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§ 1 
 

Innehållsförteckning 
 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.  
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§ 2 
 

Val av justerare 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Asbjörn Thunborg (m) till justerare 
 
Ärende 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.  
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§ 3 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 3 Information om Kulturskolans lokaler 
 
§ 13 ’Information från Midnattssolens trädgård’ utgår och istället tas 
följande fråga upp: Årshjul för kultur- och fritidsnämnden 
 
§ 15 Policybeslut om lokalfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ 4 
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Information om Kulturskolans lokaler 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna de åtgärder som kommunchefen planerar för temporär flytt 
av Kulturskolan till nya lokaler, samt 
 
att ge ett uppdrag till kultur- och fritidschefen att skyndsamt utreda 
möjligheterna till en tillfällig flytt till Folkets Hus. 
 
_____ 
 
Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Jérémy L’Helguen (v) lämnar en skriftlig reservation: 
 
”Jag reserverar mig mot nämndens beslut till förmån för mitt eget förslag. 
Att flytta Kulturskolan till flera lokaler, bl.a. till Fordonshuset 
(Bokenskolan) är inget acceptabelt alternativ och kommer att förstöra 
verksamheten permanent. 
Flytten av Kulturskolan ska inte användas för att "optimera" användning 
av kommunens lokaler (bl.a genom att trycka in Kulturskolan i restlokaler 
bakom Bokenskolan), trots allvarliga synpunkter från personalen och på 
bekostnad av Kulturskolans verksamhet, medan Folkets Hus får stå  
nästan tomt. Det är en felaktig prioritering av Kulturskolan och Kultur- och 
Fritidsnämndens intressen.” 
 
Ärende 
 
Kommunchef Monica Lundkvist ger information om hur kommunen vill 
lösa de problem med dålig ventilation som kulturskolans lokaler har. På 
grund av den dåliga arbetsmiljön arbetar några i personalen hemma med 
undervisning. Det är viktigt att personalen snarast flyttas till andra lokaler.  
 
Som en temporär lösning föreslås en kombination av Fordonsprogram-
mets före detta teorilokaler vid Bokenskolan, samt användande av 
musiksalen på Östra skolan efter kl. 15, ytterligare en lokal i S-huset, 
samt Bokenskolans aula och Östra skolans aula. Detta är en tillfällig 
lösning för att lösa en akut situation. 
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Personalen har fått se det nya förslaget på lokal, det har getts en 
allmänfacklig information enligt MBL § 19 i skyddskommitté, en risk- och 
kensekvensanalys är klar och en MBL-förhandling är avslutad i enighet. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) menar att en flytt av Kulturskolan till nya lokaler är 
en nämndsfråga, eftersom det kraftigt påverkar verksamheten. 
Personalen är inte nöjd med det förslag som tagits fram. 
 
Jérémy L’Helguen föreslår följande: 
a) att Kulturskolan inte ska flyttas till Fordonshuset för närvarande.  
b) att framtida beslut angående flytten av Kulturskolan från källaren på 
Folkets hus ska tas av nämnden. 
c) att ge i uppdrag till kultur- och fritidschefen med personal att utreda 
olika möjliga långsiktiga alternativ för en ny lokal för Kulturskolan, med 
bl.a. Folkets Hus. 
d) att ge i uppdrag till kultur- och fritidschefen med personal att utreda 
omgående det som behövs för att kunna flytta Kulturskolan till nedre 
våningen och övervåningen av Folkets Hus, som en temporär lösning för 
att på kort sikt förbättra arbetsmiljö och säkra verksamheten. 
 
Ordförande Mats Wennberg (s) menar att en snar flytt från dagens 
lokaler är första prioritet, eftersom personal och elever mår dåligt i 
lokalerna och det är ett arbetsmiljöproblem. Kommunchefens förslag på 
lokal är det som hittills har prövats och befunnits godtagbart för 
verksamheten. 
 
Jérémy L’Helguen (v) och Asbjörn Thunborg (m) yrkar att en tillfällig flytt 
till Folkets Hus nedre våning och övervåning ska utredas skyndsamt, 
eftersom detta inte har gjorts i samband med valet av Fordons-
programmets lokaler. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om den lösning som föredragits av kommunchefen 
ska fullföljas eller återremitteras i enlighet med L’Helugens (v) förslag, 
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat att godkänna de 
åtgärder som kommunchefen planerar.  
 
Ordförande prövar L’Helguens och Thunborgs förslag att ge ett uppdrag 
till kultur- och fritidschefen att utreda möjligheterna till en tillfällig flytt till 
Folkets Hus nedre våning och övervåning. Ordförande finner att kultur- 
och fritidsnämnden beslutat att godkänna förslaget att skyndsamt även 
utreda flytt till Folkets Hus. 
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   § 5 

 
Förslag till internkontrollplan 2022 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att efter information från kommunchef Monica Lundkvist arbeta vidare 
med riskanalysen som ska göras till internkontrollplanen. Arbetet startar i 
slutet av dagens möte. 
 
______ 
 
 
Ärende 
 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har att utarbeta en riskanalys samt 
internkontrollplan för 2022. 
 
Internkontroll syftar till att säkerställa 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 
Internkontrollplanen ska utgå från en årlig riskanalys där varje identifierad 
risk ges en riskbeskrivning och läggs i en prioriteringsordning där 
uppföljning av större risker, se bilagan med Riktlinjer för internkontroll i 
nämnder, ska redovisas i verksamhetsrapporter och i redovisning i 
nämnd.   
Se bilaga: Riktlinjer för internkontroll i nämnder i Jokkmokks kommun, 
beslutad av KS 2021-11-18. 
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   § 6     

 

Delegationsbeslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna delegationsbeslut enligt nedanstående lista. 
 
______ 
 
Ärende 
 

Ansvar 612, ordförandebeslut av Mats Wennberg,  

verksamhet 3010, Midnattssolens trädgård  

1. Beslut om utbetalning av arvode till Jan Persson för hjälp med 

projektet Midnattssolens trädgård, fakturan hann inte in innan projektet 

var redovisat 30 december 2021. Kostnad 17.909 kr inkl. moms. 

 

Ansvar 611, ordförandebeslut av Mats Wennberg,  

verksamhet 3370, Kultur- och upplevelseutveckling, KUPP 

1. Beslut om att godkänna tidsförlängning av KUPP-projektet 

”Jåhkåmåhkke Smart Talks” av Erika Unnes, dnr 2021:998, för att kunna 

genomföra det vid en annan tidpunkt under året 2022. 
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§ 7  Dnr 2022:57 

*KUPP-ansökan: CD-skiva Dålutjis dálátjij – Astrid 
Lindstrand Tuorda 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 3000 kr i bidrag till CD-skivan Dålutjis dálátjij. 
____ 

 

Ärende 
 

Astrid Lindstrand Tuorda ansöker om 3.000 kr i bidrag i för att i 
sitt UF-företag producera en CD-skiva med titeln Dålutjis dálátjij. 
 
Syfte 
Projektets mål är att Astrid Lindstrand Tuorda som artist ska 
utvecklas och nå ut till fler personer och större arenor. Projektets 
syfte är också att genom ett UF-företag under 
gymnasieutbildningen ta reda på hur det går till inom 
arbetsmarknaden med eget kulturföretag. Hon vill även bidra till 
att bevara den samiska kulturen och få fler, som inte redan är 
insatta, att få ta del av jojken och dess betydelse och sprida sin 
musik. CD:n kommer också att kunna användas som PR-material 
för att få framtida bokningar av kulturarrangörer. 
 
Genomförande 
Projektet genomförs som ett gymnasiearbete med UF-företag. 
Artisten har själv valt ut vilka jojkar som hon ska göra ”covers” 
eller egna versioner av, hon arrangerar musiken själv och 
designar själv CD-omslaget. Under jan-feb tas förbeställningar 
upp och under mars-maj säljs den färdiga CD:n. Vilka intäkter 
projektet kommer att få är ovisst. Bidraget från KUPP kommer att 
användas till produktionskostnaderna.  
 
Total kostnad: 4.700 kronor. Intäkter från förbeställningar är 
1.700 kr. Resten söks som bidrag från KUPP. 

 

Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
I målen för kultur- och fritidsnämnden sägs det att vi ska ge stöd 
till UF-företag inom kreativa näringar. Nämnden brukar också 
stötta de UF-företag som prövar sina vingar som kulturföretag, så 
självklart bör vi stödja även detta projekt. 
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Beredningens förslag till beslut 
Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja ett bidrag på 3.000 kr till CD-skivan Dålutjis dálátjij.  
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§ 8  Dnr 2022:34 
 

*KUPP-ansökan: Revanschen 2022 – AnnaKarin 

Länta/Festivalföreningen Revanschen 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 150.000 kr i bidrag till evenemanget Revanschen 2022. 
_____ 

 

Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Ärende 
 
AnnaKarin Länta ansöker om 200.000 kr i bidrag för att 
genomföra arrangemanget Revanschen i Jokkmokk den 10–11 
juni 2022. Vid en senare komplettering är sökande ändrad till den 
nybildade Festivalföreningen Revanschen vars ändamål är att 
arrangera festivalen Revanschen. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är att göra ett stort sommarevenemang där 
jokkmokkarna får ”ta revansch på två inställda marknader, 
inställda kalas, jubileum och allt där emellan med att fira under ett 
dygn”. Ett festivalområde byggs upp vid till exempel Luleälvens 
strand vid Notudden. Lördagen den 11 juni (obs ej 10 juni, det 
står fel i ansökan) går själva evenemanget av stapeln med både 
dag- och kvällsaktiviteter för stora och små. 
 
Genomförande 
Tanken är att det ska vara många olika parter som samverkar för 
att genomföra evenemanget, både företag, föreningar och 
gärnaäven kommunen genom Kultur och fritid. I ansökan målas 
en bild av mångfalden av aktiviteter: ”Vi utmanar våra idoler i 
triathlon, har minirink för småisarna med idoler från vårt lokala 
ishockeylag och andra inbjudna, straffkast med basketen och 
självklart hästar från JRK under dagen. Den som vill kan komma 
och sälja (marknadsstånd). Matservering där JSK har ensamrätt 
på burgare, kanske Polcirkelgymnasterna vill sälja kaffe och 
våfflor, gänget som arrangerar barnens dag ska såklart få 
förfrågan om att komma med hoppborgar och deras koncept. Vi  
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hoppas också på mattält från våra lokala krogar och 
entreprenörer. Vi ska engagera våra idrottsföreningar och andra 
intresserade. Aktiviteterna ska vara gratis på dagen.”  
 
Arrangören kommer att samla ihop en arbetsgrupp så snart 
nämnden tagit beslut om bidrag till en större artist i prisklassen 
100.000 kr, samt ytterligare mindre akter som förband under 
kvällen innan finalen. Sammanlagd kostnad för artister beräknas 
till 200.000 kr. Kostnad för scen med teknik och tekniker 
beräknas till 80.000 kr, enligt en inlämnad komplettering av 
ansökan, där sökande även betonar att det vore önskvärt om 
Kultur- och fritidsfunktionen kan medverka som resurs vid 
arrangemanget. 
 
Total kostnad: 360.000 kronor. Finansiering ska även sökas från 
Sparbanken Nord, Jokkmokks allmänning och andra lokala 
sponsorer. Från kl. 19.00 tas en entréavgift av vuxen publik. 
 
Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
När KS-AU fick ta beslutet att ställa om Jokkmokks marknad till 
en digital marknad även i år, med knappt 2 ½ veckor kvar till 
marknadsinvigningen, ja, då blev många både besvikna och 
förtvivlade. Ansökan kan ses som en reaktion på detta och ett 
uttryck för att Jokkmokk, när pandemin förhoppningsvis har lagt 
sig sommaren 2022, borde fira det med en stor fest som kan bli 
som en revansch. Om nämnden tycker att syftet är gott så kan 
det säkert bli ett positivt evenemang som skapar gemenskap och 
en känsla av framtidshopp och ”jädraranamma” bland ortsborna. 
 
Ett arrangemang av detta slag kräver stora resurser och en 
arbetsgrupp med projektledare behövs helt klart för att kunna 
delegera ansvar till alla inblandande. Eftersom kostnaderna är 
stora behövs det arbete med lokal sponsring från projektägarens 
sida. Om Kultur och Fritid ska vara med är det viktigt att det blir 
tydliga gränser för var kommunens ansvar startar och slutar. 
 
Alt 1 – Kultur och Fritid är medarrangör 
 
I ett samarbetsavtal kan vi reglera vad som ska skötas av 
kommunen, till exempel kan vi ha ansvar för stora scenen, med 
organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för scenbygge, ljud- och 
ljusteknik och inhyrda tekniker. Vi kan upphandla tjänst från en 
ljudfirma som får i uppdrag att bygga scen och sköta all ljud- och 
ljusteknik. 
 
Avtal görs med projektgruppen om vilken ansvarsfördelning som 
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gäller för evenemangets olika delar. Projektgruppen kan t.ex. ha 
ekonomiskt ansvar för artister, logi och resor, vakter, ev. 
vaccinationskontroll, marknadsföring och biljettintäkter. 
Projektgruppen får också sluta egna överenskommelser om 
kringaktiviteter med föreningar och företag. Kultur och fritid 
begränsar sitt ansvar till organisation av scen, ljud, ljus och 
säkerhet och ekonomiskt ansvar för detsamma.  
 
För att kunna ta ett beslut om Kultur och Fritid ska vara med eller 
inte så krävs det en mer konkret plan att ta ställning till. Jag  
föreslår därför att undertecknad och kultur- och fritidschefen får i 
uppdrag att träffa dem som vill starta projektet och i dialog med 
dem se om ett avtal om ansvarsfördelning går att göra på ett för 
båda parter tillfredsställande sätt, samt att till nästa nämndsmöte 
redovisa hur detta samarbete skulle kunna se ut. 
 

Alt 2 – Kultur och Fritid är inte medarrangör, men KUPP kan 
bidra till finansieringen 
 
Om undertecknad och kultur- och fritidschefen, efter samråd med 
projektägaren, kommer fram till att det inte är lämpligt att Kultur 
och Fritid är medarrangör måste nämnden för att kunna ta beslut 
få in ytterligare underlag. Sökande får till nästa nämndsmöte 
uppdraget att formera en arbetsgrupp och återkomma med en 
mer detaljerad budget med beskrivning av evenemangets olika 
delar och tänkbara samarbetspartners. 
 
Kultursekreterarens förslag till beslut 
 
att bordlägga beslut om projektet Revanschen 2022 till nästa 
nämndsmöte och invänta ytterligare beslutsunderlag om 
organisation och medfinansiering. 
 
Kompletteringar i ärendet efter beredningens möte 
 
Efter ordförandeberedningen har komplettering om artistval infordrats 
från arrangören. Inför nämndens sammanträde har följande 
kompletterande handlingar skickats in: 
a) Uppgifter om kostnader för scen med ljud och ljus enligt offert från 

ljudfirma i Luleå 
b) Förslag på upplägg för både dags- och kvällsaktiviteter, med förslag 

på artister och preliminära kostnader för gager 
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c) Stadgar och protokoll från starten av en ny arrangörsförening med 
namnet Festivalföreningen Revanschen, vars ändamål är att 
arrangera festivalen Revanschen. 

 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) föreslår ett bidrag på 150.000 kr. 
 
Asbjörn Thunborg (m) föreslår ett bidrag på 100.000 kr. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar L’Helguens (v) förslag på 150.000 kronor mot 
Thunborgs (m) förslag på 100.000 kronor och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutat att bevilja 150.000 kronor i bidrag. 
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§  9  Dnr 2022:41 
 

*KUPP-ansökan: Popkollo Norrbottens sommarkollo 
2022 – Föreningen Popkollo Norrbotten 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 1000 kronor per deltagare från Jokkmokks kommun.  
_____ 
 

Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (m) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Ärende 
 
Föreningen Popkollo Norrbotten ansöker om 5.000 kr i bidrag i för 
fem deltagare från Jokkmokks kommun under sommarens popkollo i 
Pajala (1000 kr per deltagare). 
 
Syfte och mål 
Projektets mål är att genomföra ett sommarkollo för 20 deltagare 
från hela Norrbotten i Pajala kommun. Syftet med kollot och 
föreningen är att skapa en plattform för unga tjejer och 
transpersoner där de kan utvecklas på ett personligt och 
musikaliskt plan, lära sig av varandra, peppa och stötta varandra. 
 
Föreningen strävar efter att fler tjejer och transpersoner ska 
etablera sig som musiker, tekniker, producenter, låtskrivare och 
allmänna aktörer inom musikbranschen i Norrbotten. Detta är 
grunden till på deras läger och aktiviteter. 
 
Genomförande 
Föreningen kommer arrangera ett sommarkollo med övernattning 
på 7 dagar. De kommer att bo på Centralskolan i Pajala och ha 
daglig musikalisk verksamhet på Kulturskolan i Pajala. De 
planerar för 20 deltagare och 9 ledare på kollot. Målgruppen är 
tjejer och transpersoner i åldrarna 12-16 år i Norrbottens län. De 
har ibland även haft deltagare från södra Sverige. 
 
Total kostnad: 199.798 kronor. Finansiering söks från bland 
annat övriga kommuner i länet, Region Norrbotten, Sparbanken 
Nord, Coop och andra sponsorer  
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Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
Popkollo har hållits i samarbete med Jokkmokks kulturskola både 
på höstlovet 2020 och sommarlovet 2021, men inför sommaren  
2022 är målet att genomföra kollot i Pajala kommun. Kultur- och 
fritidsnämnden har genom KUPP tidigare stött kursen med ett  
bidrag om 1000 kr per deltagare när kursen varit på annan ort än 
vår, med maxtak för 5 personer, alltså max 5000 kronor. Bidraget 
har betalats ut i efterhand efter redovisning av vilka deltagare 
som kommit från Jokkmokks kommun. 
 
Det är mycket positivt att det finns mötesplatser för unga som vill 
utveckla sig musikaliskt, möta andra ungdomar från länet och öka 
sitt självförtroende när det gäller det musikaliska utövandet. 
Nämnden har tidigare stött både konst-, dans- och musikläger för 
sommarlovslediga med 1000 kr per deltagare. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
att bevilja ett bidrag på 1000 kr per anmäld deltagare från 
Jokkmokks kommun. Inget maxtak behövs eftersom det är 
positivt ju fler unga från vår kommun det blir. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar beredningens förslag mot Asbjörn Thunborgs 
(m) förslag till avslag och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutat att godkänna beredningens förslag. 
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§ 10    Dnr 2022:2 

 
Idrottsutveckling: Distansutbildningar –  
Polcirkelgymnasterna 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 3050 kr i bidrag till distansutbildningar för ledare i 
Polcirkelgymnasterna 
____ 

 

Ärende 
 

Polcirkelgymnasterna ansöker om 3050 kr i bidrag för att deras 
ledare ska kunna gå flera olika distansutbildningar som är 
nödvändiga för att de ska kunna behålla sin tränarlicens.  
 
Kurserna är:  
Gymnastikens ledarskap – 3 ledare 
Trampolin som hjälpredskap – 4 ledare 
Biomekanik – 4 ledare 
Planering och periodisering – 3 ledare 
Åldersanpassad träning för barn och unga – 3 ledare 
Idrottsnutrition och återhämtning – 3 ledare 
 
Total kostnad är 3050 kr. 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
 
Eftersom pandemin begränsar möjligheten att delta i utbildningar 
på plats har man valt att delta i digitala utbildningar för att kunna 
behålla sina tränarlicenser i artistisk gymnastik. Jag tycker att vi 
ska premiera föreningar som utvecklar sina ledare och förbättrar 
träningar för våra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
 
Fritidskonsulenten föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
 
att godkänna ett bidrag på 3050 kr för utbildningar i artistisk gymnastik. 
 

  

Protokoll KoF-nämnd 2022-02-17
(Signerat, SHA-256 0D2B5B9507565DD8BC33A614DC0289D81C2A08219BF64D7ACFBCE33896DAB188)

Sida 17 av 27



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-02-17          sid 18 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11     
 

Frågor från ledamot Jéremy L’Helguen (v)  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärende 
 
Nämndens ledamot Jérémy L’Helguen (v) har anmält några frågor till 
nämnd och tjänstemän: 
 
a) Kulturskolans lokal 
Jag behöver veta vad situationen är gällande Kulturskolans lokal, efter 
skyddsronden i december och de arbetsmiljöbrister som lyftes där. 
Fråga: Om Kulturskolan ska flyttas till en annan lokal, på vilka alternativ 
har man kollat/kollar man? 
 
b) Föreningsstöd 
Fråga: Kan man få en uppdaterad sammanställning av de avtalade 
stöden? 
 
c) JSK 
Fråga: Har Kultur och Fritid träffat ett avtal med Jokkmokks skidklubb, 
JSK, angående pistning av skidspåren? 
 
d) KUPP 
Frågor: Vilka arrangemang till vintermarknad 2022 har fått bidrag av 
KUPP? Vet vi hur inställning av marknaden har påverkat dem? Har 
arrangörerna kunnat ställa om? 
 
Beredningen besvarar frågorna enligt följande: 
 
a) Kulturskolans lokal 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist redovisar vilka möten som är 
inplanerade angående lokalfrågan för kulturskolan: 
7/2 – Möte – Allmän facklig information MBL §19 - Skyddskommitté – 
Hålls av Kommunchef Monica Lundqvist 
8/2 – Möte med Kulturskolans personal – Hålls av Monica Lundqvist och 
Anette Ek Lindqvist - Information om lokalerna samt fortsättning på risk 
och konsekvensanalys 
16/2 – MBL gällande lokalfrågan med Ann-Marie Lundberg, Anette Ek 
Lindqvist och Monica Lundkvist. 
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b) Föreningsstöd 
En uppdaterad sammanställning med årets avtal ses i bilaga 1. 
 
c) JSK 
Ett avtal mellan Jokkmokks skidklubb, JSK, och Kultur och Fritid 
angående pistning av skidspåren är under arbete. 
 
d) KUPP 
En lista över vilka KUPP-projekt som var planerade till Jokkmokks 
marknad 2022 och vilka som ställts in eller skjutits fram i tid ses i bilaga 
2. 
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§ 11 – forts. 
 
Bilaga 1: Sammanställning av beslut om föreningsstöd t o m jan 2022: 
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   § 11 – forts. 
 
   Bilaga 2 – Utfall för KUPP-arrangemang, marknaden 2022: 
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§ 12 
 

 *Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschef informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
____   
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist informerar om: 
 
a) Samverkansavtalet kring skidanläggningen i Talvatisområdet, mellan 

Kultur och Fritid och Jokkmokks skidklubb JSK, är snart klart. 
 

b) KS har i ärendet Framställan om överlåtelse av mark gällande  
Midnattssolens Trädgård, vid sammanträdet 2022-02-14 § 9 dnr 
2020:479, beslutat att utreda möjligheten att erbjuda en längre 
upplåtelsetid för marken än redan beslutade 50 år. KS beslutade 
även att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella 
kommunala representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens 
Trädgård. 
 

c) Anställningsärenden: Eftersom Kultur och Fritid står inför pensions-
avgångar ska kultur- och fritidschefen se över bemanningen så att det 
även i fortsättningen finns några samordningsansvariga för verksam-
heterna, till exempel på biblioteket.  
De vaktmästare som idag finns hos Kultur och Fritid kan på sikt bli en 
del av en serviceenhet. Ett förslag är under arbete. 

 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg (s) informerar: 
 
a) Kommunens revisorer har nyligen gjort en intervju med ordförande. 

Deras viktigaste önskemål var att nämnden ska göra en riskanalys av 
verksamheterna (arbetet påbörjas idag), att nämnden fastställer ett 
årshjul för att få en överblick av beslut som brukar fattas under ett 
kalenderår, samt att nämnden regelbundet bör reflektera över och 
följa upp sina egna beslut. 
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§ 13 

 
Årshjul för nämndens arbete 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
årshjul till nästa nämnd, samt  
 
att i årshjulet även lägga in en regelbunden uppföljning av nämndens 
beslut, till exempel en gång per halvår. 
 
_____ 

 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunens revisorer önskar att nämnden fastställer ett årshjul för att få 
en överblick av beslut som brukar fattas under ett kalenderår, samt att 
nämnden regelbundet bör reflektera över och följa upp sina egna beslut. 
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§ 14 

 
*Kommunal representant i Insamlingsstiftelsen för 
Midnattssolens trädgård 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att föreslå en representant i 
insamlingsstiftelsen för Midnattssolens trädgård. 
 
_____ 
 

Ärende 
 
Projektet Midnattssolens trädgård har efter årsskiftet övergått i en ny 
organisation med en Insamlingsstiftelse som sköter fortsatt finansiering 
och en nationell styrgrupp som leder arbetet.  
 
Nämndsordförande Mats Wennberg vill att kultur- och fritidsnämnden ska 
säkerställa att nämnden i egenskap av initiativtagare ges en plats för en 
representant i Insamlingsstiftelsen, så att nämnden även fortsättningsvis 
kan följa utvecklingen i projektet. 
 
Bakgrund 
 
Den 17 februari 2021 startades Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
trädgård Jokkmokk. Stiftelsens ändamål att stödja uppförande, drift och 
utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. De 
insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i 
enlighet med stiftelsens stadgar. De fem stiftarna är Linnésamfundet 
Polcirkeln, Hotel Akerlund AB, Essence of Lapland, Jokkmokks Log AB 
och Arctic Guest House and Activities AB. 
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§ 15 
 

Policybeslut om lokalfrågor 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att nämnden är den instans som ska ta beslut om lokalfrågor när det 
gäller kultur- och fritidsfunktionens verksamheter. 
 
____ 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska vara 
beslutsinstans när kultur- och fritidsfunktionens arbete påverkas av frågor 
som har med lokaler att göra, till exempel när det gäller flyttning av 
verksamhet till nya lokaler eller ersättningslokaler. 
 
Övriga ledamöter är eniga med L’Helguen och är villiga att fatta ett 
policybeslut kring detta. 
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§ 16 
 

*Fortsatt arbete med internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2022 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslutar dagen med att påbörja arbetet med 
en internkontrollplan inklusive riskanalys för 2022. Beslut om planen tas 
vid nästkommande möte. 
 
____ 
 
Ärende 
 
Se § 5 för ytterligare information om ärendet. 
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§ 1 
 


Innehållsförteckning 
 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.  
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§ 2 
 


Val av justerare 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Asbjörn Thunborg (m) till justerare 
 
Ärende 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.  
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§ 3 
 


Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 3 Information om Kulturskolans lokaler 
 
§ 13 ’Information från Midnattssolens trädgård’ utgår och istället tas 
följande fråga upp: Årshjul för kultur- och fritidsnämnden 
 
§ 15 Policybeslut om lokalfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
§ 4 
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Information om Kulturskolans lokaler 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna de åtgärder som kommunchefen planerar för temporär flytt 
av Kulturskolan till nya lokaler, samt 
 
att ge ett uppdrag till kultur- och fritidschefen att skyndsamt utreda 
möjligheterna till en tillfällig flytt till Folkets Hus. 
 
_____ 
 
Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Jérémy L’Helguen (v) lämnar en skriftlig reservation: 
 
”Jag reserverar mig mot nämndens beslut till förmån för mitt eget förslag. 
Att flytta Kulturskolan till flera lokaler, bl.a. till Fordonshuset 
(Bokenskolan) är inget acceptabelt alternativ och kommer att förstöra 
verksamheten permanent. 
Flytten av Kulturskolan ska inte användas för att "optimera" användning 
av kommunens lokaler (bl.a genom att trycka in Kulturskolan i restlokaler 
bakom Bokenskolan), trots allvarliga synpunkter från personalen och på 
bekostnad av Kulturskolans verksamhet, medan Folkets Hus får stå  
nästan tomt. Det är en felaktig prioritering av Kulturskolan och Kultur- och 
Fritidsnämndens intressen.” 
 
Ärende 
 
Kommunchef Monica Lundkvist ger information om hur kommunen vill 
lösa de problem med dålig ventilation som kulturskolans lokaler har. På 
grund av den dåliga arbetsmiljön arbetar några i personalen hemma med 
undervisning. Det är viktigt att personalen snarast flyttas till andra lokaler.  
 
Som en temporär lösning föreslås en kombination av Fordonsprogram-
mets före detta teorilokaler vid Bokenskolan, samt användande av 
musiksalen på Östra skolan efter kl. 15, ytterligare en lokal i S-huset, 
samt Bokenskolans aula och Östra skolans aula. Detta är en tillfällig 
lösning för att lösa en akut situation. 
 


  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 


 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-02-17          sid 6 
___________________________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Personalen har fått se det nya förslaget på lokal, det har getts en 
allmänfacklig information enligt MBL § 19 i skyddskommitté, en risk- och 
kensekvensanalys är klar och en MBL-förhandling är avslutad i enighet. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) menar att en flytt av Kulturskolan till nya lokaler är 
en nämndsfråga, eftersom det kraftigt påverkar verksamheten. 
Personalen är inte nöjd med det förslag som tagits fram. 
 
Jérémy L’Helguen föreslår följande: 
a) att Kulturskolan inte ska flyttas till Fordonshuset för närvarande.  
b) att framtida beslut angående flytten av Kulturskolan från källaren på 
Folkets hus ska tas av nämnden. 
c) att ge i uppdrag till kultur- och fritidschefen med personal att utreda 
olika möjliga långsiktiga alternativ för en ny lokal för Kulturskolan, med 
bl.a. Folkets Hus. 
d) att ge i uppdrag till kultur- och fritidschefen med personal att utreda 
omgående det som behövs för att kunna flytta Kulturskolan till nedre 
våningen och övervåningen av Folkets Hus, som en temporär lösning för 
att på kort sikt förbättra arbetsmiljö och säkra verksamheten. 
 
Ordförande Mats Wennberg (s) menar att en snar flytt från dagens 
lokaler är första prioritet, eftersom personal och elever mår dåligt i 
lokalerna och det är ett arbetsmiljöproblem. Kommunchefens förslag på 
lokal är det som hittills har prövats och befunnits godtagbart för 
verksamheten. 
 
Jérémy L’Helguen (v) och Asbjörn Thunborg (m) yrkar att en tillfällig flytt 
till Folkets Hus nedre våning och övervåning ska utredas skyndsamt, 
eftersom detta inte har gjorts i samband med valet av Fordons-
programmets lokaler. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar om den lösning som föredragits av kommunchefen 
ska fullföljas eller återremitteras i enlighet med L’Helugens (v) förslag, 
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat att godkänna de 
åtgärder som kommunchefen planerar.  
 
Ordförande prövar L’Helguens och Thunborgs förslag att ge ett uppdrag 
till kultur- och fritidschefen att utreda möjligheterna till en tillfällig flytt till 
Folkets Hus nedre våning och övervåning. Ordförande finner att kultur- 
och fritidsnämnden beslutat att godkänna förslaget att skyndsamt även 
utreda flytt till Folkets Hus. 
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   § 5 


 
Förslag till internkontrollplan 2022 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att efter information från kommunchef Monica Lundkvist arbeta vidare 
med riskanalysen som ska göras till internkontrollplanen. Arbetet startar i 
slutet av dagens möte. 
 
______ 
 
 
Ärende 
 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har att utarbeta en riskanalys samt 
internkontrollplan för 2022. 
 
Internkontroll syftar till att säkerställa 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 
Internkontrollplanen ska utgå från en årlig riskanalys där varje identifierad 
risk ges en riskbeskrivning och läggs i en prioriteringsordning där 
uppföljning av större risker, se bilagan med Riktlinjer för internkontroll i 
nämnder, ska redovisas i verksamhetsrapporter och i redovisning i 
nämnd.   
Se bilaga: Riktlinjer för internkontroll i nämnder i Jokkmokks kommun, 
beslutad av KS 2021-11-18. 
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   § 6     


 


Delegationsbeslut 
 


Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna delegationsbeslut enligt nedanstående lista. 
 
______ 
 
Ärende 
 


Ansvar 612, ordförandebeslut av Mats Wennberg,  


verksamhet 3010, Midnattssolens trädgård  


1. Beslut om utbetalning av arvode till Jan Persson för hjälp med 


projektet Midnattssolens trädgård, fakturan hann inte in innan projektet 


var redovisat 30 december 2021. Kostnad 17.909 kr inkl. moms. 


 


Ansvar 611, ordförandebeslut av Mats Wennberg,  


verksamhet 3370, Kultur- och upplevelseutveckling, KUPP 


1. Beslut om att godkänna tidsförlängning av KUPP-projektet 


”Jåhkåmåhkke Smart Talks” av Erika Unnes, dnr 2021:998, för att kunna 


genomföra det vid en annan tidpunkt under året 2022. 
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§ 7  Dnr 2022:57 


*KUPP-ansökan: CD-skiva Dålutjis dálátjij – Astrid 
Lindstrand Tuorda 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 3000 kr i bidrag till CD-skivan Dålutjis dálátjij. 
____ 


 


Ärende 
 


Astrid Lindstrand Tuorda ansöker om 3.000 kr i bidrag i för att i 
sitt UF-företag producera en CD-skiva med titeln Dålutjis dálátjij. 
 
Syfte 
Projektets mål är att Astrid Lindstrand Tuorda som artist ska 
utvecklas och nå ut till fler personer och större arenor. Projektets 
syfte är också att genom ett UF-företag under 
gymnasieutbildningen ta reda på hur det går till inom 
arbetsmarknaden med eget kulturföretag. Hon vill även bidra till 
att bevara den samiska kulturen och få fler, som inte redan är 
insatta, att få ta del av jojken och dess betydelse och sprida sin 
musik. CD:n kommer också att kunna användas som PR-material 
för att få framtida bokningar av kulturarrangörer. 
 
Genomförande 
Projektet genomförs som ett gymnasiearbete med UF-företag. 
Artisten har själv valt ut vilka jojkar som hon ska göra ”covers” 
eller egna versioner av, hon arrangerar musiken själv och 
designar själv CD-omslaget. Under jan-feb tas förbeställningar 
upp och under mars-maj säljs den färdiga CD:n. Vilka intäkter 
projektet kommer att få är ovisst. Bidraget från KUPP kommer att 
användas till produktionskostnaderna.  
 
Total kostnad: 4.700 kronor. Intäkter från förbeställningar är 
1.700 kr. Resten söks som bidrag från KUPP. 


 


Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
I målen för kultur- och fritidsnämnden sägs det att vi ska ge stöd 
till UF-företag inom kreativa näringar. Nämnden brukar också 
stötta de UF-företag som prövar sina vingar som kulturföretag, så 
självklart bör vi stödja även detta projekt. 
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Beredningens förslag till beslut 
Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja ett bidrag på 3.000 kr till CD-skivan Dålutjis dálátjij.  
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§ 8  Dnr 2022:34 
 


*KUPP-ansökan: Revanschen 2022 – AnnaKarin 


Länta/Festivalföreningen Revanschen 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 150.000 kr i bidrag till evenemanget Revanschen 2022. 
_____ 


 


Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Ärende 
 
AnnaKarin Länta ansöker om 200.000 kr i bidrag för att 
genomföra arrangemanget Revanschen i Jokkmokk den 10–11 
juni 2022. Vid en senare komplettering är sökande ändrad till den 
nybildade Festivalföreningen Revanschen vars ändamål är att 
arrangera festivalen Revanschen. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är att göra ett stort sommarevenemang där 
jokkmokkarna får ”ta revansch på två inställda marknader, 
inställda kalas, jubileum och allt där emellan med att fira under ett 
dygn”. Ett festivalområde byggs upp vid till exempel Luleälvens 
strand vid Notudden. Lördagen den 11 juni (obs ej 10 juni, det 
står fel i ansökan) går själva evenemanget av stapeln med både 
dag- och kvällsaktiviteter för stora och små. 
 
Genomförande 
Tanken är att det ska vara många olika parter som samverkar för 
att genomföra evenemanget, både företag, föreningar och 
gärnaäven kommunen genom Kultur och fritid. I ansökan målas 
en bild av mångfalden av aktiviteter: ”Vi utmanar våra idoler i 
triathlon, har minirink för småisarna med idoler från vårt lokala 
ishockeylag och andra inbjudna, straffkast med basketen och 
självklart hästar från JRK under dagen. Den som vill kan komma 
och sälja (marknadsstånd). Matservering där JSK har ensamrätt 
på burgare, kanske Polcirkelgymnasterna vill sälja kaffe och 
våfflor, gänget som arrangerar barnens dag ska såklart få 
förfrågan om att komma med hoppborgar och deras koncept. Vi  
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hoppas också på mattält från våra lokala krogar och 
entreprenörer. Vi ska engagera våra idrottsföreningar och andra 
intresserade. Aktiviteterna ska vara gratis på dagen.”  
 
Arrangören kommer att samla ihop en arbetsgrupp så snart 
nämnden tagit beslut om bidrag till en större artist i prisklassen 
100.000 kr, samt ytterligare mindre akter som förband under 
kvällen innan finalen. Sammanlagd kostnad för artister beräknas 
till 200.000 kr. Kostnad för scen med teknik och tekniker 
beräknas till 80.000 kr, enligt en inlämnad komplettering av 
ansökan, där sökande även betonar att det vore önskvärt om 
Kultur- och fritidsfunktionen kan medverka som resurs vid 
arrangemanget. 
 
Total kostnad: 360.000 kronor. Finansiering ska även sökas från 
Sparbanken Nord, Jokkmokks allmänning och andra lokala 
sponsorer. Från kl. 19.00 tas en entréavgift av vuxen publik. 
 
Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
När KS-AU fick ta beslutet att ställa om Jokkmokks marknad till 
en digital marknad även i år, med knappt 2 ½ veckor kvar till 
marknadsinvigningen, ja, då blev många både besvikna och 
förtvivlade. Ansökan kan ses som en reaktion på detta och ett 
uttryck för att Jokkmokk, när pandemin förhoppningsvis har lagt 
sig sommaren 2022, borde fira det med en stor fest som kan bli 
som en revansch. Om nämnden tycker att syftet är gott så kan 
det säkert bli ett positivt evenemang som skapar gemenskap och 
en känsla av framtidshopp och ”jädraranamma” bland ortsborna. 
 
Ett arrangemang av detta slag kräver stora resurser och en 
arbetsgrupp med projektledare behövs helt klart för att kunna 
delegera ansvar till alla inblandande. Eftersom kostnaderna är 
stora behövs det arbete med lokal sponsring från projektägarens 
sida. Om Kultur och Fritid ska vara med är det viktigt att det blir 
tydliga gränser för var kommunens ansvar startar och slutar. 
 
Alt 1 – Kultur och Fritid är medarrangör 
 
I ett samarbetsavtal kan vi reglera vad som ska skötas av 
kommunen, till exempel kan vi ha ansvar för stora scenen, med 
organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för scenbygge, ljud- och 
ljusteknik och inhyrda tekniker. Vi kan upphandla tjänst från en 
ljudfirma som får i uppdrag att bygga scen och sköta all ljud- och 
ljusteknik. 
 
Avtal görs med projektgruppen om vilken ansvarsfördelning som 
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gäller för evenemangets olika delar. Projektgruppen kan t.ex. ha 
ekonomiskt ansvar för artister, logi och resor, vakter, ev. 
vaccinationskontroll, marknadsföring och biljettintäkter. 
Projektgruppen får också sluta egna överenskommelser om 
kringaktiviteter med föreningar och företag. Kultur och fritid 
begränsar sitt ansvar till organisation av scen, ljud, ljus och 
säkerhet och ekonomiskt ansvar för detsamma.  
 
För att kunna ta ett beslut om Kultur och Fritid ska vara med eller 
inte så krävs det en mer konkret plan att ta ställning till. Jag  
föreslår därför att undertecknad och kultur- och fritidschefen får i 
uppdrag att träffa dem som vill starta projektet och i dialog med 
dem se om ett avtal om ansvarsfördelning går att göra på ett för 
båda parter tillfredsställande sätt, samt att till nästa nämndsmöte 
redovisa hur detta samarbete skulle kunna se ut. 
 


Alt 2 – Kultur och Fritid är inte medarrangör, men KUPP kan 
bidra till finansieringen 
 
Om undertecknad och kultur- och fritidschefen, efter samråd med 
projektägaren, kommer fram till att det inte är lämpligt att Kultur 
och Fritid är medarrangör måste nämnden för att kunna ta beslut 
få in ytterligare underlag. Sökande får till nästa nämndsmöte 
uppdraget att formera en arbetsgrupp och återkomma med en 
mer detaljerad budget med beskrivning av evenemangets olika 
delar och tänkbara samarbetspartners. 
 
Kultursekreterarens förslag till beslut 
 
att bordlägga beslut om projektet Revanschen 2022 till nästa 
nämndsmöte och invänta ytterligare beslutsunderlag om 
organisation och medfinansiering. 
 
Kompletteringar i ärendet efter beredningens möte 
 
Efter ordförandeberedningen har komplettering om artistval infordrats 
från arrangören. Inför nämndens sammanträde har följande 
kompletterande handlingar skickats in: 
a) Uppgifter om kostnader för scen med ljud och ljus enligt offert från 


ljudfirma i Luleå 
b) Förslag på upplägg för både dags- och kvällsaktiviteter, med förslag 


på artister och preliminära kostnader för gager 
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c) Stadgar och protokoll från starten av en ny arrangörsförening med 
namnet Festivalföreningen Revanschen, vars ändamål är att 
arrangera festivalen Revanschen. 


 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) föreslår ett bidrag på 150.000 kr. 
 
Asbjörn Thunborg (m) föreslår ett bidrag på 100.000 kr. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar L’Helguens (v) förslag på 150.000 kronor mot 
Thunborgs (m) förslag på 100.000 kronor och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutat att bevilja 150.000 kronor i bidrag. 
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§  9  Dnr 2022:41 
 


*KUPP-ansökan: Popkollo Norrbottens sommarkollo 
2022 – Föreningen Popkollo Norrbotten 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 1000 kronor per deltagare från Jokkmokks kommun.  
_____ 
 


Reservationer 
 
Asbjörn Thunborg (m) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Ärende 
 
Föreningen Popkollo Norrbotten ansöker om 5.000 kr i bidrag i för 
fem deltagare från Jokkmokks kommun under sommarens popkollo i 
Pajala (1000 kr per deltagare). 
 
Syfte och mål 
Projektets mål är att genomföra ett sommarkollo för 20 deltagare 
från hela Norrbotten i Pajala kommun. Syftet med kollot och 
föreningen är att skapa en plattform för unga tjejer och 
transpersoner där de kan utvecklas på ett personligt och 
musikaliskt plan, lära sig av varandra, peppa och stötta varandra. 
 
Föreningen strävar efter att fler tjejer och transpersoner ska 
etablera sig som musiker, tekniker, producenter, låtskrivare och 
allmänna aktörer inom musikbranschen i Norrbotten. Detta är 
grunden till på deras läger och aktiviteter. 
 
Genomförande 
Föreningen kommer arrangera ett sommarkollo med övernattning 
på 7 dagar. De kommer att bo på Centralskolan i Pajala och ha 
daglig musikalisk verksamhet på Kulturskolan i Pajala. De 
planerar för 20 deltagare och 9 ledare på kollot. Målgruppen är 
tjejer och transpersoner i åldrarna 12-16 år i Norrbottens län. De 
har ibland även haft deltagare från södra Sverige. 
 
Total kostnad: 199.798 kronor. Finansiering söks från bland 
annat övriga kommuner i länet, Region Norrbotten, Sparbanken 
Nord, Coop och andra sponsorer  
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Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
Popkollo har hållits i samarbete med Jokkmokks kulturskola både 
på höstlovet 2020 och sommarlovet 2021, men inför sommaren  
2022 är målet att genomföra kollot i Pajala kommun. Kultur- och 
fritidsnämnden har genom KUPP tidigare stött kursen med ett  
bidrag om 1000 kr per deltagare när kursen varit på annan ort än 
vår, med maxtak för 5 personer, alltså max 5000 kronor. Bidraget 
har betalats ut i efterhand efter redovisning av vilka deltagare 
som kommit från Jokkmokks kommun. 
 
Det är mycket positivt att det finns mötesplatser för unga som vill 
utveckla sig musikaliskt, möta andra ungdomar från länet och öka 
sitt självförtroende när det gäller det musikaliska utövandet. 
Nämnden har tidigare stött både konst-, dans- och musikläger för 
sommarlovslediga med 1000 kr per deltagare. 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
att bevilja ett bidrag på 1000 kr per anmäld deltagare från 
Jokkmokks kommun. Inget maxtak behövs eftersom det är 
positivt ju fler unga från vår kommun det blir. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar beredningens förslag mot Asbjörn Thunborgs 
(m) förslag till avslag och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutat att godkänna beredningens förslag. 
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§ 10    Dnr 2022:2 


 
Idrottsutveckling: Distansutbildningar –  
Polcirkelgymnasterna 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 3050 kr i bidrag till distansutbildningar för ledare i 
Polcirkelgymnasterna 
____ 


 


Ärende 
 


Polcirkelgymnasterna ansöker om 3050 kr i bidrag för att deras 
ledare ska kunna gå flera olika distansutbildningar som är 
nödvändiga för att de ska kunna behålla sin tränarlicens.  
 
Kurserna är:  
Gymnastikens ledarskap – 3 ledare 
Trampolin som hjälpredskap – 4 ledare 
Biomekanik – 4 ledare 
Planering och periodisering – 3 ledare 
Åldersanpassad träning för barn och unga – 3 ledare 
Idrottsnutrition och återhämtning – 3 ledare 
 
Total kostnad är 3050 kr. 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
 
Eftersom pandemin begränsar möjligheten att delta i utbildningar 
på plats har man valt att delta i digitala utbildningar för att kunna 
behålla sina tränarlicenser i artistisk gymnastik. Jag tycker att vi 
ska premiera föreningar som utvecklar sina ledare och förbättrar 
träningar för våra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
 
Fritidskonsulenten föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
 
att godkänna ett bidrag på 3050 kr för utbildningar i artistisk gymnastik. 
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§ 11     
 


Frågor från ledamot Jéremy L’Helguen (v)  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärende 
 
Nämndens ledamot Jérémy L’Helguen (v) har anmält några frågor till 
nämnd och tjänstemän: 
 
a) Kulturskolans lokal 
Jag behöver veta vad situationen är gällande Kulturskolans lokal, efter 
skyddsronden i december och de arbetsmiljöbrister som lyftes där. 
Fråga: Om Kulturskolan ska flyttas till en annan lokal, på vilka alternativ 
har man kollat/kollar man? 
 
b) Föreningsstöd 
Fråga: Kan man få en uppdaterad sammanställning av de avtalade 
stöden? 
 
c) JSK 
Fråga: Har Kultur och Fritid träffat ett avtal med Jokkmokks skidklubb, 
JSK, angående pistning av skidspåren? 
 
d) KUPP 
Frågor: Vilka arrangemang till vintermarknad 2022 har fått bidrag av 
KUPP? Vet vi hur inställning av marknaden har påverkat dem? Har 
arrangörerna kunnat ställa om? 
 
Beredningen besvarar frågorna enligt följande: 
 
a) Kulturskolans lokal 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist redovisar vilka möten som är 
inplanerade angående lokalfrågan för kulturskolan: 
7/2 – Möte – Allmän facklig information MBL §19 - Skyddskommitté – 
Hålls av Kommunchef Monica Lundqvist 
8/2 – Möte med Kulturskolans personal – Hålls av Monica Lundqvist och 
Anette Ek Lindqvist - Information om lokalerna samt fortsättning på risk 
och konsekvensanalys 
16/2 – MBL gällande lokalfrågan med Ann-Marie Lundberg, Anette Ek 
Lindqvist och Monica Lundkvist. 
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b) Föreningsstöd 
En uppdaterad sammanställning med årets avtal ses i bilaga 1. 
 
c) JSK 
Ett avtal mellan Jokkmokks skidklubb, JSK, och Kultur och Fritid 
angående pistning av skidspåren är under arbete. 
 
d) KUPP 
En lista över vilka KUPP-projekt som var planerade till Jokkmokks 
marknad 2022 och vilka som ställts in eller skjutits fram i tid ses i bilaga 
2. 
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§ 11 – forts. 
 
Bilaga 1: Sammanställning av beslut om föreningsstöd t o m jan 2022: 
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   § 11 – forts. 
 
   Bilaga 2 – Utfall för KUPP-arrangemang, marknaden 2022: 
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§ 12 
 


 *Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschef informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
____   
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist informerar om: 
 
a) Samverkansavtalet kring skidanläggningen i Talvatisområdet, mellan 


Kultur och Fritid och Jokkmokks skidklubb JSK, är snart klart. 
 


b) KS har i ärendet Framställan om överlåtelse av mark gällande  
Midnattssolens Trädgård, vid sammanträdet 2022-02-14 § 9 dnr 
2020:479, beslutat att utreda möjligheten att erbjuda en längre 
upplåtelsetid för marken än redan beslutade 50 år. KS beslutade 
även att uppdra till kommunchefen att besluta om eventuella 
kommunala representanters deltagande i arbetet med Midnattssolens 
Trädgård. 
 


c) Anställningsärenden: Eftersom Kultur och Fritid står inför pensions-
avgångar ska kultur- och fritidschefen se över bemanningen så att det 
även i fortsättningen finns några samordningsansvariga för verksam-
heterna, till exempel på biblioteket.  
De vaktmästare som idag finns hos Kultur och Fritid kan på sikt bli en 
del av en serviceenhet. Ett förslag är under arbete. 


 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg (s) informerar: 
 
a) Kommunens revisorer har nyligen gjort en intervju med ordförande. 


Deras viktigaste önskemål var att nämnden ska göra en riskanalys av 
verksamheterna (arbetet påbörjas idag), att nämnden fastställer ett 
årshjul för att få en överblick av beslut som brukar fattas under ett 
kalenderår, samt att nämnden regelbundet bör reflektera över och 
följa upp sina egna beslut. 
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§ 13 


 
Årshjul för nämndens arbete 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
årshjul till nästa nämnd, samt  
 
att i årshjulet även lägga in en regelbunden uppföljning av nämndens 
beslut, till exempel en gång per halvår. 
 
_____ 


 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunens revisorer önskar att nämnden fastställer ett årshjul för att få 
en överblick av beslut som brukar fattas under ett kalenderår, samt att 
nämnden regelbundet bör reflektera över och följa upp sina egna beslut. 
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§ 14 


 
*Kommunal representant i Insamlingsstiftelsen för 
Midnattssolens trädgård 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att föreslå en representant i 
insamlingsstiftelsen för Midnattssolens trädgård. 
 
_____ 
 


Ärende 
 
Projektet Midnattssolens trädgård har efter årsskiftet övergått i en ny 
organisation med en Insamlingsstiftelse som sköter fortsatt finansiering 
och en nationell styrgrupp som leder arbetet.  
 
Nämndsordförande Mats Wennberg vill att kultur- och fritidsnämnden ska 
säkerställa att nämnden i egenskap av initiativtagare ges en plats för en 
representant i Insamlingsstiftelsen, så att nämnden även fortsättningsvis 
kan följa utvecklingen i projektet. 
 
Bakgrund 
 
Den 17 februari 2021 startades Insamlingsstiftelsen Midnattssolens 
trädgård Jokkmokk. Stiftelsens ändamål att stödja uppförande, drift och 
utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. De 
insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i 
enlighet med stiftelsens stadgar. De fem stiftarna är Linnésamfundet 
Polcirkeln, Hotel Akerlund AB, Essence of Lapland, Jokkmokks Log AB 
och Arctic Guest House and Activities AB. 
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§ 15 
 


Policybeslut om lokalfrågor 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att nämnden är den instans som ska ta beslut om lokalfrågor när det 
gäller kultur- och fritidsfunktionens verksamheter. 
 
____ 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jérémy L’Helguen (v) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska vara 
beslutsinstans när kultur- och fritidsfunktionens arbete påverkas av frågor 
som har med lokaler att göra, till exempel när det gäller flyttning av 
verksamhet till nya lokaler eller ersättningslokaler. 
 
Övriga ledamöter är eniga med L’Helguen och är villiga att fatta ett 
policybeslut kring detta. 
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§ 16 
 


*Fortsatt arbete med internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2022 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslutar dagen med att påbörja arbetet med 
en internkontrollplan inklusive riskanalys för 2022. Beslut om planen tas 
vid nästkommande möte. 
 
____ 
 
Ärende 
 
Se § 5 för ytterligare information om ärendet. 





