nettokostnader 75 184 65 149 -10 035

kommunstyrelsen

Sedan valet 2010: Antal ledamöter: 11 (5 S, 1 FJK, 1 FP, 1 SV, 1 C, 1 V, 1 
MP)
Ordförande: Stefan Andersson (S)

Före valet 2010: Antal ledamöter: 11 (1V, 1 SV, 1 FP, 1 MP, 1 C, 1 Alt, 5 S)

Under rubriken Näringsliv, turism, sysselsättning 

och diverse kommunstyrelseverksamheter finns 

all verksamhet inom utvecklingskontoret sam-

lad. Här finns också verksamhetsberättelsen för 

kommunens delägda utvecklingsbolag struk-

turum. dessutom finns här information om det 

nya kommunledningskontoret och kommun-

chefens ansvarsområde.
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allmänt
Driftredovisningen ovan omfattar de delar av 
kommunens verksamhet där kommunstyrelsen 
är ansvarig. Några av kommunstyrelsens områ-
den har kommenterats på annat ställe i denna 
årsredovisning. De övriga delarna kommenteras 
nedan med anledning av ett ekonomiskt utfall 
som avviker kraftigt från budgeterade värden el-
ler av andra anledningar.

Flera enheter redovisar budgetöverskott 
medan andra enheter redovisar budgetunder-
skott. Bland annat redovisar Teknik- och servi-
ceenheten ett underskott på 7 637 tusen kronor, 
främst beroende på att kraftiga underhållsinsat-
ser på fastighetssidan.

Måluppfyllelse
Framgångsfaktorer Indikatorer / Delmål Nuläge 2015 Not 2010

Aktiva medborgare - ”Nöjdhetsgraden” vad gäller 
medborgarnas upplevelse av 
att det ges möjlighet till ett 
brett kultur- förenings- och 
fritidsliv, ska ligga kvar på minst 
7.5 på en tiogradig skala (Scbs 
medborgarindex).

Samtliga ledsträckor har godtagbart men ej opti-
malt underhåll. 

Ansvaret är from 2010-01-01 överflyttat på Gatu-
kontoret.

basvärde 2008: 7.5 på en tiogradig skala (Scbs 
medborgarindex).

livslångt lärande. 
Goda utbildnings-
möjligheter

- Minst 30 procent av befolk-
ningen har avslutat en efter-
gymnasial  utbildning (Scb 
befolkningens utbildning).

Målet ej uppfyllt. Nuvarande nivå 27 procent 
(2010-01-01). har dock ökat de senaste åren.

Kurser och program på hög-
skolsnivå ska följa kommunens 
och näringslivets behov. 

Målet är uppfyllt. Arbete i enlighet med behovsin-
ventering.

- Utöver detta ska hela nätuni-
versitetets utbud finnas att 
tillgå.

Målet är uppfyllt.

ökad befolkning - Positivt flyttnetto 2010. 2011-12-31: Ej uppfyllt. Flyttnetto -17 och födelse-
netto -22.

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

2011-12-31: Ej uppfyllt. befolkningsminskning 
(-40). Jämfört med basår 2008 -236.      

UTvecKLingsKonToreT

ekonomi

(tkr) Utfall Budget differens

Intäkter 19 548 13 078 6 470

Kostnader 32 010 25 046 -6 964

Nettokostnader 12 462 11 968 -494

Missad bygdemedelsansökan (Laponia -500 tkr). Ej budgeterade medfi-
nansieringar (-400 tkr). Kostnader för Vuollerim 6000 ej budgeterade (-136 
tkr). Kunskapens Hus (LKF) (+600) som uppstått under första halvåret.

verksamheten
Sedan juni leds Utvecklingskontoret av två chefer. En verksamhetsplan för 
2011 innehållande även interna arbetsrutiner håller på att arbetas fram ge-
mensamt av hela gruppen. I skrivande stund befinner sig detta arbete i sin 
slutfas. Utvecklingssamtal har inletts och förväntas vara genomförda innan 
årsskiftet.

framtiden
Den nya verksamhetsplanen förväntas leda inriktningen på verksamheten. 
Nya rutiner kring hur leda projekt (PROPS) planeras ”generationsväxlas” 
in då nya lämpliga projekt startas upp. Intern organisation, grupperingar 
och definierade ansvarsområden, förväntas successivt falla på plats i enlig-
het med den kommande verksamhetsplanen.
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sTrUKTUrUM i JoKKMoKK AB

ekonomi

 Utfall
Intäkter 6 905,1

Kostnader 6 900,2

nettokostnader 4,9

allmänt
Jokkmokks kommun, Vattenfall AB, Företagarna 
i Jokkmokk och Sparbanken Nords Näringslivs-
stiftelse äger och driver gemensamt utvecklings-
bolaget Strukturum i Jokkmokk AB, nedan kallat 
Strukturum. Jokkmokks kommun har uppdragit 
till Strukturum att driva och utveckla närings-
livsarbetet. 

Kommunen har antagit en näringslivsplan i 
vilken målsättningar och strategi för kommu-
nens näringslivsutveckling anges. Denna plan 
utgör grunden för det uppdrag som specificeras 
i separat avtal. Med Norrbottens läns regionala 
tillväxtprogram som grund har kommunen an-
tagit ett lokalt tillväxtprogram för Jokkmokks 
kommun för åren 2004-2007. Detta program 
har, tillsammans med den kommunala närings-
livsplanen, utgjort grunderna för Strukturums 
långsiktiga verksamhetsplan 2007-2012. 

verksamheten
Strukturum skall primärt verka för att stärka det 
lokala näringslivets villkor och utveckling. Struk-
turum skall även verka för att stimulera till och 
underlätta nyföretagande. Strukturum skall ver-

ka för att uppnå en hållbar långsiktig utveckling i 
kommunen och eftersträva ett minskat beroende 
av de dominerande arbetsgivarna.  Åtgärder och 
insatser skall syfta till att bidra till skapandet av 
lönsamma företag. Detta innebär en fokusering 
på lönsamhet och kompetens snarare än på an-
tal skapade arbetstillfällen. Den grundläggande 
uppfattningen är att endast lönsamhet på sikt 
skapar arbetstillfällen. Strukturums operativa 
verksamhet präglas av generalistkompetens re-
presenterad i styrelse och anställd personal. 
Specialistkompetens anlitas externt när så krävs. 
Strukturum ska ha sin förankring i kommunen 
vilket innebär att ägare och styrelseledamöter 
även skall ha god kunskap om lokala förhållan-
den i kommunen.

Genom sitt uppdrag för Jokkmokks kommun 
arbetar Strukturum för att förbättra och stärka 
förutsättningarna och ge service till det lokala 
näringslivet med insatser för ökat nyföretagan-
de, förmedling av myndighetskontakter, pro-
dukt- och verksamhetsutveckling, utbildning 
etcetera. Strukturum ska även medverka i nä-
ringslivsanknutna EU-projekt

väsentliGa händelser 
35 företag har startats i kommunen under året 
och om man även räknar in de 14 som har valt 
att endast ha F-skattsedel är antalet nystartade 
företag 49 st. Enligt Jobs and Societys statistik är 
Jokkmokks kommun på första plats i länet och på 
52:a plats i landet när det gäller antalet nystar-
tade företag med 6,7 startade företag per 1 000 
invånare. En förklaring till det goda resultat är 
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bland annat att Strukturum drivit flera lyckade 
projekt, så som EntreprenörCentra, Främjande 
av kvinnors företagande och Företagare med ut-
ländsk bakgrund.

I Jokkmokks kommun finns företag med god 
tillväxt, det bevisas av att åtta företag har fått 
Synas tillväxtpris. Detta förde med sig att Jokk-
mokks kommun fick pris som bästa tillväxtkom-
mun i länet. Svenskt Näringslivs företagsam-
hetsmätning visar att Jokkmokk har länets mest 
företagsamma befolkning. Mer än 16 procent av 
kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för 
ett företag. 

Statsministern har besökt ett företag i kom-
munen; Latitude Solar i Porjus. Vid besöket på-
visades att företaget haft god nytta av Struktu-
rums tjänster när de startade sitt företag. 

Nenet, Norrbottens energikontor, har nu-
mera kontor även i Strukturums lokaler. I juni 
invigdes Jokkmokkskontoret av landstingsrådet 
Kent Ögren och kommunalrådet Anna Höven-
mark. 

Gymnasieskolans program Ung Företagsam-
het och annan verksamhet som syftar till att 
uppmuntra ungas entreprenörskap har på olika 
sätt fått stöd. Ett sätt har varit att tillhandahålla 
ett kontorsrum för regionchefen. För att säkra 
framtida företagande i kommunen är det viktigt 
att ha nära kontakt med ungdomar som har en-
treprenörsplaner och ett bra sätt är att ha goda 
kontakter med Ung Företagsamhet.

Strukturum har på Tillväxtverkets rekom-
mendationer bjudits in till en konferens i Stock-
holm med näringslivsfolk från hela landet för att 
föreläsa om hur man når framgång i näringslivs-
arbete främst inriktat på nyföretagarverksamhet.

Strukturum har under året drivit olika pro-
jekt. Projektet ”Främjande av kvinnors företa-
gande i Jokkmokks kommun” avslutades med 
gott resultat i december. Projektet har fått re-
presentera Norrbotten i en skrift som visar på 
bra exempel i landets alla 29 län. Projektet ”Fö-
retagare med utländsk bakgrund” har även det 
avslutats med ett bra resultat. Detta projekt har 
lagts in i europeiska databaser som ett mönster 
för hur man på ett bra sätt kan stödja företagare 
från andra länder och Strukturum har även in-
bjudits till Tillväxtverket i Stockholm för att be-
rätta om projektet. 

Etapp två av nyföretagarprojektet Entrepre-
nörCentra startades i augusti. Projektet drivs i 
samarbete med Älvsbyns kommun. Strukturum 
har där projektledningsansvaret för Jokkmokks 
kommuns del. Arbetet med att göra en ansökan 
för etapp tre har påbörjats. 

Förstudie för att undersöka förutsättningarna 
för utveckling och tillväxt inom samiska bran-
scher i Jokkmokks kommun avslutades med att 
lämna in en genomförandeansökan under april 

månad. Strukturfondspartnerskapet avslog ansö-
kan i december innebärande att samma ansökan 
kommer att lämnas in för beslut under 2011.

En förstudie har gjorts för att undersöka för-
utsättningarna för utveckling av företagandet 
inom hälsobranschen och koppla den närmare 
till besöksnäringen. Den har resulterat i att en 
genomförandeansökan har påbörjats.  

Medel för kompetensutvecklingprojektet 
”Företag i utveckling i Jokkmokks kommun” har 
beviljats och projektet startades under augusti 
månad, varvid en projektledare anställdes.  

Vid sidan av projektet har kompetensut-
vecklingsinsatser gjorts för företag, bland annat 
HACCP-utbildningar, fördjupad entreprenad-
juridik, ledarskaputbildningar och olika data-
kurser. Rådgivning och andra former av stöd till 
företag har utförts i sedvanlig ordning. Vi arbe-
tar aktivt inom den egna organisationen och via 
deltagande i projektet Invest in Norrbotten för 
att skapa möjligheter till nyetableringar i kom-
munen. 

Ett antal välbesökta och omtyckta seminarier 
har hållits, både inom och utanför projekten. 
Exempel på teman är finansiering, livsstil och 
hälsa, sälj, tjäna pengar på webben, varumärken 
etcetera. Fem uppskattade nyhetsbrev har getts 
ut under året.

Fredagskaffemöten – en mötesplats för dia-
log och ett öppet forum för näringslivs- och 
samhällsfrågor har fortsatt. Alla intresserade av 
näringslivsfrågor bjuds in till morgonkaffe med 
samtal, diskussion och information varje helgfri 
fredag med uppehåll under semesterperioden i 
Strukturums lokaler. Under 2010 har vi haft 38 
fredagskaffemöten.

Företagen inom Destination Jokkmokk har 
haft föreläsningar i Strukturums lokaler under 
vintermarknaden. Strukturum har medverkat vid 
Jokkmokksdagarna i Huddinge som arrangeras 
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Avvikelser gentemot budget finns främst 
inom delområdena personalenheten (-1 435 tu-
sen kronor), Jokknet (-442 tusen kronor) och ad-
ministrativa enheten (-943 tusen kronor).

verksamheten
ekonomifunktionen
Verksamheten har fortgått med tidigare verk-
samhetsmål. Ekonomifunktionen har under pe-
rioden 2010-06-01 haft en minskning med 0,5 
ekonomichefstjänst, samt en utökning med 1,0 
ekonomtjänst med inriktning på särskilda stöd-
insatser i andra kommunala verksamhetsdelar. 

Personalfunktionen
Personalfunktionen har under hösten bytt chef 
(tillika chef för Kommunledningskontoret). Per-
sonalfunktionen har också under stor del av året 
haft extra personal som stöd till följd av det tidi-
gare administrativa systembytet. 

iT-service
IT-service har fortsatt med samma verksamhets-
mål som under 2009. Under 2010 har Jokknets 
verksamhet, efter en lång tids kapacitetsproblem, 
lagts ut på OpenNet som ny tjänsteleverantör.

Administrativa funktionen
Inom administrationen har inga förändringar 
genomförts och verksamheten bedöms att fort-
sätta på samma sätt under 2010. Verksamheten 
har tre medarbetare. Då verksamheten i första 
hand är ett serviceorgan för politiken har valåret 
2010 att inneburit en extra påfrestning med ett 
budgetöverdrag som följd.

Överförmyndaren
Kommunen har sedan början av 2009 en anställd 
tjänsteman som överförmyndare. Verksamheten 
expanderade under 2009, bland annat med an-
ledning av kommunens engagemang i asylpro-
cessen och under 2010 har det varit fortsatt hög 
aktivitet.

Fiskeriverksamheten
Fiskerikonsulenten är anställd av kommunen 
men arbetet leds av fiskerigruppen som består av 
flera olika intressenter. Verksamheten bedöms 
fortsätta på samma sätt under 2011. 

framtiden
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta 
arbeta inom samma ansvarsområden som 2010. 
Den servicedeklaration som togs fram under 
2010 kommer att tillsammans med nya målfor-
muleringar gälla från och med januari 2011. 

av företag i Jokkmokks kommun och vid den år-
liga julmarknaden i Jokkmokk. 

Personal och styrelse har deltagit i ett flertal 
möten, seminarier och projektgrupper med ak-
tuella frågor på agendan. Näringslivsråd bestå-
ende av ordförandena i näringslivsgrupperna, 
KSAU, kommunala tjänstemän och företrädare 
för Strukturum har hållits två gånger under året. 

Kommunen och Strukturum har samarbetat 
i frågor som berört båda organisationerna och 
månatliga samråd har hållits med kommunens 
utvecklingschef och kommunchefen. Där emel-
lan har en löpande dialog angående gemensamma 
frågor förts. Kommunens EU-samordnare har 
fram till maj månad funnits en dag per vecka på 
Strukturum.

framtiden
Strukturum har avtal med kommunen till 2011-
06-30 att driva och utveckla näringslivsarbetet i 
kommunen. Under första hälften av 2011 ska för-
handling om ett nytt avtal tas upp. Ett förslag till 
plan för arbetet kommande period ska tas fram. 
Målet är ett fortsatt samarbete mellan kommu-
nen och Strukturum. 

Under 2011 kommer följande projekt att dri-
vas; EU-projektet ”EntreprenörCentra” etapp 
två och om medel beviljas etapp tre, kompetens-
utvecklingsprojektet ”Företag i utveckling i Jokk-
mokks kommun”. Under förutsättning att medel 
beviljas kommer projekten ”Utveckling av samis-
ka näringar” och ”Eir – utveckling av företagande 
inom branschen livsstil och hälsa” att startas.

KoMMUnLedningsKonToreT

allmänt
Kommunledningskontoret samlar all administra-
tiv verksamhet och består av följande funktioner: 
ekonomi, personal, IT, administrativa, överför-
myndaren och fiskeriverksamheten. Kommun-
ledningskontoret har bytt verksamhetschef under 
hösten 2010.

Kommunledningskontoret har under 2010 ar-
betat fram verksamhetsmål som kommer att mä-
tas från och med 2011.

ekonomi

(tkr) Utfall budget Differens

Intäkter 5 927 6 310 -383

Kostnader 26 380 24 316 -2 064

Nettokostnader 20 453 18 006 -2 447
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KoMMUncHeFen

allmänt
Inom kommunchefens ansvarsområde inryms 
frågor av diverse övergripande karaktär. Inom 
Jokkmokks kommun finns endast en (1) förvalt-
ning och inom den förvaltningen finns ett antal 
diverse olika avdelningar och enheter. Se organi-
sationsschemat på sidan 12. 

Kommunchefen är chef över samtliga av-
delningschefer. Kommunchefen är som högste 
tjänsteman i Jokkmokks kommun ansvarig för 
att de politiska besluten verkställs.

I kostnaderna för det som benämns med rub-
riken kommunchefen ingår alla centrala kost-
nader som inte lyder under en egen avdelning 
eller enhet. Därmed ingår även kostnaderna för 
bostadsanpassning och kostnaderna för trafikfrå-
gorna inom detta område. 

ekonomi
I det som i detta sammanhang går under rub-
riken kommunchefen, inklusive bostadsanpass-
ningsfrågorna och trafikfrågorna, redovisas net-
tokostnader som uppgår till cirka 0,5 miljoner 
kronor lägre än vad som budgeterats.

Den största förklaringen till detta budgetö-
verskott har att göra med att kostnaderna för 
kommunstyrelsens oförutsedda poster inte alls 

uppgått till budgeterad nivå. Det i kombination 
med att kostnaderna för bostadsanpassningsbi-
drag blivit högre än budgeterat summerat till-
sammans till 0,5 mkr i positiv budgetavvikelse.

verksamheten
Inom kommunchefens ansvarsområde finns en 
mängd frågor som inte hör hemma någon an-
nanstans. Länstrafikkostnaderna och kostna-
derna för bostadsanpassningsbidragen redovisas 
inom detta område.

Sedan augusti 2008 har Jokkmokks kom-
mun jobbat med ett stort förändringsarbete. Det 
handlar om att nå en förändrad organisations-
kultur där nyckelorden är förtroende, delaktig-
het, dialog, kommunikation och tillit.

Som en följd av detta förändringsarbete job-
bar vi väldigt mycket med ledarskaps- och med-
arbetarskapsfrågor inom Jokkmokks kommun. 

framtiden
Arbetet med att förändra organisationskulturen 
ska fortsätta. Vi ska jobba vidare med att förändra 
attityder och värderingar. Samtliga medarbetare 
i Jokkmokks kommun har varit med och jobbat 
fram en värdegrund för Jokkmokks kommun.

Exakt vad den nyframtagna värdegrunden be-
tyder på respektive arbetsplats ska vi jobba vidare 
med under år 2011.
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RAPPORTER

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

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

Betalningsflödesrapporten visar hur 
kommunen fått in pengar och hur de 
har använts under året. Här behandlas 
in- och utbetalningar till skillnad från 
resultaträkningen som innehåller intäk-
ter och kostnader. 

Betalningsflödesrapporten är i prin-
cip samma sak som en finansieringsana-
lys men betalningsflödesrapporten är 
uppställd på ett litet annorlunda sätt. 
Jokkmokks kommun redovisar en be-
talningsflödesrapport enligt rekom-
mendation från Rådet för kommunal 
redovisning. 

Tanken är att läsaren ska kunna 
följa betalningsflödena på ett mer pe-
dagogiskt sätt jämfört med den tidi-
gare finansieringsanalysen. Jokkmokks 
kommun har därför ersatt finansie-
ringsanalysen med en betalningsflödes-
rapport.

TERMER

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

Avskrivningar är en planmässig värde-
nedsättning av anläggningstillgångarna. 
Investeringsutgiften periodiseras och 
kostnadsförs genom avskrivningen.

Avsättningar är ekonomiska förplik-
telser vilkas storlek eller betalningstid-
punkt inte är helt bestämd. Exempel på 
avsättningar är kommunens pensions-
förpliktelser till de anställda.

En kostnad kommer att uppstå, men 
det är inte känt vilket belopp det blir 
och inte heller när i tiden kostnaderna 
uppstår.

Balansomslutning är summan av pas-
sivsidan eller aktivsidan på balansräk-
ningen. Det vill säga summan av samt-
liga tillgångar eller summan av samtliga 
skulder, avsättningar och eget kapital.

Driftredovisningen omfattar kostna-
der och intäkter för den löpande verk-
samheten under året.

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

Rörelsekapitalet som är skillnaden 
mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder.

Anläggningskapitalet som är skillna-
den mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder.

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

Kortfristiga	 fordringar är fordringar 
som i princip har en förfallotid på ett 
år eller mindre från balansdagen räknat. 
Ett exempel på kortfristiga fordringar 
är kundfordringar.

Kortfristiga	 skulder avser i princip 
skulder med en förfallotid på ett år eller 
mindre.

Likvida	medel	anger vilken betalnings-
beredskap som finns. Likvida medel 
består av kontanter, banktillgodohavan-
den, statsskuldsväxlar och dylikt.

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

Omsättningstillgångar är tillgångar 
som snabbt kan förvandlas till eller re-
dan är kontanta medel av typen bank- 
och postgirotillgodohavanden, kund-
fordringar och dylikt.

Periodisering innebär en fördelning av 
kostnader och intäkter på den redovis-
ningsperiod till vilken de hör.

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

Soliditet är ett nyckeltal som talar om 
hur den långsiktiga betalningsförmågan 
är. Det egna kapitalet ställs i förhållan-
de till det totala kapitalet. Soliditeten 
visar hur stor del av de totala tillgång-
arna som finansieras med egna medel.

Tillgångar är dels omsättningstill-
gångar (till exempel kontanter, pengar, 
statsbidragsfordringar och förråd) och 
dels anläggningstillgångar (till exempel 
fastigheter, inventarier, aktier och lång-
fristiga fordringar).
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redovisninGsprinciper

Jokkmokks kommun följer den kom-
munala redovisningslagen gällande re-
dovisningsprinciper på alla punkter. 

Jokkmokks kommun följer också 
de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning eller 
dess företrädare. 

Nedan beskrivs Jokkmokks kom-
muns tillvägagångssätt i speciellt omta-
lade redovisningssituationer. 

Vi bedömer att de bör lyftas fram 
extra trots att vi ovan säger att vi följer 
rekommendationer från Rådet för kom-
munal redovisning.

Balansräkningen i den samman-
ställda	 redovisningen har upprättats 
enligt den proportionella konsolide-
ringsmetoden, 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 kommu-
nens andelsinnehav i företagen samt 
interna skuld- och fordringsposter jus-
terats bort.

Periodisering	av	personalkostnader	
I bokslutet för år 2005 förändrade Jokk-
mokks kommun rutinen för redovis-
ning av lönekostnader avseende tillägg, 
övertidsersättningar och liknande un-
der december månad. 

Fram till och med år 2004 redovisa-
des dessa kostnader på januari månad 
nästkommande år. 

Denna förändrade rutin innebär där-
med att Jokkmokks kommun redovisar 
personalkostnader på korrekt redovis-
ningsår.

Periodisering	av	skatteintäkter
I enlighet med rekommendation num-
mer fyra från Rådet för kommunal re-
dovisning har kommunalskatten perio-
diserats. Detta innebär att kommunen i 
bokslutet för år 2009 har bokfört den de-
finitiva slutavräkningen för år 2008 och 
en preliminär slutavräkning för år 2009. 

Avsättningar	för	löneskatt har i enlig-
het med Rådet för kommunal redovis-
ning nummer fem från år 1999 periodi-
serats och redovisas enligt den blandade 
modellen.

Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som kommunen har till 
arbetstagare och pensionstagare. 
Den samlade pensionsskulden åter-
finns 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 ligger utanför ba-
lansräkningen under rubriken borgens- 
och ansvarsförbindelser.

Jokkmokks kommuns samlade pen-
sionsskuld uppgår till 177,1 miljoner 
kronor (182,0) inklusive löneskatt på 
balansdagen. Under avsättningar finns 
1,5 miljoner kronor (1,1) redovisat och 
under kortfristiga skulder finns de pen-
sioner som har tjänats in av de anställda 
under år 2009, den så kallade individuel-
la delen, totalt 6,2 miljoner kronor (6,4) 
vilka betalats ut i mars månad 2011. 

Under borgens- och ansvarsförbin-
delser finns de pensionsförpliktelser 
som har tjänats in av arbetstagare och 
pensionstagare innan år 1999. Dessa 
räknas upp enligt fastställt index och 
reduceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. Detta åtagande upp-
går i bokslutet till 134,5 miljoner kro-
nor (140,0).

Den totala löneskatten för pensions-
åtagandena i Jokkmokks kommun upp-
går till 32,6 miljoner kronor (33,1).

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 balans-
räkningen tagits upp till anskaffnings-
kostnaden minus investeringsbidrag 
och avskrivningar. 

Avskrivningskostnaden belastar re-
sultatet från och med månaden efter det 
att investeringen avslutats.

De planenliga avskrivningstiderna 
följer rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Anläggningstillgångarna specificeras 
helt i enlighet med rekommendationer 
från revisorerna. I not sju och åtta kan 

därmed nu läsaren följa anskaffnings-
värden, avskrivningar och nedskriv-
ningar för olika typer av anläggnings-
tillgångar. 

Jokkmokks kommun använder sig 
sedan flera år tillbaka av ett (1) basbe-
lopp som gräns för aktivering av inves-
teringar i inventarier av ringa värde. 

Det betyder alltså att inköp av inven-
tarier och liknande som för närvarande 
inte överstiger ungefär 40 000 kronor 
kostnadsförs på aktuellt redovisningsår.

Anslutningsavgifter
I enlighet med information från Rådet 
för kommunal redovisning bokförs va-
anslutningsavgifter som en intäkt.

Jokkmokks kommun har under de 
senaste åren inte haft någon stor volym 
avseende va-anslutningsavgifter. 

Jokkmokks kommun bruttoredo-
visar 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.

Rådet för kommunal redovisning 
utfärdade i september 2002 en rekom-
mendation angående redovisning	 av	
leasingavtal. I rekommendationen görs 
det skillnad på operationella och finan-
siella leasingavtal.

Ett finansiellt leasingavtal är ett lea-
singavtal i vilket de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägan-
det av objektet i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasingtagaren. 

Äganderätten kan, men behöver inte, 
övergå till leasingtagaren. Ett leasing-
avtal som inte är ett finansiellt leasing-
avtal är ett operationellt leasingavtal.

I de fall avtalets värde är obetydligt 
ska leasingavtalet inte klassificeras som 
finansiellt utan operationellt.

Vid finansiellt leasingavtal ska ob-
jekten för dessa avtal redovisas som 
tillgångar och framtida leasingavgifter 
som skulder i balansräkningen. Opera-
tionella avtal ska endast redovisas som 
kostnader i resultaträkningen.

Jokkmokks kommun har klassificerat 
sina leasingavtal som operationella. De 
operationella leasingavtalen specificeras 
i not två.
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Jokkmokks	kommun

Gatuadress:  Västra Torggatan 11   Postadress:  962 85 Jokkmokk
Telefon:  0971-170 00 vx   Telefax:  0971-172 01

www.jokkmokk.se
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Vi hoppas att informationen har varit överskådlig och gett dig 
svar på dina frågor kring Jokkmokks kommuns ekonomi och verksamhet.

Gör gärna ett besök på Jokkmokks kommuns hem sida: 
www.jokkmokk.se

Där finner du mer information om kommunens olika avdelningar och 
om de kommunala bolagen samt aktuella kontaktpersoner och telefon-
nummer. Dessutom kan du ta del av kommunens egen informations- 

tidning ”Jokkmokksmagasinet”, som ges ut 
en gång om året.

Tack för ditt intresse för
Jokkmokks kommuns årsredovisning 2010


