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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

2

lnnehållsförteckning
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar

S 1 1B Val av justerare

S 119 Godkännande av föredragningslistan

S 120 Grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden
Revisorer från PwC deltar i mötet.

S 121 lnformation om delegationsordning anställning och
arbetsmiljöansvar
Kommunchef Monica Lundkvist informerar i ärendet.

S 122 lnformation gällande omorganisation av vaktmästeriet
Kommunchef Monica Lundkvist informerar i ärendet

S 123 Ekonomisk uppföljning för 2022
Ekonom Cecilia Pirak Kuollok informerar i ärendet.

S 124 lnterna budgetramar
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.

S 125 Hyreskostnader för Kulturskolan
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.

S 126 lnformation gällande Ekonom Cecilia Pirak Kuoljoks arbete för
Kultu r- och fritidsnämnden
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.

S 127 *Nämndsordförande och Kultur och fritidschef informerar

S 128 lnformation från nämndsekreteraren gällande digital signering

S 129 Budgetuppföljning gällande KUPP, dec2022

S 130 *KUPP- ansökan: Jokkmokks vintermarknad på 2022:933
Gamla Apoteket 2023 - Kulturföreningen Gamla
Apoteket

S 131 *KUPP-ansökan: Strandlös Strand 2.0, The Sound of Power

2022:903
Helena Lagerqvist Kuoljok, Peter Lagerqvist
Kuoljok

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

3

S 132 *KUPP-ansökan: Filmläger i Jokkmokk - ABF Norr 2022:907
Jokkmokk

S 133 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av innebandy-
mål för ungdom/juniorer - Jokkmokks Skidklubb, JSK

S 134 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: Inköp av discoljus -
Jokkmokks Pistolklubb, JPK

S 135 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: Inköp av
marknadsfö ri ngsmaterial Vuo I lerims S po rtkl ubb.

S 136 Föreningsstöd: Vuollerims Ridklubb
2022:937

S 137 Föreningsstöd: SKPF Pensionärerna

S 138 Föreningsstöd: PRO Jokkmokk

S 139 Föreningsstöd: SPF Fjällvinden

S 1 40 lnformation från föreningsförhandlingarna

S 141 Verksamhetsplan för Kultur- och fritid

S 142 Uppdaterad Biblioteksplan

S 143 "Ungdomsledare- och idrottsstipendium är 2022

$ 144*Kulturstipendium år 2022

S 145 Övriga anmälningsärenden

2022:2

2022:2

2O22:2

2022:9

2022:9

S 146 Kultur- och fritidsnämndens första sammantrddesdatum 2023

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
4

Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 118

Val av justerare

Kultur och- fritidsnämnden beslutar

AttutseJ6rÖmyL,Helguen(V)tilljusterare

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare

Justerandes signatur
UtdragsbestYrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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JOKKMOKKS KOMMUN

Ku ltur- och fritidsnäm nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5
Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 11e

God kän nande av föredrag n in gsl istan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att godkänna föredragningslistan med följande tillägg

Ny S 140 lnformation från föreningsförhandlingarna

Ny S 146 Datum för första mötet med Kultur- och fritidsnämnden 2023

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har att godkänna föredragningslistan

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

6

s 120

Grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att beakta de synpunkter som framkommit vid granskningen

Ärende

PwC och kommunrevisorerna utför sin årliga granskning av
kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Jokkmokks kommun. Som
framför allt riktar in sig på styrning, kontroll och åtgärder samt
måluppfyllelse både med avseende verksamhet samt budget.

överläggningar i Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden svarar på frågor och informerar kring styrning
och måluppfyllelse vilket för nämndens del inbegriper bland annat,
Midnattsolens trädgård och upphandlingen, budget, personaltrivsel,
omo rganisatio n, den nya utveckla rtjänsten samt verksamhetsplan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

7

s 121

lnformation om delegationsordning anställning och
arbetsmiljöansvar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Arende

Kommunchef Monica Lundkvist informerar om vilken delegationsordning
som gäller vid anställning av personal och hur arbetsmiljöansvaret är
fördelat mellan nämnd och ansvariga chefer.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8
Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 122

I nformatio n gäl lande omorgan isation av vaktmästeri

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Kommunchef Monica Lundkvist informerar om omorganisationen av
vaktmästeriet.

Omorganisationen av vaktmästeriet innebär bland annat för Kultur och
fritid att man går från en 200o/o tjänst till 150%. Lönekostnaderna för
Kultur- och fritid kommer att minska. En av de viktigaste orsakerna till
förslaget om att inrätta en enhet för Intern service är att minska
sårbarheterna i samtliga verksamheter. En arbetsledare kommer att
rekryteras till vaktmästeriet.

Det fullkomliga underlaget för omorganisation av
verksamhetsvaktmästeriet läggs in som en bilaga

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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U n d e rl ag omorga n isation verksa m hetsva ktmäste ri

Socialtjänsten L40% L00%

Barn- och
utbild ningsavdelningen

Kultur- och fritid 200% LSO o/o

Kommunstyrelsen 250% 250%

Arbetiledare, ca io % är.

verksa m hetsvaktmästa re

Totalt

50%

600%

Lönekostnader ny organisation jämfört med befintlig organisation

60%

650 o/o

50%

L,5

0,5

t
1,5

1

5r5

50 o/o

50%

+ 50%

so%

Kultur och fritid

BUN

ioc
Matpolen

Fastighet samt returmaterial

SUMMA

910933

303644

607289

groggg

607289

3340089

989908
i

296072
'' !

692935,

3215300

74243L

494954

Befintliga tjänster Ny organisation Förändring

Kostnad per kund exkl
OB och andra
omkostnader

Jfr befintlig
organlsation
kostnader

AntaltjänsterKund
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övriga kostnader så som
telefoni bilar mm* Totalt per funktion exkl OB,

förbrukningsmaterial, pistmaskin,

skotrar mm. Dvs exklusive

verksamhetsspecifi ka maskiner.

Kund

Kultur och fritid

BUN

soc

Matpolen

Fastighet samt
returmaterial

SUMMA

189625

63208

L26417

189625

L264t7

1085240

361747

723493

1085240

723493

3979214

Sammanfattande konsekvensbeskrivnine

Se bilaga

Serviceperspektiv

Ekonomi

Kort sikt:

Lönekostnaderna beräknas utan ev lönebidragsmedel, för de som har lönebidrag följer bidraget med

till den nya organisationen.

Lönekostnaden för den nya organisationen lntern service beräknas till 3 216 300 vilket är 1'I7 789 kr

högre än befintliga kostnader på 3 334 089. Kostnaden sjunker för Socialtjänsten samt Kultur- och

fritid trots att kostnader för arbetsledning för enheten med totalt 50 % inkluderas detta eftersom

bemanningen minskas i dessa verksamheter.

För Barn- och utbildningsavdelningen blir kostnaden likvärdig och för Kommunstyrelsen ökas

kostnaderna då bemanningen är konstant samt att kostnader för arbetsledning för enheten med

totalt 50 % inkluderas.

Kommunstyrelsens verksamhetsvaktmästare har idag arbetsledning från chef för Matpoolen (1

person) och ÅVC (2 personer). Verksamheten vid ÅVC har ökat och avlastning med arbetsledning

kommer att innebära att ÅVC kan fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling.

Barn- och utbildningsavdelningen och Socialtjänstens verksamhetsvaktmästare har idag

arbetsledning från Verksamhetschef för Äldreomsorg. ldag har Verksamhetschef för äldreomsorg en

hög arbetsbelastning och har heller ej kunskap om området. Kultur- och fritidsfunktionen

verksamhetsvaktmästare arbetsleds idag av handläggare Fritid, tjänster inom funktionen har minskat

ioch med den nya ledningsorganisationen.

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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En av de viktigaste orsakerna till förslaget om att inrätta en enhet för lntern service är att minska

sårbarheten i samtliga verksamheter. Behovet av att anställa vikarier kommer också att minska vilket

kommer att innebära lägre vikariekostnader, beräknat pä5% sjuktal innebär det en summa om

160 81-5 kr om ingen vikarie tillsätts.

Lång sikt:

På lång sikt förväntas organisationen effektivisera sin organisation så att antalet anställda kan minska

med 50 - LOO %. Detta genom att de olika verksamheternas arbetstoppar är under olika tider på året

och på dygnet och med effektiv planering kan behovet av personal minska.

Medarbetare

Kort sikt:

I befintlig organisation finns sju personer anställda som verksamhetsvaktmästare, sex personer heltid

och en person på halvtid.

Den nya organisationen har behov av en heltid arbetsledare/verksamhetsvaktmästare samt fem

heltider. Det innebär att kommunen behöver se över om det finns möjlighet till omplacering av

medarbetare, i första hand kommer medarbetare att erbjudas att anmäla intresse till lediga tjänster

inom kompetensområdet. I andra hand kommer omplacering att ske utifrån kompetensprofiler.

Arbetsledare ska rekryteras.

Medarbetare behöver bredda sitt kompetensområde då det förutsätts att kompetens finns inom

flera områden så att samtliga medarbetare kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare och arbeta

inom fler verksamhetsområden än tidigare.

Medarbetarna kommer att få en närmare arbetsledning och ett arbetslag.

Läng sikt:

Ett arbetslag där medarbetarnas kompetens tas tillvara och där arbetsuppgifterna är varierande

utifrån intresse och kompetens.

Resultat/nytta

Kort sikt:

Sårbarheten för verksamheterna minskas, vid frånvaro fördelas arbetsuppgifterna utifrån

prioritetsordning där till exempel matutkörning, avfallshantering och pistning av skidspår har hög

prioritet då det inte med enkelhet kan vänta till nästa dag.

Lång sikt:

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Verksamheterna har tillgång till ett arbetslag av verksamhetsvaktmästare med bred kompetens.

Frånvaro orsakar inte svårigheter för verksamheterna.

När organisationen är inarbetad kan enheten ta emot praktikanter, praoplatser mm som kan utföra

arbetsuppgifter som inte hinns med i det dagliga arbetet.

Samhällsperspektiv

Jämställdhet

Kort och lång sikt:

Förväntas ingen skillnad

Hälsa och miljö

Kort och lång sikt:

Medarbetarna kan få fler och varierande arbetsuppgifter vilket är främjande för den hälsan

Social hållbarhet, integration

Kort sikt:

lngen påverkan

Lång sikt:

Enheten kan bidra till integration och socialhållbarhet genom att ta emot praktikanter

RISKANALYS

Ekonomi

Kort och lång sikt:

I flera av verksamheterna har överanställning använts för att täcka upp säsongsbehov och/eller

behov av att vara två personer vid enstaka arbetsuppgifter under dagen eller veckan.

Frånvaro innebär att vikarie måste sättas in, svårigheter idag är att hitta vikarier samt att de ska

skolas in för att utföra arbetsuppgifterna. Vissa arbetsuppgifter till exempel att köra pistmaskin

kräver lång inskolning.

Riskerna med att behålla nuvarande organisation är att kostnaderna kommer att öka.

Personal

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Kort och lång sikt:

Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att verksamhetsvaktmästare arbetar i ett arbetslag där de kan

få stöd av arbetsledare i den dagliga verksamheten samt i prioriteringar av arbetsuppgifter vid

toppar. En stödverksamhet som verksamhetsvaktmästeri kan få orättvisa klagomål när flera

verksamheter samtidigt har behov och då verksamheterna inte alltid har förståelse för att vänta.

Att rekrytera och behålla personal blir allt svårare med dagens arbetsmarknad, det är därför viktigt

att skapa en organisation som är hållbar både vid en högre personalomsättning och också har ett
arbetslag med social sammanhållning.

Riskerna vid att behålla nuvarande organisation är dels att det kan uppstå vakanta tjänster som kan

bli svåra att tillsätta, dels att vikarier inte finns tillgängliga vid frånvaro. Detta innebär att
verksamheterna inte får den service de behöver samt att kostnader kan öka.
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9
Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 123

Ekonomisk uppföljning för 2022

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Arende

Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet. Den ekonomiska
prognosen gällande underskottet relateras till olika scenarier kring utfallet
av projektet Midnattsolens trädgård. Om beslutet blir att Kultur och fritid
blir återbetalningsskyldiga på utbetalningen för 2020 samt får stå för de
egna kostnaderna 2021 blir scenariot enligt tabellen på nästa sida. Om
inget besked kommer inom bokslutsperioden kommer Kultur och fritid ta
hela summan om 2 200' som ett underskott.

Ekonornisk rapport
(Ei rlotliga prognos)
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnäm nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

10

Ekonornisk rapport, ptognos
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

11

s 124

lnterna budgetramar för året 2023

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Arende

Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar om Kommunfullmäktiges beslut
gällande de interna budgetramarna för Kultur- och fritid.

Total ram för 2023 är 10 561 000 vilket är en minskning med 400 000

Ansvar

Kultur- och fritidschef

Kultur och Kulturskolan

Fritid

Biblioteket

Summa

Budget 2022

1 106

1 089

5 286

3 166

10 647

Budget 2023

1 874

735

4 768

3 184

10 561

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-19

13

s 125

Hyres kostnader för Ku ltu rskolan

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Ärende

På begäran av Kultur- och fritidsnämnden informerar Ekonom Cecilia Pirak
Kuoljok om hyreskostnaderna för Kulturskolan.

Lokalkostnader

zfizijBu@et 2022

Sport och simhall

Bibliotek Jflts& yln
ltulturskolan (östraf

Komrnunhuset

Otlriga

fiIrAtT

L101

727

482

84

33

7347

1.1"O1.

693

37s

84

515

2V68

Ärendets beredning
På Kultur- och fritidsnämndens möte 2022-10-14 lyftes frågan om det blivit
några förändrade lokalkostnader för Kulturskolan av ledamot J6r6my
L'Helguen (V). Frågan ställdes med anledning av den flytt från Folkets
Hus till de nya lokalerna som Kulturskolan genomfört. Cecilia Pirak Kuljok
har till detta möte tagit fram underlag för att presentera lokalkostnaderna
för Kultur och Fritid.
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14
Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 126

Information gällande ekonom Gecilia Pirak Kuoljoks arbete
för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok förtydligar hur hennes tjänst inom kultur och
fritid är förlagd efter tidigare felinformation i protokollet frän 2022-10-14.

Ekonom Gecilia Pirak Kuoljok informerar om

Att hon är anställd på ekonomikontoret och erbjuder stöd och
kompetens till verksamheterna vid behov. Samt förtydligar att
informationen att hennes tjänst skulle vara knuten till Kultur- och
fritids funktionen på 50 % således är felaktig.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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15

s 127

Nämndsordförande och Kultur- och fritidschefen
informerar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Arende

lnformation från kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och
fritidschefen.

Kultur och fritidschef lsabel Bävermalm Sandling informerar om

LONA projektet "Friluftsplanen"
Kulturrådets minskade bidrag till Kulturskolor

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg har ingen
information att delge denna gång.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESP 
ROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 128

lnformationfrånnämndsekreterarengällandedigital
signering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att ge tjänstemännen i uPpdfg att undersö'I1:Ylit"rna 
ytterligare

krins digitur ,ign"riåä.';;iå-ff au-;eä;i nur sisn"rins med reservationer

görs digitalt'

Ärende

,"?JåX?ff 
åäåfJJäi:iJä.;x?lffi 

:8ft 5ff 
*2022-10'14har

Nämndssekreterare 
Linn Suslin informerar om

- Rutiner kring digital signering

Ärendets beredning

p å mötet 2022-1 o -14 rvfte s ftågr :å "+*:uH.Htr,fl fl ':1 lttffJågg

."r 
"""ands 

av de andra 1amn131

att undersotta rutrn-eää tiil dagens möte'
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UtdragsbestYrkande
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Sammanträdesdatum

2022-12-19

s 12e

Budgetuppföljning av KUPP, decembet 2022

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kultursekreterare Anna-Karin Aira informerar den senaste budget-
uppföljningen av KUPP-medlen. Se bilaga.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18
Sammanträdesdatum

2022-12-19

Budgetuppföljning för KUPP är 2O22 2022-L2-L3

r 61100, verksamhel 3370, projekt 8010

, Kostnader

: Potter för bidragsgivning
Äterbetalda bidrag från 2021

Jokkmokks marknad 2023

Budget Ny Budget
justerad 19 apr'

Redovisat

eller beslutat

Jan 22 - Dec 22

Återstår

Beräknat

årsresultat

fram till 19 decRoR 2022-t2-13

Livemusik och digitala konserter (övrlga åreo
,Ärstidsbundna evenemang (t.ex. Nordenskiöldsveckan,

sommar-händelser, höstmarknad, skollov, juletid)

0

300,0

100,0

120,0

-45,0

300,0

250,0

L20,0

-L02,9

100,0

193,6

169,3

57,9

200,0

56,4

-49,3

-t02,9

100,0

193,5

169,3

kultur- och

Summa potter 750,0 8100 526,8 289,2 s26,8

,Andra bidrag:
:Filmpool Nord 90,0 90,0 81,3 8,7 81,3

.BD 38,2

L32,0 Lt2,O, 119,5 t2,5 119,S

bidragsgivning 882,0

60,0

180,0

0:

0

0i

0

948,0 646,3 30t,7

23,0

:3?i7
35,0

9,6

85,0

32,7

6/,6,3

Egna projekt:
Utveckling, utbildning KKN, samt konstnärsresidens

Övriga egna pro.iekt/arrangemang, t.ex. konserter

Vintersolståndet 2022

Dans- och arrangörsvecka, Jokkmokk i Rörelse, JiR 2022

ldrotts- och näringslivsgala 2022

Kulturcrew - unga arrangörer

60,0

155r0

35,0

100,0

85,0

40,0

37,O

L93.7

0

90,4

0

7,3

37,O

222,9

50,0

90,4

0

L2,3

ma rknad

:Summa egna projekt 515,0 505,0 376,7 128,3 473,5

Personal- och kontorskostnader:
Projektledare och arrangemangsansvarig 50 %

I nfo rmation/ma rknadsfö ring

285,0

15,0

285,0 257,7

0,4

27,3

L4,6

304,0

15,0' 5,4

kostnader möten

Summa personal och kontor 338,0 330,0 279,3 50,7 344,4

Summa kostnader 1735,0 1 1 t46p.,2

: lntäkter
Redovisat

eller beslutat

Jan 22 - Dec 22

Återstår

Beräknat

årsresultät

RoR justerad 19apr 2022-12-73 fram till 19 dec

575 Egna arrangeman& entr6avgifter

582 ,Region Norrbotten, Dans- och arrangörsvecka, JiR

583 .Region Norrbotten, projektstöd

Bygdemedel

10,0

0

25,0

I700,0

15,0

0

68,0

1 700,0

10,0

100,0

56,0

s08

-5,0

100,0
-12,o

.T L9L,8

10,0

100,0

56,0

1 700,0

Summa intåkter 1 L -1 108,8 1

401,8.Nettokostnader för Kultur & Fritid

Kvor ott ev fördela 19 dec
om man röknar
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Sammanträdesdatum

2022-12-19

19

S 130 Dnr: 2022:933

KUPP- ansökan: Jokkmokks vintermarknad på Gamla
Apoteket 2023 - kulturföreningen Gamla Apoteket

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja 6.000 kr i bidrag till marknadsföring under vintermarknaden

2023

Arende

Kulturföreningen Gamla Apoteket ansöker om 6.000 kr för att

marknadsföra kulturhuset och Elina Nygårds konstutställning under

Jokkmokks marknad 2023.

MåI
Projektets mål är att marknadsföra Elina Nygårds utställning i

marknadsprogrammet och sociala medier, samt tillverka affischer inför

Jokkmokks marknad 2023.

Bakgrund
Gamla Apoteket är ett viktig "skyltfönster" för hantverk, slöjd och konst i

Jokkmokk varje vintermarknad.

Total kostnad: 6.000 kronor

Beredningens yttrande

Konstutställningen på våning 2 på Gamla Apoteket är mycket välbesökt

eftersom huset ligger mitt i marknadsplatsen. Vintermarknaden är

kulturhusets viktigaste tillfälle för marknadsföring av verksamheterna i

huset.

Förslag till beslut
Beredningen foreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja 6.000 kr i bidrag till marknadsföring under vintermarknaden

2023.

Kopia till
Anna-Karin Aira
Kulturföreningen Gamla Apoteket
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20

S 131 Dnr: 2022:903

KUPP-ansökan: Strandlös Strand 2.0, The Sound of Power

- Helena Lagerqvist Kuoljok, Peter Lagerqvist Kuoljok

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att avslå ansökan, då kostnaderna som anges i ansökan är för att

genomföra utställningen på annan ort.

Ärende

Helena och Peter Lagerqvist Kuoljok ansöker om 48.000 kr för att

genomföra utställningen Strandlös Strand 2.0 - the Sound of Power

Syfte
Projektets syfte är att öka kunskapen om samisk kultur och samiskt språk

via en konstutställning i Hälleforsnäs konsthall den 25 mars - 27 maj
2023.

Bakgrund
Helena Lagerqvist Kuoljok och Peter Lagerqvist Kuoljok är en konstnärs-

duo bosatta i Jokkmokk. Helena är textilkonstnär med inriktning mot bland

annat broderi, utbildad på på Samernas utbildningscentrum, Umeå

universitet och Sätergläntan. Hon har producerat utställningen Strandlös

Strand som bland annat har visats på Sämi Duodji i april 2021, samt på

den jurybedömda vårutställningen på Charlottenborgs Kunsthal i Köpen-

hamn 2022. Sedan i år har Helena beslutat sig att satsa hårdare på sitt

konstnärliga arbete eftersom hon nu upplever en efterfrågan på sina verk

och har många bilder och berättelser att skapa. lnför år 2023 kommer hon

att producera ytterligare ett antal textila verk som kommer att ingå i

utställningen Strandlös Strand 2.0. Där ingår också audiovisuella delar

med kortfilm och ljud som skapats av Peter Lagerqvist Kuoljok under

rubriken Sound of Power.

Genomförande
I ansökan anges kostnader för tryck av digiprint, resor och boende i

samband med utställningen i Hälleforsnäs, samt översättning och

inspelning av berättelser på lulesamiska, samt övriga

utstäl I n i ng skostnad er.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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21

I mejlkonversation med sökande anges att det i kalkylen ingår tre resor,

som sker i samband med förarbetet innan vernissagen, samt en resa i

april då det kommer att vara flera samiska aktiviteter och workshops på

plats och slutligen i samband med nedtagningen av utställningen.

Enklaste boendet ligger i Malmköping ca 12km dit från Hälleforsnäs, en

boendekostnad på 1300-1500 kr per natt för två personer. Övriga

utställningskostnader är digiprint, ev hyra AV-utrustning för visuella

effekter, trycksaker, marknadsföring med mera.

Total kostnad: 106.000 kronor. Sametinget har beviljat bidrag med 48.000

kronor och konstnärerna får en utställningsersättning på 10.000 kr.

Beredningens förslag

Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden

att avslå ansökan, då kostnaderna som anges i ansökan är för att
genomföra utställningen på annan ort.

Kopia till
Anna-Karin Aira
Helena och Peter Lagerkvist Kuoljok
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S 132 Dnr"2022"907

KUPP.ansökan:FilmlägeriJokkmokk.ABFNorrJokkmokk

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

attbeviljaettbidragpå55000krförkostnadersomboende,hyraoch
tekniker

även bevilja en månadslön för Kulturskolans personal
att

Ärende
ABFNorrJokkmokkansökerom61.600krförattisamarbetemedABF
G ärr ivare ocrr ruttu rs;ilf 

i {|TT*1ff 'XX 
senomföra ett

tiftfag"t i Jokkmokk den 21 lanuart

Bakgrund
ProjektidÖnkommerfrånkulturskolaniJokkmokkochnederländska
Peelpionier,' UnoJ' två veckorck" uömar tran'två länder skapa film

tillsammans och ;;f'il"'na i början äv Jokkmokks marknad2023'

Syfte
DennaansökangällerABFJokkmokksaktiviteterochdelaktighetidet
planerade firmrag'rlil rcr<r<mokk. Filmlägret arrangeras för deltagare t

åldrarna 13-21år från Norrbotten ";il;; 
.ederlåndska regionen Peel

Lägrets fokus är kunskapsutbyte mellan ungdomar med stöd av

filmkunniga ledare'

Projektets sYfte är att ungdomarna:

breddai sitt kontaktnät inför framtiden'

får ett ökat och långvarigtlni,",." för film och andra kultur.

arrangemang'

lndirektvillprojektetstärkabarnochungaisamhället,gedemettverktygi
att göra sina röster hörda och ge 

"n 
pfito'm fir. ung,a ätt påver*a' Lägret

blir ett kreativt utrvl1.l*" för ungdomal ilot t<moxk och Gällivare som av

olika anledningar är', o"no" av varoetulla aktiviteter och ett sammanhang'

Genomförande .--t\-aa.^,nrkqhons och kurser inom olika

Under lägret kommer det att genomföras workshops o

filmrelateradeamne-nsomt."m"rateknik,skrivamanus,dramaturgioch
postprod uktion. AB F Jokkmokk tln::;:1,*?::'"t' 

senomrör och har
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23

värdskapet för olika projektaktiviteter, t.ex. kurser och workshops efter

skoltid med inriktning film och filmskapande.

Boende för de nederländska ungdomarna och gällivareungdomarna

ordnas lokalt i Jokkmokk (t.ex. på ungdomsboendet Storgatan 61). En

studieresa kommer att genomforas från lägret till Gällivare, där

ungdomarna (från Jokkmokk, Gällivare och Nederländerna) reser

tillsammans för att se på gruvan och uppleva Gällivare. Tillsammans med

KulturCrew-ungdomar från både Gällivare och Jokkmokk görs det sedan

under Jokkmokks marknad ett kulturarrangemang på Bio Norden där
ungdomar presenterar sina filmer.

Total kostnad: 67.800 kr, vari ingår ABF:s kostnader för lägerboende,

studieresa, hyra och teknik på Bio Norden. Övriga kostnader täcks genom

egna insatser av ABF i Jokkmokk och Gällivare, av Jokkmokks och

Gällivares kulturskolor, Filmpool Nord med flera. Bidrag söks även från

länsprojektet Kulturstark för att täcka de kostnader som finns för lärare och

elever i de två kommunerna.

Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet
Med stöd från länsprojektet Kulturstark kan detta bli ett spännande projekt

som både utvecklar de individuella deltagarna och samtidigt ger ungdomar

i Jokkmokk möjlighet att fördjupa sig i filmskapande. Alla deltagarna

kommer att få en inblick i konsten att göra ett kulturprojekt. Samarbetet

med Gällivare och ungdomsorganisationen från Nederländerna tillför
projektet något extra. Även Filmpool Nord och Meän Aäni är samarbets-
partners till projektet, som alltså kan utvecklas till ett slags pilotprojekt för
filmläger i Norrbottens inland.

Förslag till beslut
Anna-Karni Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ge ett bidrag på 50.000 kr till filmlägret i Jokkmokk januari-februari

2023.

Kopia till
Anna-Karin Aira
ABF Norr Jokkmokk
Kulturskolan i Jokkmokk
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s 133 Dnr 2022:2

ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av
innebandymål för ungdom/juniorer - Jokkmokks
Skidklubb, JSK

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja 5.000 kr i bidrag för inköp av juniormål för innebandy

Arende

Jokkmokks SK ansöker om medel för att köpa in juniormål för innebandy
eftersom det bara finns seniormål i sporthallen och just nu är det på gång
med innebandy för ungdomar igen.

Sökt bidrag: 5.000 kr

Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yftrat sig i ärendet

Eftersom innebandy legat nere ett tag på grund av för få ledare så är det
ju extra kul med att man är på gång igen med ungdomsgrupper.

Förslag till beslut
Godkänna 5.000 kr för inköp av juniormål för innebandy

Kopia till
Stefan Lindmark
JSK
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2022-12-19

s 134 Dnr 2022:2

ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av discoljus
- Jokkmokks Pistolklubb, JPK

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja 2.815 kr i bidrag till inköp av discoljus

Ärende

Jokkmokks Pistolklubb ansöker om medel för att köpa in discoljus för att

kunna köra discoskytte som en återkommande kvälls- och lovaktivitet för
de yngre.

Sökt bidrag: 3.000 kr. Beräknad kostnad:2.815 kr.

Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet

Eftersom man har utvecklat sina aktiviteter i skyttehallen och villfortsätta
utveckla aktiviteter som kan locka en ny ungdoms-publik.

Förslag till beslut

Godkänna 2.815 kr för inköp av discoljus.

Kopia till
Stefan Lindmark
Jokkmokks Pistolklubb

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av
marknadsföringsmaterial - Vuollerims sportklubb, VSK

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja 7 .483 kr i bidrag inköp av marknadsförings-material.

Arende

Vuollerims sportklubb ansöker om medel för att utveckla och förbättra

fö reni ngens marknad sföri ng med beachflag ga, trottoa rprata re och rol l-u p

Sökt bidrag: med 7.483 kr

Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet

Eftersom föreningen saknar marknadsföringsmaterial så vill man nu göra
en satsning för att synas och få ut mer information till allmänheten.

Förslag till beslut

Godkänna 7.483 kr för inköp av marknadsföringsmaterial

Kopia till
Stefan Lindmark
Vuollerim Sportklubb

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 136 Dnr: 2022:937

Föreningsstöd för anställd - Vuollerims Ridklubb

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Vuollerims Ridklubb med den fasta summan på 30 000 som
ges som föreningsstöd för bidrag till anställd.

Ärende
Vuollerims Ridklubb ansöker om bidrag för att anställa en person på timlön
på max 20o/o. För hjälp med morgonjourer, någon som släpper ut de
uppstallade hästarna, täckar klubbens hästar och utfodrar alla hästar.
Jobbet kan innefatta annat men framförallt arbete på morgonen, max 2
timmar per dag måndag- fredag.

Motivering
På Ridklubben finns idag 3 klubbhästar, 1 foderhäst och 4 privatägda
hästar. Mycket av jobbet faller på privathästarna, att kunna ha en
timanställd skulle förbättra och förenkla arbetet för klubben för en bättre
och hållbar framtid och vidareutveckling för framtiden. Allt övrigt arbete
utförs ideellt och vi vill hela tiden förbättra för att kunna ge våra aktiva
medlemmar så bra förutsättningar som möjligt.
Total kostnad 10 månader 66 100 kr.

Kopia till
Vuollerims Ridklubb

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Föreningsstöd: SKPF Pensionärerna

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att bevilja 2600 i stöd till SKPF Pensionärerna avdelning 84. Vilket
Motsvarar 20 kr per medlem för avdelningens 130 medlemmar i

Jokkmokk.

Ärende

Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.

Föreningen har medlemmar både från Jokkmokks och Gällivare kommun
Det totala antalet medlemmar för SKPF Pensionärerna avdelning 84 är
760 stycken. Av vilka 130 i Jokkmokk och resterande 630 i Gällivare.

Kostnad

Kostnad för medlemmarna i Jokkmokks kommun

130x20=2600

Kopia till
SKPF Pensionärerna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Föreningsstöd: PRO Jokkmokk

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att bevilja 5260 i stöd till PRO Jokkmokk. Vilket
motsvarar 20 kr per medlem för avdelningens 263 medlemmar

Ärende

Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.

Medlemsantalet i PRO Jokkmokk var vid senaste årsmötet 263 stycken

Kostnad

263x20=5260

Kopia till
PRO Jokkmokk

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Föreningsstöd : SPF Fjällvinden

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att bevilja 1460 kr i stöd till SPF Fjällvinden. Vilket motsvarar 20 kr per
medlem för avdelningens 73 medlemmar.

Ärende

Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.

Medlemsantalet för SPF Fjällvinden är 73 personer

Kostnad

73 x20 = 1460

Kopia till
SPF Fjällvinden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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I nformation från fören i ngsförhandl ingarna

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Nämnden informerar och diskuterar kring årets
föreningsförhand lingar på mötet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Verksamhetsplan Kultur- och fritidsfunktionen

Kultur och fritidsnämnden beslutar

Att Godkänna den nya Verksamhetsplanen.

Arende
En ny verksamhetsplan för Kultur och fritid har tagits fram som gäller för år
2023.

Kultur och Fritidschef lsabel Bävermalm Sandling informerar och går
igenom den nya Verksamhetsplanen på sittande möte.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Uppdaterad biblioteksplan för är 2020 - 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att Godkänna den uppdaterade versionen av Biblioteksplanen.

Ärende
Uppdatering av antagen biblioteksplan har utförts av bibliotekssamordnare
Elin Nordqvist. Den lämnas till Kultur- och fritidsnämnden för information.

Kopia till
Elin Nordqvist

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ku Iturstipendium är 2022

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tilldela Jokkmokks kommuns kulturstipendium för år 2022til|
lngrid Holmlund med följande motivering:

"lngrid Holmlund arbetar sedan några år som textilkonstnär på heltid,
med uppdrag hos till exempel hos kulturskolan, studieförbund och i

samband med teaterföreställningar. Hon förmedlar sitt kunnande i

flera tekniker - keramik, vävning, tovning, sömnad - och har varit
kostymör och rekvisitör i samband med sommarteatern "Mordet i

Saskamjaure" åren 2021 och 2022. Hon har skapat en utställning av
Jokkmokks arbetsstugas barndräkter, ursprungligen skapade på
1930-talet ur 191 2 ärs norrbottensdrdkt, och dräkterna finns nu
bevarade tillsammans med utställningen på Folkets Hus i Jokkmokk.

Hennes kulturprojekt utomhus på gårdsplanen intill Västra
skolan brukar ha olika lokala teman, nu senast hette utställningen
Lämmelår. Natur, kultur och lokala berättelser förmedlas med
fantasifulla figurer. lngrid Holmlund förmedlar vikten av och
möjligheterna med återbruk för både vuxna och barn.

lngrid Holmlund är en positiv kulturbärare som på ett ödmjukt och
lågmält sätt delar med sig av sin hantverkskunskap och vår
norrbottniska kultur till människor i alla åldrar och från olika delar av
världen på plats här i Jokkmokks kommun."

Punkten förklaras omedelbart justerad

Ärende

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av
konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla
utövare av sång, dans, musik, litteratur, film eller liknande. Företräde till
stipendiet äger de som är födda i, eller som sedan en längre tid verkar,
inom Jokkmokks kommun. Stipendiet är 10.000 kronor.

Följande nomineringar eller ansökningar har inkommit

Astrid Lindstrand Tuorda
Hannes Bergqvist
Helena Adolfsson
lngrid Holmlund
Katarina Spik Skum
Lars-Göran Oman

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 19 dec 2022
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Maxida Märak
Moa Backe Astot
Niclas Svensson
One Man Short
Tina Harnesk Boström

Nämndens ledamöter lägger ytterligare förslag till listan:

Jakob Hellman
Klas Eriksson

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 144 Dnr 2022:9

Ungdomsledare- och idrottsstipendium är 2022

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tilldela Jokkmokks kommuns ungdomsledare- och
idrottstipendium för år 2022 till Håkan Kuorak med följande
motivering:

"Håkan Kuorak är ordförande i det samiska fotbollsförbundet FA
Säpmi, med samiska spelare från fyra länder. FA Säpmis båda
juniorlandslag (pojkar och flickor 16) vann Piteå Summer Games år
2022.1 oktober 2022 arrangerade Håkan Kuorak och FA Säpmi ett
stort fotbollsläger för ungdomar i Jokkmokks sporthall med 40
ungdomar från hela det samiska området.

Håkan Kuorak har satt Jokkmokk på den internationella
fotbollskartan genom sitt engagemang i CONIFA där han också sitter
i styrelsen. CONIFA, The Confederation of lndependent Football
Associations, är ett självstä nd igt i nternatio nel lt fotbol lfö rbund som
inte är medlem av FIFA. Organisationen arrangerar CONIFA World
Cup och CONIFA Europamästerskap och där har Håkan blivit en
viktig kraft."

Punkten förklaras omedelbart justerad

Arende

Ungdomsledare- och idrottstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra
insatser inom ungdoms- och idrottsverksamheten i Jokkmokks kommun.
Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare eller aktiv idrottsman eller
idrottskvinna bosatt iJokkmokks kommun. Stipendiet utgör 10.000 kr.

Följande nomineringar eller ansökningar har inkommit:

Andreas Möller
Anette Amundsson
Håkan Kuorak
Håkan Sandström
Joel Forsman
Magnus Lövgren
Malin Westman
Mohammed Sleiman

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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övriga anmälningsärenden

Arenden

1. Från Kommunfullmäktige
Beslut 2022-10-31, $ 61 att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder
för att komma tillrätta med sina prognosticerade budgetunderskott.
Prognostiserade underskottet för kultur- och fritidsnämnden, -136 tkr i

tertial 2.

2, Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-10-17, S 127 bifaller medborgarförslaget - Gör Jokkmokks
kommun till en kulturfristad samt uppdrar till kommunchefen att inleda en
diskussion med kulturrådet i frågan.

3. Från Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
Beslut 2022-11-14 gällande löneöversyn 2023. Kommunstyrelsens
arbets- och tillväxtutskott beslutar att 3,0 procent av budgeterade
löneökningar avsätts till det generella löneutrymmet samt 0,44 procent till
särskilda satsningar. Beslutet kan ändras om industriavtalens
löneutrymme, det så kallade "märket" kraftigt avviker från kommunens
beslutade budget.

4. Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-11-28 gällande bygdemedel för 2023. Kommunstyrelsen
beslutar
att ansöka om bygdemedel för 5 000 000 till kommunens kostnader för
näri ngsl ivsverksam het,
att reservera 5 000 000 i bygdemedel för fastighetsinvesteringar,
att ansöka om bygdemedel med 100 000 för turistnod i Porjus.
att ansöka om bygdemedel för investeringsbudgeten under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar att anta investeringarna.

För kultur och fritid innebär dessa investeringar, 100 000 inköp av
terrängford on, 2 421 000 kr för Utveckling av ldeell kreativitet- framtidens
friluftsliv i Jokkmokks kommun 2023, 1 7O0 000 kr för Kultur- och
upplevelseutveckling iJokkmokks kommun2O23, samt 2 250 000 krför
Ny Kulturskola iJokkmokks kommun 2023.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens första sammanträdesdatum 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att första sammanträdesdatumet för 2023 blir den '15 februari.

Arende

Kultursekreterare Anna- Karin Aira och Nämndsekreterare Linn Suslin
efterfrågar ett första sammanträdesdatum för Kultur- och fritidsnämnden
under nästa år.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Cecilia Lundin (MP) på länk via Teams


Övriga
Närvarande lsabel Bävermalm Sandling


Monica Lundkvist
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lnnehållsförteckning
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar


S 1 1B Val av justerare


S 119 Godkännande av föredragningslistan


S 120 Grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden
Revisorer från PwC deltar i mötet.


S 121 lnformation om delegationsordning anställning och
arbetsmiljöansvar
Kommunchef Monica Lundkvist informerar i ärendet.


S 122 lnformation gällande omorganisation av vaktmästeriet
Kommunchef Monica Lundkvist informerar i ärendet


S 123 Ekonomisk uppföljning för 2022
Ekonom Cecilia Pirak Kuollok informerar i ärendet.


S 124 lnterna budgetramar
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.


S 125 Hyreskostnader för Kulturskolan
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.


S 126 lnformation gällande Ekonom Cecilia Pirak Kuoljoks arbete för
Kultu r- och fritidsnämnden
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet.


S 127 *Nämndsordförande och Kultur och fritidschef informerar


S 128 lnformation från nämndsekreteraren gällande digital signering


S 129 Budgetuppföljning gällande KUPP, dec2022


S 130 *KUPP- ansökan: Jokkmokks vintermarknad på 2022:933
Gamla Apoteket 2023 - Kulturföreningen Gamla
Apoteket


S 131 *KUPP-ansökan: Strandlös Strand 2.0, The Sound of Power


2022:903
Helena Lagerqvist Kuoljok, Peter Lagerqvist
Kuoljok
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S 132 *KUPP-ansökan: Filmläger i Jokkmokk - ABF Norr 2022:907
Jokkmokk


S 133 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av innebandy-
mål för ungdom/juniorer - Jokkmokks Skidklubb, JSK


S 134 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: Inköp av discoljus -
Jokkmokks Pistolklubb, JPK


S 135 ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: Inköp av
marknadsfö ri ngsmaterial Vuo I lerims S po rtkl ubb.


S 136 Föreningsstöd: Vuollerims Ridklubb
2022:937


S 137 Föreningsstöd: SKPF Pensionärerna


S 138 Föreningsstöd: PRO Jokkmokk


S 139 Föreningsstöd: SPF Fjällvinden


S 1 40 lnformation från föreningsförhandlingarna


S 141 Verksamhetsplan för Kultur- och fritid


S 142 Uppdaterad Biblioteksplan


S 143 "Ungdomsledare- och idrottsstipendium är 2022


$ 144*Kulturstipendium år 2022


S 145 Övriga anmälningsärenden


2022:2


2022:2


2O22:2


2022:9


2022:9


S 146 Kultur- och fritidsnämndens första sammantrddesdatum 2023


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Val av justerare


Kultur och- fritidsnämnden beslutar


AttutseJ6rÖmyL,Helguen(V)tilljusterare


Ärende


Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare


Justerandes signatur
UtdragsbestYrkande
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God kän nande av föredrag n in gsl istan


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att godkänna föredragningslistan med följande tillägg


Ny S 140 lnformation från föreningsförhandlingarna


Ny S 146 Datum för första mötet med Kultur- och fritidsnämnden 2023


Ärende


Kultur- och fritidsnämnden har att godkänna föredragningslistan


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att beakta de synpunkter som framkommit vid granskningen


Ärende


PwC och kommunrevisorerna utför sin årliga granskning av
kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Jokkmokks kommun. Som
framför allt riktar in sig på styrning, kontroll och åtgärder samt
måluppfyllelse både med avseende verksamhet samt budget.


överläggningar i Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden svarar på frågor och informerar kring styrning
och måluppfyllelse vilket för nämndens del inbegriper bland annat,
Midnattsolens trädgård och upphandlingen, budget, personaltrivsel,
omo rganisatio n, den nya utveckla rtjänsten samt verksamhetsplan.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lnformation om delegationsordning anställning och
arbetsmiljöansvar


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Arende


Kommunchef Monica Lundkvist informerar om vilken delegationsordning
som gäller vid anställning av personal och hur arbetsmiljöansvaret är
fördelat mellan nämnd och ansvariga chefer.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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s 122


I nformatio n gäl lande omorgan isation av vaktmästeri


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Ärende


Kommunchef Monica Lundkvist informerar om omorganisationen av
vaktmästeriet.


Omorganisationen av vaktmästeriet innebär bland annat för Kultur och
fritid att man går från en 200o/o tjänst till 150%. Lönekostnaderna för
Kultur- och fritid kommer att minska. En av de viktigaste orsakerna till
förslaget om att inrätta en enhet för Intern service är att minska
sårbarheterna i samtliga verksamheter. En arbetsledare kommer att
rekryteras till vaktmästeriet.


Det fullkomliga underlaget för omorganisation av
verksamhetsvaktmästeriet läggs in som en bilaga


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







JOr(KMOrfl(S r(OMMUN
tÅHr<ÅrvrÅu KE KoM M UvNNA
JAI-I KAMAI-I K I SUOt-t KAN


U n d e rl ag omorga n isation verksa m hetsva ktmäste ri


Socialtjänsten L40% L00%


Barn- och
utbild ningsavdelningen


Kultur- och fritid 200% LSO o/o


Kommunstyrelsen 250% 250%


Arbetiledare, ca io % är.


verksa m hetsvaktmästa re


Totalt


50%


600%


Lönekostnader ny organisation jämfört med befintlig organisation


60%


650 o/o


50%


L,5


0,5


t
1,5


1


5r5


50 o/o


50%


+ 50%


so%


Kultur och fritid


BUN


ioc
Matpolen


Fastighet samt returmaterial


SUMMA


910933


303644


607289


groggg


607289


3340089


989908
i


296072
'' !


692935,


3215300


74243L


494954


Befintliga tjänster Ny organisation Förändring


Kostnad per kund exkl
OB och andra
omkostnader


Jfr befintlig
organlsation
kostnader


AntaltjänsterKund
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övriga kostnader så som
telefoni bilar mm* Totalt per funktion exkl OB,


förbrukningsmaterial, pistmaskin,


skotrar mm. Dvs exklusive


verksamhetsspecifi ka maskiner.


Kund


Kultur och fritid


BUN


soc


Matpolen


Fastighet samt
returmaterial


SUMMA


189625


63208


L26417


189625


L264t7


1085240


361747


723493


1085240


723493


3979214


Sammanfattande konsekvensbeskrivnine


Se bilaga


Serviceperspektiv


Ekonomi


Kort sikt:


Lönekostnaderna beräknas utan ev lönebidragsmedel, för de som har lönebidrag följer bidraget med


till den nya organisationen.


Lönekostnaden för den nya organisationen lntern service beräknas till 3 216 300 vilket är 1'I7 789 kr


högre än befintliga kostnader på 3 334 089. Kostnaden sjunker för Socialtjänsten samt Kultur- och


fritid trots att kostnader för arbetsledning för enheten med totalt 50 % inkluderas detta eftersom


bemanningen minskas i dessa verksamheter.


För Barn- och utbildningsavdelningen blir kostnaden likvärdig och för Kommunstyrelsen ökas


kostnaderna då bemanningen är konstant samt att kostnader för arbetsledning för enheten med


totalt 50 % inkluderas.


Kommunstyrelsens verksamhetsvaktmästare har idag arbetsledning från chef för Matpoolen (1


person) och ÅVC (2 personer). Verksamheten vid ÅVC har ökat och avlastning med arbetsledning


kommer att innebära att ÅVC kan fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling.


Barn- och utbildningsavdelningen och Socialtjänstens verksamhetsvaktmästare har idag


arbetsledning från Verksamhetschef för Äldreomsorg. ldag har Verksamhetschef för äldreomsorg en


hög arbetsbelastning och har heller ej kunskap om området. Kultur- och fritidsfunktionen


verksamhetsvaktmästare arbetsleds idag av handläggare Fritid, tjänster inom funktionen har minskat


ioch med den nya ledningsorganisationen.







W
JOI(MOKKS I(OMMUN
lÅHrÅvÅur(E KoMMUVNNA
jAHKAMAHKI SUOHT(AN


En av de viktigaste orsakerna till förslaget om att inrätta en enhet för lntern service är att minska


sårbarheten i samtliga verksamheter. Behovet av att anställa vikarier kommer också att minska vilket


kommer att innebära lägre vikariekostnader, beräknat pä5% sjuktal innebär det en summa om


160 81-5 kr om ingen vikarie tillsätts.


Lång sikt:


På lång sikt förväntas organisationen effektivisera sin organisation så att antalet anställda kan minska


med 50 - LOO %. Detta genom att de olika verksamheternas arbetstoppar är under olika tider på året


och på dygnet och med effektiv planering kan behovet av personal minska.


Medarbetare


Kort sikt:


I befintlig organisation finns sju personer anställda som verksamhetsvaktmästare, sex personer heltid


och en person på halvtid.


Den nya organisationen har behov av en heltid arbetsledare/verksamhetsvaktmästare samt fem


heltider. Det innebär att kommunen behöver se över om det finns möjlighet till omplacering av


medarbetare, i första hand kommer medarbetare att erbjudas att anmäla intresse till lediga tjänster


inom kompetensområdet. I andra hand kommer omplacering att ske utifrån kompetensprofiler.


Arbetsledare ska rekryteras.


Medarbetare behöver bredda sitt kompetensområde då det förutsätts att kompetens finns inom


flera områden så att samtliga medarbetare kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare och arbeta


inom fler verksamhetsområden än tidigare.


Medarbetarna kommer att få en närmare arbetsledning och ett arbetslag.


Läng sikt:


Ett arbetslag där medarbetarnas kompetens tas tillvara och där arbetsuppgifterna är varierande


utifrån intresse och kompetens.


Resultat/nytta


Kort sikt:


Sårbarheten för verksamheterna minskas, vid frånvaro fördelas arbetsuppgifterna utifrån


prioritetsordning där till exempel matutkörning, avfallshantering och pistning av skidspår har hög


prioritet då det inte med enkelhet kan vänta till nästa dag.


Lång sikt:







U ifl*täffi?5I":"{e*KY*
Verksamheterna har tillgång till ett arbetslag av verksamhetsvaktmästare med bred kompetens.


Frånvaro orsakar inte svårigheter för verksamheterna.


När organisationen är inarbetad kan enheten ta emot praktikanter, praoplatser mm som kan utföra


arbetsuppgifter som inte hinns med i det dagliga arbetet.


Samhällsperspektiv


Jämställdhet


Kort och lång sikt:


Förväntas ingen skillnad


Hälsa och miljö


Kort och lång sikt:


Medarbetarna kan få fler och varierande arbetsuppgifter vilket är främjande för den hälsan


Social hållbarhet, integration


Kort sikt:


lngen påverkan


Lång sikt:


Enheten kan bidra till integration och socialhållbarhet genom att ta emot praktikanter


RISKANALYS


Ekonomi


Kort och lång sikt:


I flera av verksamheterna har överanställning använts för att täcka upp säsongsbehov och/eller


behov av att vara två personer vid enstaka arbetsuppgifter under dagen eller veckan.


Frånvaro innebär att vikarie måste sättas in, svårigheter idag är att hitta vikarier samt att de ska


skolas in för att utföra arbetsuppgifterna. Vissa arbetsuppgifter till exempel att köra pistmaskin


kräver lång inskolning.


Riskerna med att behålla nuvarande organisation är att kostnaderna kommer att öka.


Personal







IOKr(MOr(S r(OMMUN
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Kort och lång sikt:


Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att verksamhetsvaktmästare arbetar i ett arbetslag där de kan


få stöd av arbetsledare i den dagliga verksamheten samt i prioriteringar av arbetsuppgifter vid


toppar. En stödverksamhet som verksamhetsvaktmästeri kan få orättvisa klagomål när flera


verksamheter samtidigt har behov och då verksamheterna inte alltid har förståelse för att vänta.


Att rekrytera och behålla personal blir allt svårare med dagens arbetsmarknad, det är därför viktigt


att skapa en organisation som är hållbar både vid en högre personalomsättning och också har ett
arbetslag med social sammanhållning.


Riskerna vid att behålla nuvarande organisation är dels att det kan uppstå vakanta tjänster som kan


bli svåra att tillsätta, dels att vikarier inte finns tillgängliga vid frånvaro. Detta innebär att
verksamheterna inte får den service de behöver samt att kostnader kan öka.
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Ekonomisk uppföljning för 2022


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Arende


Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet. Den ekonomiska
prognosen gällande underskottet relateras till olika scenarier kring utfallet
av projektet Midnattsolens trädgård. Om beslutet blir att Kultur och fritid
blir återbetalningsskyldiga på utbetalningen för 2020 samt får stå för de
egna kostnaderna 2021 blir scenariot enligt tabellen på nästa sida. Om
inget besked kommer inom bokslutsperioden kommer Kultur och fritid ta
hela summan om 2 200' som ett underskott.


Ekonornisk rapport
(Ei rlotliga prognos)
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lnterna budgetramar för året 2023


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Arende


Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar om Kommunfullmäktiges beslut
gällande de interna budgetramarna för Kultur- och fritid.


Total ram för 2023 är 10 561 000 vilket är en minskning med 400 000


Ansvar


Kultur- och fritidschef


Kultur och Kulturskolan


Fritid


Biblioteket


Summa


Budget 2022


1 106


1 089


5 286


3 166


10 647


Budget 2023


1 874


735


4 768


3 184


10 561


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Hyres kostnader för Ku ltu rskolan


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Ärende


På begäran av Kultur- och fritidsnämnden informerar Ekonom Cecilia Pirak
Kuoljok om hyreskostnaderna för Kulturskolan.


Lokalkostnader


zfizijBu@et 2022


Sport och simhall


Bibliotek Jflts& yln
ltulturskolan (östraf


Komrnunhuset


Otlriga


fiIrAtT


L101


727


482


84


33


7347


1.1"O1.


693


37s


84


515


2V68


Ärendets beredning
På Kultur- och fritidsnämndens möte 2022-10-14 lyftes frågan om det blivit
några förändrade lokalkostnader för Kulturskolan av ledamot J6r6my
L'Helguen (V). Frågan ställdes med anledning av den flytt från Folkets
Hus till de nya lokalerna som Kulturskolan genomfört. Cecilia Pirak Kuljok
har till detta möte tagit fram underlag för att presentera lokalkostnaderna
för Kultur och Fritid.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Information gällande ekonom Gecilia Pirak Kuoljoks arbete
för Kultur- och fritidsnämnden


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Ärende


Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok förtydligar hur hennes tjänst inom kultur och
fritid är förlagd efter tidigare felinformation i protokollet frän 2022-10-14.


Ekonom Gecilia Pirak Kuoljok informerar om


Att hon är anställd på ekonomikontoret och erbjuder stöd och
kompetens till verksamheterna vid behov. Samt förtydligar att
informationen att hennes tjänst skulle vara knuten till Kultur- och
fritids funktionen på 50 % således är felaktig.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Nämndsordförande och Kultur- och fritidschefen
informerar


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Arende


lnformation från kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och
fritidschefen.


Kultur och fritidschef lsabel Bävermalm Sandling informerar om


LONA projektet "Friluftsplanen"
Kulturrådets minskade bidrag till Kulturskolor


Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg har ingen
information att delge denna gång.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lnformationfrånnämndsekreterarengällandedigital
signering


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att ge tjänstemännen i uPpdfg att undersö'I1:Ylit"rna 
ytterligare


krins digitur ,ign"riåä.';;iå-ff au-;eä;i nur sisn"rins med reservationer


görs digitalt'


Ärende


,"?JåX?ff 
åäåfJJäi:iJä.;x?lffi 


:8ft 5ff 
*2022-10'14har


Nämndssekreterare 
Linn Suslin informerar om


- Rutiner kring digital signering


Ärendets beredning


p å mötet 2022-1 o -14 rvfte s ftågr :å "+*:uH.Htr,fl fl ':1 lttffJågg


."r 
"""ands 


av de andra 1amn131


att undersotta rutrn-eää tiil dagens möte'


Justerandes signatur


UtdragsbestYrkande
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Budgetuppföljning av KUPP, decembet 2022


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att lägga informationen till handlingarna.


Ärende


Kultursekreterare Anna-Karin Aira informerar den senaste budget-
uppföljningen av KUPP-medlen. Se bilaga.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljning för KUPP är 2O22 2022-L2-L3


r 61100, verksamhel 3370, projekt 8010


, Kostnader


: Potter för bidragsgivning
Äterbetalda bidrag från 2021


Jokkmokks marknad 2023


Budget Ny Budget
justerad 19 apr'


Redovisat


eller beslutat


Jan 22 - Dec 22


Återstår


Beräknat


årsresultat


fram till 19 decRoR 2022-t2-13


Livemusik och digitala konserter (övrlga åreo
,Ärstidsbundna evenemang (t.ex. Nordenskiöldsveckan,


sommar-händelser, höstmarknad, skollov, juletid)


0


300,0


100,0


120,0


-45,0


300,0


250,0


L20,0


-L02,9


100,0


193,6


169,3


57,9


200,0


56,4


-49,3


-t02,9


100,0


193,5


169,3


kultur- och


Summa potter 750,0 8100 526,8 289,2 s26,8


,Andra bidrag:
:Filmpool Nord 90,0 90,0 81,3 8,7 81,3


.BD 38,2


L32,0 Lt2,O, 119,5 t2,5 119,S


bidragsgivning 882,0


60,0


180,0


0:


0


0i


0


948,0 646,3 30t,7


23,0


:3?i7
35,0


9,6


85,0


32,7


6/,6,3


Egna projekt:
Utveckling, utbildning KKN, samt konstnärsresidens


Övriga egna pro.iekt/arrangemang, t.ex. konserter


Vintersolståndet 2022


Dans- och arrangörsvecka, Jokkmokk i Rörelse, JiR 2022


ldrotts- och näringslivsgala 2022


Kulturcrew - unga arrangörer


60,0


155r0


35,0


100,0


85,0


40,0


37,O


L93.7


0


90,4


0


7,3


37,O


222,9


50,0


90,4


0


L2,3


ma rknad


:Summa egna projekt 515,0 505,0 376,7 128,3 473,5


Personal- och kontorskostnader:
Projektledare och arrangemangsansvarig 50 %


I nfo rmation/ma rknadsfö ring


285,0


15,0


285,0 257,7


0,4


27,3


L4,6


304,0


15,0' 5,4


kostnader möten


Summa personal och kontor 338,0 330,0 279,3 50,7 344,4


Summa kostnader 1735,0 1 1 t46p.,2


: lntäkter
Redovisat


eller beslutat


Jan 22 - Dec 22


Återstår


Beräknat


årsresultät


RoR justerad 19apr 2022-12-73 fram till 19 dec


575 Egna arrangeman& entr6avgifter


582 ,Region Norrbotten, Dans- och arrangörsvecka, JiR


583 .Region Norrbotten, projektstöd


Bygdemedel


10,0


0


25,0


I700,0


15,0


0


68,0


1 700,0


10,0


100,0


56,0


s08


-5,0


100,0
-12,o


.T L9L,8


10,0


100,0


56,0


1 700,0


Summa intåkter 1 L -1 108,8 1


401,8.Nettokostnader för Kultur & Fritid


Kvor ott ev fördela 19 dec
om man röknar


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 130 Dnr: 2022:933


KUPP- ansökan: Jokkmokks vintermarknad på Gamla
Apoteket 2023 - kulturföreningen Gamla Apoteket


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att bevilja 6.000 kr i bidrag till marknadsföring under vintermarknaden


2023


Arende


Kulturföreningen Gamla Apoteket ansöker om 6.000 kr för att


marknadsföra kulturhuset och Elina Nygårds konstutställning under


Jokkmokks marknad 2023.


MåI
Projektets mål är att marknadsföra Elina Nygårds utställning i


marknadsprogrammet och sociala medier, samt tillverka affischer inför


Jokkmokks marknad 2023.


Bakgrund
Gamla Apoteket är ett viktig "skyltfönster" för hantverk, slöjd och konst i


Jokkmokk varje vintermarknad.


Total kostnad: 6.000 kronor


Beredningens yttrande


Konstutställningen på våning 2 på Gamla Apoteket är mycket välbesökt


eftersom huset ligger mitt i marknadsplatsen. Vintermarknaden är


kulturhusets viktigaste tillfälle för marknadsföring av verksamheterna i


huset.


Förslag till beslut
Beredningen foreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar


att bevilja 6.000 kr i bidrag till marknadsföring under vintermarknaden


2023.


Kopia till
Anna-Karin Aira
Kulturföreningen Gamla Apoteket


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 131 Dnr: 2022:903


KUPP-ansökan: Strandlös Strand 2.0, The Sound of Power


- Helena Lagerqvist Kuoljok, Peter Lagerqvist Kuoljok


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att avslå ansökan, då kostnaderna som anges i ansökan är för att


genomföra utställningen på annan ort.


Ärende


Helena och Peter Lagerqvist Kuoljok ansöker om 48.000 kr för att


genomföra utställningen Strandlös Strand 2.0 - the Sound of Power


Syfte
Projektets syfte är att öka kunskapen om samisk kultur och samiskt språk


via en konstutställning i Hälleforsnäs konsthall den 25 mars - 27 maj
2023.


Bakgrund
Helena Lagerqvist Kuoljok och Peter Lagerqvist Kuoljok är en konstnärs-


duo bosatta i Jokkmokk. Helena är textilkonstnär med inriktning mot bland


annat broderi, utbildad på på Samernas utbildningscentrum, Umeå


universitet och Sätergläntan. Hon har producerat utställningen Strandlös


Strand som bland annat har visats på Sämi Duodji i april 2021, samt på


den jurybedömda vårutställningen på Charlottenborgs Kunsthal i Köpen-


hamn 2022. Sedan i år har Helena beslutat sig att satsa hårdare på sitt


konstnärliga arbete eftersom hon nu upplever en efterfrågan på sina verk


och har många bilder och berättelser att skapa. lnför år 2023 kommer hon


att producera ytterligare ett antal textila verk som kommer att ingå i


utställningen Strandlös Strand 2.0. Där ingår också audiovisuella delar


med kortfilm och ljud som skapats av Peter Lagerqvist Kuoljok under


rubriken Sound of Power.


Genomförande
I ansökan anges kostnader för tryck av digiprint, resor och boende i


samband med utställningen i Hälleforsnäs, samt översättning och


inspelning av berättelser på lulesamiska, samt övriga


utstäl I n i ng skostnad er.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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I mejlkonversation med sökande anges att det i kalkylen ingår tre resor,


som sker i samband med förarbetet innan vernissagen, samt en resa i


april då det kommer att vara flera samiska aktiviteter och workshops på


plats och slutligen i samband med nedtagningen av utställningen.


Enklaste boendet ligger i Malmköping ca 12km dit från Hälleforsnäs, en


boendekostnad på 1300-1500 kr per natt för två personer. Övriga


utställningskostnader är digiprint, ev hyra AV-utrustning för visuella


effekter, trycksaker, marknadsföring med mera.


Total kostnad: 106.000 kronor. Sametinget har beviljat bidrag med 48.000


kronor och konstnärerna får en utställningsersättning på 10.000 kr.


Beredningens förslag


Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden


att avslå ansökan, då kostnaderna som anges i ansökan är för att
genomföra utställningen på annan ort.


Kopia till
Anna-Karin Aira
Helena och Peter Lagerkvist Kuoljok


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 132 Dnr"2022"907


KUPP.ansökan:FilmlägeriJokkmokk.ABFNorrJokkmokk


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


attbeviljaettbidragpå55000krförkostnadersomboende,hyraoch
tekniker


även bevilja en månadslön för Kulturskolans personal
att


Ärende
ABFNorrJokkmokkansökerom61.600krförattisamarbetemedABF
G ärr ivare ocrr ruttu rs;ilf 


i {|TT*1ff 'XX 
senomföra ett


tiftfag"t i Jokkmokk den 21 lanuart


Bakgrund
ProjektidÖnkommerfrånkulturskolaniJokkmokkochnederländska
Peelpionier,' UnoJ' två veckorck" uömar tran'två länder skapa film


tillsammans och ;;f'il"'na i början äv Jokkmokks marknad2023'


Syfte
DennaansökangällerABFJokkmokksaktiviteterochdelaktighetidet
planerade firmrag'rlil rcr<r<mokk. Filmlägret arrangeras för deltagare t


åldrarna 13-21år från Norrbotten ";il;; 
.ederlåndska regionen Peel


Lägrets fokus är kunskapsutbyte mellan ungdomar med stöd av


filmkunniga ledare'


Projektets sYfte är att ungdomarna:


breddai sitt kontaktnät inför framtiden'


får ett ökat och långvarigtlni,",." för film och andra kultur.


arrangemang'


lndirektvillprojektetstärkabarnochungaisamhället,gedemettverktygi
att göra sina röster hörda och ge 


"n 
pfito'm fir. ung,a ätt påver*a' Lägret


blir ett kreativt utrvl1.l*" för ungdomal ilot t<moxk och Gällivare som av


olika anledningar är', o"no" av varoetulla aktiviteter och ett sammanhang'


Genomförande .--t\-aa.^,nrkqhons och kurser inom olika


Under lägret kommer det att genomföras workshops o


filmrelateradeamne-nsomt."m"rateknik,skrivamanus,dramaturgioch
postprod uktion. AB F Jokkmokk tln::;:1,*?::'"t' 


senomrör och har


Justerandes signatur
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värdskapet för olika projektaktiviteter, t.ex. kurser och workshops efter


skoltid med inriktning film och filmskapande.


Boende för de nederländska ungdomarna och gällivareungdomarna


ordnas lokalt i Jokkmokk (t.ex. på ungdomsboendet Storgatan 61). En


studieresa kommer att genomforas från lägret till Gällivare, där


ungdomarna (från Jokkmokk, Gällivare och Nederländerna) reser


tillsammans för att se på gruvan och uppleva Gällivare. Tillsammans med


KulturCrew-ungdomar från både Gällivare och Jokkmokk görs det sedan


under Jokkmokks marknad ett kulturarrangemang på Bio Norden där
ungdomar presenterar sina filmer.


Total kostnad: 67.800 kr, vari ingår ABF:s kostnader för lägerboende,


studieresa, hyra och teknik på Bio Norden. Övriga kostnader täcks genom


egna insatser av ABF i Jokkmokk och Gällivare, av Jokkmokks och


Gällivares kulturskolor, Filmpool Nord med flera. Bidrag söks även från


länsprojektet Kulturstark för att täcka de kostnader som finns för lärare och


elever i de två kommunerna.


Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet
Med stöd från länsprojektet Kulturstark kan detta bli ett spännande projekt


som både utvecklar de individuella deltagarna och samtidigt ger ungdomar


i Jokkmokk möjlighet att fördjupa sig i filmskapande. Alla deltagarna


kommer att få en inblick i konsten att göra ett kulturprojekt. Samarbetet


med Gällivare och ungdomsorganisationen från Nederländerna tillför
projektet något extra. Även Filmpool Nord och Meän Aäni är samarbets-
partners till projektet, som alltså kan utvecklas till ett slags pilotprojekt för
filmläger i Norrbottens inland.


Förslag till beslut
Anna-Karni Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar


att ge ett bidrag på 50.000 kr till filmlägret i Jokkmokk januari-februari


2023.


Kopia till
Anna-Karin Aira
ABF Norr Jokkmokk
Kulturskolan i Jokkmokk


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 133 Dnr 2022:2


ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av
innebandymål för ungdom/juniorer - Jokkmokks
Skidklubb, JSK


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att bevilja 5.000 kr i bidrag för inköp av juniormål för innebandy


Arende


Jokkmokks SK ansöker om medel för att köpa in juniormål för innebandy
eftersom det bara finns seniormål i sporthallen och just nu är det på gång
med innebandy för ungdomar igen.


Sökt bidrag: 5.000 kr


Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yftrat sig i ärendet


Eftersom innebandy legat nere ett tag på grund av för få ledare så är det
ju extra kul med att man är på gång igen med ungdomsgrupper.


Förslag till beslut
Godkänna 5.000 kr för inköp av juniormål för innebandy


Kopia till
Stefan Lindmark
JSK


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 134 Dnr 2022:2


ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av discoljus
- Jokkmokks Pistolklubb, JPK


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att bevilja 2.815 kr i bidrag till inköp av discoljus


Ärende


Jokkmokks Pistolklubb ansöker om medel för att köpa in discoljus för att


kunna köra discoskytte som en återkommande kvälls- och lovaktivitet för
de yngre.


Sökt bidrag: 3.000 kr. Beräknad kostnad:2.815 kr.


Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet


Eftersom man har utvecklat sina aktiviteter i skyttehallen och villfortsätta
utveckla aktiviteter som kan locka en ny ungdoms-publik.


Förslag till beslut


Godkänna 2.815 kr för inköp av discoljus.


Kopia till
Stefan Lindmark
Jokkmokks Pistolklubb


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 135 Dnr 2022:2


ldrottsutveckling/ldeell kreativitet: lnköp av
marknadsföringsmaterial - Vuollerims sportklubb, VSK


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att bevilja 7 .483 kr i bidrag inköp av marknadsförings-material.


Arende


Vuollerims sportklubb ansöker om medel för att utveckla och förbättra


fö reni ngens marknad sföri ng med beachflag ga, trottoa rprata re och rol l-u p


Sökt bidrag: med 7.483 kr


Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet


Eftersom föreningen saknar marknadsföringsmaterial så vill man nu göra
en satsning för att synas och få ut mer information till allmänheten.


Förslag till beslut


Godkänna 7.483 kr för inköp av marknadsföringsmaterial


Kopia till
Stefan Lindmark
Vuollerim Sportklubb


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 136 Dnr: 2022:937


Föreningsstöd för anställd - Vuollerims Ridklubb


Kultur och fritidsnämnden beslutar


att bevilja Vuollerims Ridklubb med den fasta summan på 30 000 som
ges som föreningsstöd för bidrag till anställd.


Ärende
Vuollerims Ridklubb ansöker om bidrag för att anställa en person på timlön
på max 20o/o. För hjälp med morgonjourer, någon som släpper ut de
uppstallade hästarna, täckar klubbens hästar och utfodrar alla hästar.
Jobbet kan innefatta annat men framförallt arbete på morgonen, max 2
timmar per dag måndag- fredag.


Motivering
På Ridklubben finns idag 3 klubbhästar, 1 foderhäst och 4 privatägda
hästar. Mycket av jobbet faller på privathästarna, att kunna ha en
timanställd skulle förbättra och förenkla arbetet för klubben för en bättre
och hållbar framtid och vidareutveckling för framtiden. Allt övrigt arbete
utförs ideellt och vi vill hela tiden förbättra för att kunna ge våra aktiva
medlemmar så bra förutsättningar som möjligt.
Total kostnad 10 månader 66 100 kr.


Kopia till
Vuollerims Ridklubb


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







JOKKMOKKS KOMMUN


Kultur- och fritidsnämnden


SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum


2022-12-19


28


s 137


Föreningsstöd: SKPF Pensionärerna


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att bevilja 2600 i stöd till SKPF Pensionärerna avdelning 84. Vilket
Motsvarar 20 kr per medlem för avdelningens 130 medlemmar i


Jokkmokk.


Ärende


Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.


Föreningen har medlemmar både från Jokkmokks och Gällivare kommun
Det totala antalet medlemmar för SKPF Pensionärerna avdelning 84 är
760 stycken. Av vilka 130 i Jokkmokk och resterande 630 i Gällivare.


Kostnad


Kostnad för medlemmarna i Jokkmokks kommun


130x20=2600


Kopia till
SKPF Pensionärerna


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 138


Föreningsstöd: PRO Jokkmokk


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att bevilja 5260 i stöd till PRO Jokkmokk. Vilket
motsvarar 20 kr per medlem för avdelningens 263 medlemmar


Ärende


Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.


Medlemsantalet i PRO Jokkmokk var vid senaste årsmötet 263 stycken


Kostnad


263x20=5260


Kopia till
PRO Jokkmokk


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 13e


Föreningsstöd : SPF Fjällvinden


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att bevilja 1460 kr i stöd till SPF Fjällvinden. Vilket motsvarar 20 kr per
medlem för avdelningens 73 medlemmar.


Ärende


Pensionärsföreningarna i Jokkmokk kan söka om föreningsstöd för varje
person som är medlem i föreningen. Detta stöd utgörs av en fast summa
pä 20 kr/ medlem.


Medlemsantalet för SPF Fjällvinden är 73 personer


Kostnad


73 x20 = 1460


Kopia till
SPF Fjällvinden


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 140


I nformation från fören i ngsförhandl ingarna


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att lägga informationen till handlingarna


Ärende


Nämnden informerar och diskuterar kring årets
föreningsförhand lingar på mötet.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 141


Verksamhetsplan Kultur- och fritidsfunktionen


Kultur och fritidsnämnden beslutar


Att Godkänna den nya Verksamhetsplanen.


Arende
En ny verksamhetsplan för Kultur och fritid har tagits fram som gäller för år
2023.


Kultur och Fritidschef lsabel Bävermalm Sandling informerar och går
igenom den nya Verksamhetsplanen på sittande möte.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Uppdaterad biblioteksplan för är 2020 - 2023


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att Godkänna den uppdaterade versionen av Biblioteksplanen.


Ärende
Uppdatering av antagen biblioteksplan har utförts av bibliotekssamordnare
Elin Nordqvist. Den lämnas till Kultur- och fritidsnämnden för information.


Kopia till
Elin Nordqvist


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 143 Dnr 2022:9


Ku Iturstipendium är 2022


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att tilldela Jokkmokks kommuns kulturstipendium för år 2022til|
lngrid Holmlund med följande motivering:


"lngrid Holmlund arbetar sedan några år som textilkonstnär på heltid,
med uppdrag hos till exempel hos kulturskolan, studieförbund och i


samband med teaterföreställningar. Hon förmedlar sitt kunnande i


flera tekniker - keramik, vävning, tovning, sömnad - och har varit
kostymör och rekvisitör i samband med sommarteatern "Mordet i


Saskamjaure" åren 2021 och 2022. Hon har skapat en utställning av
Jokkmokks arbetsstugas barndräkter, ursprungligen skapade på
1930-talet ur 191 2 ärs norrbottensdrdkt, och dräkterna finns nu
bevarade tillsammans med utställningen på Folkets Hus i Jokkmokk.


Hennes kulturprojekt utomhus på gårdsplanen intill Västra
skolan brukar ha olika lokala teman, nu senast hette utställningen
Lämmelår. Natur, kultur och lokala berättelser förmedlas med
fantasifulla figurer. lngrid Holmlund förmedlar vikten av och
möjligheterna med återbruk för både vuxna och barn.


lngrid Holmlund är en positiv kulturbärare som på ett ödmjukt och
lågmält sätt delar med sig av sin hantverkskunskap och vår
norrbottniska kultur till människor i alla åldrar och från olika delar av
världen på plats här i Jokkmokks kommun."


Punkten förklaras omedelbart justerad


Ärende


Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av
konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla
utövare av sång, dans, musik, litteratur, film eller liknande. Företräde till
stipendiet äger de som är födda i, eller som sedan en längre tid verkar,
inom Jokkmokks kommun. Stipendiet är 10.000 kronor.


Följande nomineringar eller ansökningar har inkommit


Astrid Lindstrand Tuorda
Hannes Bergqvist
Helena Adolfsson
lngrid Holmlund
Katarina Spik Skum
Lars-Göran Oman


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Maxida Märak
Moa Backe Astot
Niclas Svensson
One Man Short
Tina Harnesk Boström


Nämndens ledamöter lägger ytterligare förslag till listan:


Jakob Hellman
Klas Eriksson


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 144 Dnr 2022:9


Ungdomsledare- och idrottsstipendium är 2022


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


att tilldela Jokkmokks kommuns ungdomsledare- och
idrottstipendium för år 2022 till Håkan Kuorak med följande
motivering:


"Håkan Kuorak är ordförande i det samiska fotbollsförbundet FA
Säpmi, med samiska spelare från fyra länder. FA Säpmis båda
juniorlandslag (pojkar och flickor 16) vann Piteå Summer Games år
2022.1 oktober 2022 arrangerade Håkan Kuorak och FA Säpmi ett
stort fotbollsläger för ungdomar i Jokkmokks sporthall med 40
ungdomar från hela det samiska området.


Håkan Kuorak har satt Jokkmokk på den internationella
fotbollskartan genom sitt engagemang i CONIFA där han också sitter
i styrelsen. CONIFA, The Confederation of lndependent Football
Associations, är ett självstä nd igt i nternatio nel lt fotbol lfö rbund som
inte är medlem av FIFA. Organisationen arrangerar CONIFA World
Cup och CONIFA Europamästerskap och där har Håkan blivit en
viktig kraft."


Punkten förklaras omedelbart justerad


Arende


Ungdomsledare- och idrottstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra
insatser inom ungdoms- och idrottsverksamheten i Jokkmokks kommun.
Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare eller aktiv idrottsman eller
idrottskvinna bosatt iJokkmokks kommun. Stipendiet utgör 10.000 kr.


Följande nomineringar eller ansökningar har inkommit:


Andreas Möller
Anette Amundsson
Håkan Kuorak
Håkan Sandström
Joel Forsman
Magnus Lövgren
Malin Westman
Mohammed Sleiman


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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övriga anmälningsärenden


Arenden


1. Från Kommunfullmäktige
Beslut 2022-10-31, $ 61 att uppdra till berörda nämnder att vidta åtgärder
för att komma tillrätta med sina prognosticerade budgetunderskott.
Prognostiserade underskottet för kultur- och fritidsnämnden, -136 tkr i


tertial 2.


2, Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-10-17, S 127 bifaller medborgarförslaget - Gör Jokkmokks
kommun till en kulturfristad samt uppdrar till kommunchefen att inleda en
diskussion med kulturrådet i frågan.


3. Från Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott
Beslut 2022-11-14 gällande löneöversyn 2023. Kommunstyrelsens
arbets- och tillväxtutskott beslutar att 3,0 procent av budgeterade
löneökningar avsätts till det generella löneutrymmet samt 0,44 procent till
särskilda satsningar. Beslutet kan ändras om industriavtalens
löneutrymme, det så kallade "märket" kraftigt avviker från kommunens
beslutade budget.


4. Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-11-28 gällande bygdemedel för 2023. Kommunstyrelsen
beslutar
att ansöka om bygdemedel för 5 000 000 till kommunens kostnader för
näri ngsl ivsverksam het,
att reservera 5 000 000 i bygdemedel för fastighetsinvesteringar,
att ansöka om bygdemedel med 100 000 för turistnod i Porjus.
att ansöka om bygdemedel för investeringsbudgeten under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar att anta investeringarna.


För kultur och fritid innebär dessa investeringar, 100 000 inköp av
terrängford on, 2 421 000 kr för Utveckling av ldeell kreativitet- framtidens
friluftsliv i Jokkmokks kommun 2023, 1 7O0 000 kr för Kultur- och
upplevelseutveckling iJokkmokks kommun2O23, samt 2 250 000 krför
Ny Kulturskola iJokkmokks kommun 2023.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens första sammanträdesdatum 2023


Kultur- och fritidsnämnden beslutar


Att första sammanträdesdatumet för 2023 blir den '15 februari.


Arende


Kultursekreterare Anna- Karin Aira och Nämndsekreterare Linn Suslin
efterfrågar ett första sammanträdesdatum för Kultur- och fritidsnämnden
under nästa år.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande





