
Hur är läget just nu  
inom kultur och fritid?
”Corona inneburit att arrange-
mang blivit inställda och därför 
är det en nedgång i verksam-
heten. Även föreningslivet är 
drabbat och viss verksamhet 
går på sparlåga.  Vi har fått 
inrikta oss på andra saker för 
att anpassa oss. Ensamhet och 
den psykisk ohälsa har ökat 
generellt. Därför är kultur- och 
fritidsanläggningar en stor 
tillgång. I dessa tider betyder 
idrottsplatser, skidspår och 
vandringsleder extra mycket”. 

Räcker pengarna?
”Med enbart den skattefinan-
sierade budgeten skulle vi inte 
kunna ha all den verksamhet 
som vi bedriver, men vi har fan-
tastisk personal som är duktig 
på att söka externa pengar. 40 
till 50 procent av det vi gör är 
finansierat via externa medel. 
En del av vår verksamhet lever 
i en projektvärld, men det är 
inte alltid lätt. Vad kan vi göra 
till hösten? Kan vi ha anställda 
kvar eller inte? Det är alltid osä-
kert innan projektansökningar-
na är behandlade. Det gäller att 
inte lova för mycket”. 

”Utan projektmedel skulle vi 
aldrig kunna driva Kultursko-
lan som vi gör. Den är grunden 
till kulturen och ger barn och 

ungdomar en chans att upp-
täcka musik, jojk, teater, slöjd 
eller andra estetiska ämnen, ett 
15-tal olika”. 

Några särskilda utmaningar 
just nu?
”Jokkmokk har alltid haft stor 
föreningsverksamhet. Utan alla 
våra föreningar skulle vi inte 
kunna ha samma utbud. Tyvärr 
fattas det ledare. Det är en ut-
maning att få fram fler”. 

Vad finns på den  
positiva sidan?
”Att vi har en personalstyrka 
där inget sitter fast, vi är riktiga 

problemlösare som samverkar 
över gränserna för att ge alla ett 
bra utbud.  Vi är näst bäst i lan-
det på öppettider på biblioteket 
i Jokkmokk, tack vare Meröp-
pet. Här kan medborgarna 
teckna avtal för att låna böcker 
via självbetjäningsdisken. Just 
nu är det cirka 70 personer 
som besöker biblioteket då det 
egentligen är stängt”. 

Driver kultur och fritid några 
projekt just nu?
”Det stora projektet är Mid-
nattssolens trädgård, en eta-
blering som kan bli vägledande 
och beröra inte bara Norr-

botten utan även få effekter 
regionalt och nationellt. Nästa 
projekt är Friluftsplanen där 
vi ska reda ut vad vi har och 
ska ha i vår stora kommun. Vi 
kartlägger allt från skogsstigar, 
grillplatser och besöksmål till 
allt annat som kommunens in-
vånare, turister och företag kan 
ha glädje och nytta av. Tillsam-
mans måste vi enas om vad som 
ska finnas kvar, renoveras eller 
tas bort. I projektet ska vi också 
göra kartor och så småningom 
också digitala kartor för fritids-
områden i hela kommunen”.

Kultur och fritids styrka – hur 
skulle du beskriva den?
”Det är en liten tajt enhet med 
bra koll på hela kommunen, 
som vet vad föreningarna gör 
och som kan samverka och 
hjälpa till. Personalen är suve-
rän på att växla upp skattepeng-
arna med andra medel för att 
kunna ge alla som bor i Jokk-
mokks kommun ett bra utbud 
av kultur- och fritidsupplevel-
ser”.

Samtliga texter i artikelserien 
finns att läsa på kommunens 
hemsida, jokkmokk.se

Kultur- och fritidsavdelningen
En innehållsrik och stimulerande fritid är viktig för trivseln. I Jokkmokk ser  
kultur- och fritidsavdelningen, tillsammans med en mängd föreningar, organisa-
tioner och enskilda till att det finns något för alla i kommunen. 

Den enda lag som styr verksamheten på kultur och fritid är bibliotekslagen. I det fallet  
är kommunen bra rustad med bibliotek i Jokkmokk och Vuollerim, samt med filialer i 
Murjek och Porjus - tack vare samarbete med lokala föreningar.

Kultur- och fritidsavdelningen får 10 miljoner kronor av skattemedlen men omsätter 
cirka 19 miljoner, tack vare externa projektpengar. Nämnden ger bidrag till föreningar 
och organisationer för att stimulera fritids- och allmänkulturell verksamhet.

Inom Kultur- och fritidsavdelningen finns allmänkulturen, kulturskolan, fritidskonto-
ret och biblioteket. Fritidsenheten har 10 anställda  
och biblioteket 5. Därutöver har kultursektorn  
och kulturskolan 10 till 15 anställda under ett år.  
Allt från kortare timanställningar och projekt- 
anställningar till fast personal. 

Kultur- och fritidsnämndens politiker:  
Mats Wennberg ordf (S), Asbjörn Thunborg,  
v ordf (M), Jéremy L´Helguen (V),  
Ingrid Metelius (S), Lisa Andersson (FJK).

Avdelningschef Patrik Sundberg:

”Vi växlar upp skatte- 
pengarna med andra medel”
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Kultur- och fritidsavdelningen
2,9% av skattemedlen:  
10 miljoner kronor fördelas  
mellan dessa verksamheter:

Patrik Sundberg håller i det breda utbudet i kultur- och fritidssektorn som har en tight organisation  
med koll på hela kommunen.

På Jokkmokks Anrika IP finns både en nyanlagd konstgräsplan och en ishall.


