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Kultur- och fritidsnämnden  2023-02-14 
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Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.00- 15.30 
 Ajournering: 12.05-13.05 
 
 
Beslutande ledamöter: Henrik Blind (MP) Ordförande 

   
 Joar Mikkelsson (FJK) 
 Jérémy L´Helguen (V) deltar ej §10 
 Ingrid Metelius (S)  
 Ronny Danielsson (M) 

   
 
Övriga  
Närvarande Isabel Bävermalm Sandling Kultur och fritidschef  
 Stefan Lindmark Fritidskonsulent  
 Anna Karin Aira Kultursekreterare  
 Linn Suslin Utvecklare / Nämndsekreterare  
 Cecilia Pirak Kuoljok Ekonom §4 
 Fia Kaddik Ersättare till §5 
  
  
Tid och plats för 

justering: Digital justering 
 
Paragrafer: 1- 21 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Linn Suslin  
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Henrik Blind (MP) 
 
 Justerande............................................................................................ 
   Ingrid Metelius (S) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kultur och Fritidsnämnden  
 
Sammanträdesdatum: 2022-02-14 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-02-27  nedtagande:  2023-03-21 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar 
 
           Dnr  
 
§1 Val av justerare  
 
§2  Godkännande av föredragningslistan 
 
§3 Information från Kultur- och fritidsenheten  
 
§4 Information: genomgång av verksamheter 
 och budgetramar.  
 
§5  Information om KUPP, Ideell kreativitet och  
 föreningsbidrag 
 
§6 Information om digital signering 
 
§7 Nämndsordförande och Kultur- och fritidschef informerar 
 
§8 KUPP- ansökan: Seminarium och öppnande av  
 Hambergs forskarstuga i Fjällträdgården- Àjtte svenskt-     2023:65 
 Fjäll och samemuseum 
 
§9  KUPP- ansökan: Hoppborgar på Höstmarknaden               2023:54 

   -2023 Jokkmokks Skidklubb. JSK.  
 
§10  KUPP-ansökan: Fågelnatt         2023:26 
 
§11 KUPP-ansökan: Revanschen 2023-          2023:1 
 Festivalföreningen Revanschen          2023:1 
 
§12 KUPP- ansökan: CPR Studiebesök Norrbotten 2023-     2022:1068 
 Resurscentrum för konst- Region Norrbotten 
 
§13 KUPP-ansökan: Saltoluokta Folkmusikfestival 2023           2023:69 

  Saltofolk förening 
 
          §14 KUPP- ansökan Riegádahttin- Synntys-          2023:53 
  Mirjan Ääni /Mirja Palo  
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 §15 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 2022:2  
  ”9 manna- fotbollsmål” från Jokkmokks SK 
  
 §16 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet  2022:2  
  ”Utbildning av SBK-instruktör våren 2023” 
  Från Jokkmokks Brukshundklubb 
 
 §17 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 2022:2 
  ”Rangen Jokkmokk 2023” från Porjus Golfklubb  
 
 §18 Medborgarförslag – Nya flaggor vid skidstadion 2022:934 
 
 §19 Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 
 
 §20 Delegationsärenden  
 
 §21 Övriga anmälningsärenden  
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§ 1 
 

Val av justerare 
 
Kultur och- fritidsnämnden beslutar  
 
Att  utse Ingrid Metelius (s) till justerare.  
 

              ___ 
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§ 2 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att godkänna föredragningslistan samt att övriga frågor som rör 

verksamheten kan lyftas under §7. 
 
___ 
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§ 3 
 

 
              Information från Kultur- och fritidsenheten  
  
              Kultur och fritidsnämnden beslutar 
   
                          Att lägga informationen till handlingarna 
    
 

____ 
 
Ärende 
 
Då en ny nämnd tillträtt med delvis nya ledamöter ansåg beredningen att 
en presentation av Kultur och fritidsverksamhet var viktig. I vilken 
förvaltningen, alla de som arbetar vid enheten samt ekonomiska ramarna 
inkluderades.  

 
Punkten avbryts efter information om skoterleder för §4 för att sedan 
återupptas efter §4 avslutats.  
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§ 4 
 
 

Information: genomgång av verksamheter och 
budgetramar  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna  

 

____ 
 
Ärende 
 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet. Den ekonomiska 
genomgången är en del av presentationen av Kultur- och fritidsenheten.  

Kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2023
(Signerat, SHA-256 B8F7C3E7663E839513B0D29A4B00907264B9625AA92730D9D65AA56C685188FB)

Sida 7 av 30



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESSPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-14 
________________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

8 

§ 5 
 

Information om KUPP, Ideell kreativitet och 
Föreningsbidrag  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna.  
 
____ 
 
Ärende 
 
Som en del av presentation av enheten lyfts information om KUPP, Ideell 
kreativitet samt Föreningsbidragen. KUPP ansökningar och Ideell 
kreativitet är återkommande beslutspunkter vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträden.    
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§ 6 
 
Information om digital signering 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna  

 
____ 
 
Ärende 

 
           Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-12-19  

fick tjänstemännen i uppdrag att undersöka rutinerna kring hur signering 
med reservationer kan utföras digitalt. Ledamot Jérémy L´Helguen (V) lyfte 
då frågan och tjänstemännen fick i uppdrag att undersöka det vidare. 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo bjuds in för att informera i ärendet.    

 
Ärendets beredning 

 
Kultur och fritidsnämnden 2022-10-14  
§113 Information: Rutiner vid protokollsjustering 
 
Kultur och fritidsnämnden 2022-12-19 
§ 128 Information från nämndsekreteraren gällande digital signering  
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§ 7 
 
Nämndsordförande och Kultur- och fritidschefen 
informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna. 

 
___ 
 
 

Ärende  
 
Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschefen.  
 
Ordförande Henrik Blind föreslog nämnden att lyfta frågor om 
verksamheten under denna punkt. Varav frågor om Kulturskolan lyftes av l 
Ronny Danielsson (m) samt idéer kring föreningsutveckling av Jérémy 
L´Helguen (v).  
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  § 8  Dnr 2023:65 
 
*KUPP- Ansökan: Seminarium och öppnande av Hambergs 
forskarstuga i Fjällträdgården – Ájtte svenskt fjäll- och 
samemuseum  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja 25 000 kr till projektet ”Seminarium och öppnande av 

Hambergs forskarstuga i Fjällträdgården” gällande utgifter för 

marknadsföring, vernissage samt del av resa.   
 

_____ 
 
Ärende 

 
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum ansöker om 45 000 kr i bidrag for att 
kunna hålla ett seminarium vid det offentliga öppnandet av Axel Hambergs 
restaurerade forskarstuga i Jokkmokks fjällträdgård i juni 2023. 

 
Bakgrund 
Tjågŋårisstugan uppfördes av forskaren Axel Hamberg och hans 
medhjälpare år 1912 i Sareks nationalpark, men flyttades till Jokkmokk 
1967 och återuppfördes i Fjällträdgården1995. Genom projektet 
"Renovering och utställning i Tjågŋårisstugan i Fjällträdgården" har 
museet med stöd av bygdemedel och Sparbanken Nord/Framtidsbanken 
renoverat byggnaden utvändigt och rekonstruerat den invändigt. Rekvisita 
har köpts in eller nytillverkats i museets verkstad, bland annat en kopia av 
en över 100 år gamla väderstation. I stugan gjordes också en utställning 
med texter, illustrationer och film- och bildvisning. 

 
Genomförande  
Huvudmålet är att anordna ett öppet seminarium kring forskaren Axel 
Hamberg och hans medhjälpare. Tre föreläsare bjuds in för att ge sina 
personliga berättelser: Erik Hamberg, sonson till forskaren, Catherine 
Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet, och Håkan Hultberg, 
statsmeteorolog. Dessutom ges visningar av utställningen och 
byggnaden i Fjällträdgården. 

 
Total kostnad: 45 000 kr. Häri ingår kostnader för arvoden, resor, logi, 
marknadsföring och vernissage. Den egna insatsen är museets kostnader 
för personalens arbetstid under planering och genomförande. 
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Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet  
Ájtte har tidigare beviljats bygdemedel för restaurering av Hambergs-
hyddan. När det nu blir dags att återinviga denna intressanta del av 
Jokkmokks fiällträdgård är det naturligt att det tillkommer kostnader för 
föreläsare och vernissage. Museet har inte angett andra intäkter till 
öppnandet av utställningen. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till seminarium och vernissage i samband med 
öppnandet av Hambergs forskarstuga. 
 
 
 
Kopia till  
Sökande  
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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§ 9  Dnr: 2023:54 
 

*KUPP-ansökan: Hoppborgar på Höstmarknaden 2023 - 
Jokkmokks Skidklubb, JSK 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att bevilja Jokkmokks Skidklubb 30 000 för hyra av hoppborgar på 

höstmarknaden 2023. 
 

_____ 
 
Ärende 
Jokkmokks skidklubb ansöker om 30 000 kr i bidrag for att kunna hyra 
hoppborgar till barn och ungdomar i samband med Höstmarknaden i 
Jokkmokk i augusti 2023. 
 
Bakgrund 
Höstmarknaden har varit i JSK:s regi sedan 1983. Under denna helg i 
augusti arbetar alla aktiva i föreningen för att de sammanlagda 
inkomsterna ska kunna användas av skidsektionen, fotbollssektionen, 
orientering och badminton under resten av året. Bland övriga aktiviteter 
planeras förutom marknadsförsäljningen även stadsorientering för barn 
och vuxna, samt traditionella kvällsaktiviteter med artister. Denna ansökan 
gäller enbart barnaktiviteterna med hoppborgar, som JSK:s ungdomar 
och ledare på ideell våg sätter upp och tar ned och hjälps åt att vakta 
under dagtid. 
 
Total kostnad: 30 000 kr för hyra av hoppborgar från JK Event. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Ifjol beslutade kultur- och fritidsnämnden att bidra med hela kostnaden för 
hyra av hoppborgar, med syftet att det under höstmarknaden skulle finnas 
kostnadsfria aktiviteter för barnfamiljerna. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till hyra av hoppborgar till Jokkmokks höstmarknad 
2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 10  Dnr: 2023:26 
 

*KUPP-ansökan: Fågelnatt - Malin Lantto, Elina Nygård 
 

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag på 30 000 till boken ”Fågelnatt”  
 
___ 
 
Ärende 
 
Malin Lantto och Elina Nygård ansöker om 50 000 kr i bidrag for tryckning 
av barnboken Fågelnatt, samt ett arbetsmaterial som kan användas vid 
författarbesök i skolorna. 
 
Bakgrund 
Malin Lantto blev tillfrågad om att författa en bok kring Elina Nygårds 
fågelbilder, tagna med inspiration från Ájttes museiarkiv. 
Bakgrundsmaterialet till boken är samisk mytologi så som den skildrats i 
bl.a. böcker av Anta Pirak och Johan Turi, och från nedteckningar i Ernst 
Mankers arkiv Acta Lapponica. De har tillsammans arbetat ett par 
år med projektet och det är nu klart för tryckning. Målgrupp är barn i åldern 
9 - 12 år. 
 
Total kostnad: 100 000 kr. Häri ingår tryckning av bok 75 000 kr, tryck av 
arbetsmaterial för skolungdomar 15 000 kr och hyra av utställningsmaterial 
10 000 kr. Bidrag söks även från Hövens stipendiefond och har beviljats 
av Sparbanken Nord. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Malin Lantto har under 2022 kommit ut med sin första barnbok "Sagan om 
Ingvar i Telefania" på förlaget Ekström & Garay, som är illustrerad av 
henne själv (och som också fått ett tryckningsbidrag från KUPP). Denna 
gång år det Elina Nygård, ytterligare en Jokkmokksbo, som bidrar med 
vackra bilder av fåglar som illustrerar både fåglarnas liv och samisk 
mytologi. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till boken Fågelnatt. 

   
 

Kopia till 
Sökande  
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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  § 11   Dnr: 2023:1 
 

*KUPP-ansökan: Revanschen 2023 - Festivalföreningen 
Revanschen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
 
Att bevilja 75 000 kr till projektet ”Revanschen 2023” 
 
___ 
 
Ärende 
 
Festivalföreningen Revanschen ansöker om 200 000 kr i bidrag för 
projektet Revanschen 2023, ett evenemang som planeras att gå av 
stapeln den 17 juni 2023. 
 
Bakgrund och genomförande 
Efter förra årets succé när festdagen Revanschen hade premiär har 
föreningen sett att det finns behov av ett försommar-arrangemang i 
Jokkmokk. Syftet är att göra ett festivalområde i parken i Jokkmokk med 
aktiviteter för stora och små. Musik, försäljning, lek och hästar. 
Matservering i restaurangkåtor och hamburgervagn. För att klara alla 
delar ska idrottsföreningar och andra intresserade engageras. 
Aktiviteterna ska vara gratis på dagen. 
 
Efter kl. 19:00 blir det entré och musik med minst en stor artist och flera 
små, även lokala artister. Föreningen vill ha öppet för alla åldrar och att 
umgås över generationsgränserna är arrangemangets koncept. Det är 18-
årsgräns i restaurangkåtan på kvällen. 
 
Total kostnad: 1 000 000 kr. Häri ingår artistgager, resor, vakter, logi, hyra 
av stängsel, festivalvärdar, ersättning till föreningar, STlM-avgift, hopptält 
och ersättning till festivalarrangörer. Bidrag söks från Sparbanken Nord, 
Leader Polaris, Sametinget och sponsorer. Entréintäkterna beräknas till 
300 000 kr. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Fjolårets "Revanschen" blev en stor succé och arrangörerna har rätt i att 
det finns ett stort behov hos den lokala publiken att träffas och umgås 
utomhus just vid sommarens intåg i juni månad. Det bidrag som kultur- 
och fritidsnämnden kunde bidra med ifjol – 150 000 kr - var extremt högt, 
eftersom det gick att omfördela medel som annars skulle ha används 
under Jokkmokks marknad, som ju blev inställd/digital på grund av 
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pandemiläget. KUPP-budgeten för bidragsgivning under hela året 2023 år 
ca 800 000 kr. Att bevilja en fjärdedel av hela potten till en enda dag på 
året är inte tillrådligt. 
 

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

att bevilja 75 000 kr till evenemanget Revanschen 2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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§ 12  Dnr: 2022:1068 
 

*KUPP-ansökan: CPR-studiebesök Norrbotten 2023 -    
Resurscentrum för konst/Region Norrbotten 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag på 10 000 till residensprojektet CPR-studiebesök 

Norrbotten 2023 

 
___ 
 
Ärende 
Region Norrbotten, Resurscentrum för konst ansöker om 10 000 kr i 
bidrag för att täcka kostnader för logi, mat och resor vid ett studiebesök av 
åtta konstcurators i Jokkmokk i augusti 2023. 
 

              Bakgrund 
Residenset "CPR-studiebesök Norrbotten 2023" ger åtta unga lovande 
konstcurators från hela världen en chans att utöka sina nätverk och få 
större kunskap on konstnärer och institutioner på Island, Nordnorge, 
Norrbotten och Finland. Projektet är en del av Norrbottens kulturplans 
insats för att utveckla internationella nätverk och lyfta norrbottnisk konst. 
 
Deltagarna väljs ut efter en internationell utlysning av ett residens for 
denna studieresa i Norrbotten den 21 - 26 augusti 2023. De kommer 
under sina dagar i Jokkmokk att besöka Porjus gamla kraftstation, sedan 
Ájtte, Såmi Duodje Sameslöjdstiftelsen och Anders Sunnas och Katarina 
Pirak Sikkus ateljéer. Utöver detta kommer curatorerna att få göra 
studiebesök i Kiruna, Moskosel (Arvidsjaur), Storforsen, Havremagasinet 
(Boden) och Luleå. 
 
Total kostnad: 62 000 kr, varav motsvarande bidrag söks från Kiruna 
kommun och Arvidsjaurs kommun. Den egna insatsen är 27 000 kr. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Intresset för konstnärerna i Jokkmokk har blivit enormt sedan Anders 
Sunna gjorde världssuccé på konstbiennalen i Venedig i fiol. Jokkmokks 
kommuns plats på konstkartan har också förstärkts tack vare ett fint 
samarbete med Resurscentrum för konst kring konstnärsresidens under 
de fyra senaste åren. Nu vill regionen visa upp det nordliga konst-Sverige 
och samisk konst i synnerhet för internationella curatorer. Att ta emot detta 
studiebesök i Jokkmokk ökar det internationella intresset för våra 
professionellt verksamma konstnärer och vår lokala kultur. 
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Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 10 000 kr till residensprojektet CPR-studiebesök Norrbotten 
2023. 
 

 
 

              Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 13  Dnr: 2023:69 
 
*KUPP-ansökan: Saltoluokta Folkmusikfestival 2023 - 
Saltofolk förening  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att  bevilja ett bidrag till Saltoluokta Folkmusikfestival 2023 med 

25 000 kr 

 
___ 
 
Ärende  
Saltofolk förening ansöker om 25 000 kr i bidrag till Saltoluokta 
folkmusikfestival i juni 2023. 

 
Bakgrund 
Saltoluokta folkmusikfestival har funnits i 40 år och blivit en välkänd 
tradition hos dem som har intresse för folkmusik i Sverige. Festivalen har 
inte kunnat genomföras sedan 2019 på grund av pandemin, och STF 
Saltoluokta har därefter beslutat att lägga ned festivalen. En ideell förening 
har nu startats av personer som i många år varit engagerade i festivalen. 
Sommaren 2022 lyckades de genomföra en förkortad festival som blev 
lyckad tack vare ideellt arbete och fina artistinslag. 
 
Genomförande 
Huvudmålet är att arrangera festivalen Saltofolk i tre dagar, den 29 juni - 1 
juli 2023 vid Saltoluokta fiällstation. Under festivalen ska workshops i 
dans, jojk, hantverk och poesi arrangeras. Uppträdande akter ska vara 
folkmusik och musik i andra genrer, jojk, dans och poesi. Den konsert som 
drar mest publik hoppas de ska nå över 120 personer. Sammanlagt 
beräknas ca 300 personer delta under dagarna. 

 
Total kostnad: 271 000 kr. Häri ingår kostnader för ljud och ljus, 
scenkåta, gager, resor, med mera. Bidrag har beviljats från Sparbanken 
Nord, och bidrag söks även från Stiftelsen Greta, Region Norrbotten och 
BD Pop. Biljettintäkter och egen insats är tillsammans 56 000 kr. 

 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare gett stöd till denna årliga 
musiktradition som vi förstår har haft sina svårigheter för att överleva rent 
ekonomiskt, men där det alltid funnits en kärna av engagerade personer 
som vill driva den vidare. Att lyssna till musiken i den hänförande fjällmiljön  
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i Saltoluokta är något som alla i Jokkmokks kommun borde få uppleva. Det 
är positivt att en förening har bildats så att det finns en grupp personer 
som årligen kan både genomföra och utvärdera arrangemanget och hålla i 
den långsiktiga planeringen. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 25 000 kr till Saltoluokta folkmusikfestival sommaren 2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 14  Dnr: 2023:53 

 
*KUPP-ansökan: Riegádahttin – Synntys – Mirjan Ääni/ 
Mirja Palo 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar   
 
Att bevilja ansökan med 15 000 till projektet ”Riegádahttin - Synntys” 
 
___ 

 
Ärende 
Mirja Palo genom sitt företag Mirjan Ääni ansöker om 30 000 kr i bidrag till 
att spela in, producera och ge ut en skiva med namnet 
Riegådahttin/Synnytys (Förlossning). 

 

Bakgrund 
Genom att ge ut en skiva vill artisten sprida sin musik och hitta nya 
lyssnargrupper och musikaliska aktörer. Musiken bygger på 
föreställningen Marjattas sång, en scenföreställning på temat förlossningar 
nu och då i Såpmi och Norrbottens finnbygder Arrangemangen har 
vidareutvecklats för att passa musiklyssnande. 
 
Total kostnad: 191 000 kr. Häri ingår arvode för ljudtekniker och hyra av 
studio, mixning och mastring av nio låtar, producent, medverkande 
musiker, layout och fotografier, marknadsföring, pressning av CD-skivor, 
översättningar, reskostnader och förproduktion. Bidrag har beviljats av BD 
Pop och Sparbanken Nord, och ytterligare bidrag söks från Kulturrådets 
fonogramstöd. Den egna insatsen är 10 000 kr. 

 
             Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 

Mirja Palo har nått stora framgångar med sin musik under senare år. Hon 
har gett ut skivan Båvllosa Divttat med tonsättning av Paulus Utsis dikter, 
och hon har arbetat fram föreställningarna Norrbottnisk själ och Marjattas 
sång. Hon har också gjort samproduktioner med andra konstnärer, till 
exempel skrivit musiken till dansforeställningen Väven med Dansinitiativet. 
Under hösten 2022 kröntes framgångarna med att Mirja tilldelades 
Region Norrbottens kulturpris Rubus Arcticus. 

 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira foreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 15.000 kr till inspelningskostnader för Riegådahttin/Synnytys. 
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Överläggningar i kultur- och fritidsnämden 
Beredningens förslag till beslut är 10 000. Jérémy L´Helguen (v) yrkar på 
ett eget förslag till beslut om 25 000. Ingrid Metelius (s) yrkar på ett eget 
förslag till beslut om 15 000.  
 
Röstning 
Ordförande provar Ingrid Metelius (s) förslag till beslut mot Jérémy 
L´Helguens (v) förslag och finner att kultur och fritidsnämnden beslutat 
enligt Ingrid Metelius (s) förslag till beslut. 

 

 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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    § 15  Dnr 2022:2 
 
*Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet ”9-manna 
fotbollsmål” från Jokkmokks SK 
 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ansökan med 11 000 till Jokkmokks SK för inköp av 9- 

mannamål 

 
_____ 

 
Ärende  
Man söker medel för att köpa 9 manna mål som ska användas av dom 
yngre lagen och eftersom det är svårt att få ihop lag för att kunna vara 
med i 11 manna serier även bland dom äldre, så spelar man 9 manna 
matcher med mindre plan och mindre mål.  
 
Summa kostnad 11000 kr 
Man söker bidrag med 11000 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom det börjar bli svårt att få ihop lag till 11-mannafotboll så börjar 
flera inlandskommuner spela 9-mannafotboll för att kunna fortsätta med 
fotboll på mindre orter. Man har fått ett erbjudande från förbundet som 
sponsrar en del av kostnaderna 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna ett bidrag på 11 000 kr för investering av 9´-mannamål 

 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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§ 16  Dnr 2022:2 
 

  *Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 
 ”Utbildning av SBK-Instruktör våren 2023” från  

  Jokkmokks Brukshundsklubb  
 
            Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 
Att bevilja ansökan med 7 620 kr till Jokkmokks Brukshundsklubb för 

instruktörsutbildning. 

___ 
 
Ärende 
Man söker medel för att utbilda en medlem till instruktör så att man kan 
hålla egna kurser oftare och till lägre priser i Jokkmokks kommun. 
 
Summa kostnad 7620 kr 
Man söker bidrag med 7620 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom man jobbar långsiktigt och utbildar egna instruktörer, så att man 
kan utbilda egna medlemmar i kommunen, så är det ju detta en mycket 
bra lösning. 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna 7 620 kr för utbildning 
 
 

 
Kopia till 
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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§ 17  Dnr: 2022:2 
 
*Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet ”Rangen 
Jokkmokk 2023” från Porjus Golfklubb  
 

               Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag med 30 000 till Porjus Golfklubb. 

 
____ 
 

    Ärende 
 

Man söker medel för att säkerhetsställa rangen i Jokkmokk med nät så att 
inte bollar ska träffa någon utomstående, uppfräschning av anläggningen 
som utslagsplatsen och puttytan för att locka nya unga som gamla att 
börja spela. 
 
Summa kostnad 30 000 kr 
Man söker bidrag med 30 000 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom man fortsätter att utveckla sin anläggning och jobbar med att 
erbjuda gratis golfutbildning och spel för ungdomar, så är det ju en bra 
satsning, föreningen gör alla renoveringar själv men måste hyra vissa 
maskiner. 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna 30 000 kr i bidrag till renovering av Jokkmokks-rangen. 
 
 
 
Kopia till  
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
  

Kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2023
(Signerat, SHA-256 B8F7C3E7663E839513B0D29A4B00907264B9625AA92730D9D65AA56C685188FB)

Sida 25 av 30



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESSPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-14 
________________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

26 

 § 18  Dnr 2022:934 
 

Medborgarförslag – Nya flaggor vid skidstadion 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att         besvara medborgarförslaget i enlighet med beredningens förslag 

att kultur- och fritidsavdelningen åtgärdat de flaggor som sköts av 
kommunen.  

 
___ 
 

Ärende 
 
Ett medborgarförslag har inkommit från Elina Nordqvist: 
 
”Jag vet inte vem som är ansvarig för flaggorna som är nere vid 
skidstadion? Om det är kommunen tycker jag att det ser bättre ut med 
fräscha flaggor med klara färger, nu har de tyvärr blekts väldigt mycket 
och det ser ganska tråkigt ut. Framför allt den samiska flaggan, som nu 
har en mer rosa färg än röd.” 
 
Ärendets beredning 
Medborgarförslag från Elina Nordqvist inkommen 2022-11-10 
Kommunfullmäktige 2022-12-12 §76 
Beredningsmöte Kultur och fritid 2023-01-23 
 
Överläggningar i Kommunfullmäktige  
På förslag av ordförande beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
uppdra kultur- och fritidsnämnden att besvara det.  
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig om 
medborgarförslaget 
Två av flaggstängerna ansvarar Kultur och Fritid för och där är svenska 
flaggan inköpt och Samiska flaggan beställd och byts så fort den har 
levererats till våra vaktmästare. Resten av flaggstängerna sköts av 
Jokkmokks SK. 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Elina Nordqvist  
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§ 19 
 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att fastställa sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag  
 
Att ett extra datum för nämndsmöte beslutas till 19 september 
 
Att  Beredningen 19 september utgår    

 
___ 

 
              Ärende 
  
               Då inga datum är satta för Kultur- och fritidsnämndens sammanträden       
               2023 efter första mötet 14 februari har beredningen tagit fram ett förslag 

                          enligt följande. 
  
                
   
              Förslag på Kultur- och fritidsnämnden sammanträdesdagar  
               
              18 april  9.00- 16.00 
              30 maj  9.00- 16.00  

6 september 9.00- 16.00 
11 oktober 9.00- 16.00 
6 december 9.00- 16.00 
 
Beredning 
 
28 mars 14.00 
9 maj  14.00 
23 augusti 14.00    
19 september  10.00 
15 nov   14.00 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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  § 20 
 

Delegationsärenden 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga redovisade delegationsärenden till 
             handlingarna  

 
 

 
1. Ansvar 612, ordförandebeslut av Mats Wennberg 2022-12-

20, verksamhet 3050, Stöd och service till föreningar: 
 

 Beslut om att bevilja bidrag 4080 kr i föreningsstöd. Sökande: PRO 
    Vuollerim. Dnr: 2022:1 

 
2. Ansvar 61100, Beslut vid ordförandeberedning av Henrik 

Blind 2023-01-23 , Verksamhet 3370, Kultur- och 
upplevelseutveckling.  

    
Beslut om att avslå ansökan om 9153 kr i KUPP medel för Aira 
Dance Company ABs ansökan gällande projektet ”Àjttega, 
föreställningar under Jokkmokks marknad” Dnr 2022:940. Med 
anledning av att ansökan kom in för sent. 

 
3. Ansvar 61100, Beslut vid Ordförandeberedning av Henrik 

Blind, 2023-01-23, Verksamhet 3370. Kultur- och 
upplevelseutveckling.  

  
 Beslut om att avslå ansökan om 10 000 kr i KUPP-medel för  
 Mirja Palos ansökan gällande projektet ”Marjattas sång/nya  
 versionen” Dnr: 2022:983 med anledning av att projektet  
    ställdes in.  
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§ 21 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna 

 
 
Ärenden 
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 79 om att anta de reviderade budgetramarna för 
2023 samt att anta budgeten i övrigt. Budgetramar för Kultur- och 
fritidsnämnden är 10 561.Samtliga verksamheter ska arbeta med 
nödvändiga effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
inom tilldelad budgetram. Samt om möjligt arbeta med öppna jämförelser 
med andra kommuner i Kolada.  Kultur och fritidsnämnden, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden uppdras att fortsätta 
arbeta aktivt med att utveckla samverkan för att stärka arbetet med 
förebyggande åtgärder för barn och unga.   

 
 
2.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 80 om att anta investeringsbudgeten samt att 
besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten. 
Investeringsbudgeten för Kultur- och fritidsnämnden utgörs av 
Bibliotekshyllor 350 tkr samt fordon 200 tkr.  
 
3. Från Länsstyrelsen  
 Beslut 2022-12-09 om att bevilja bygdemedel för nytt golv i 
Polcirkelhallen med 70% av kostnaderna. Bidraget omfattar som högst 
567 088 kr.  
 
4.  Från Kommunstyrelsen   
Beslut 2022-11-24 om remittering av medborgarförslag till 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark. Medborgarförslaget om Västra skolans 
grusplan Dnr 2022:568 har besvarats.  
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESSPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Kultur- och fritidsnämnden  2023-02-14 


_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.00- 15.30 
 Ajournering: 12.05-13.05 
 
 
Beslutande ledamöter: Henrik Blind (MP) Ordförande 


   
 Joar Mikkelsson (FJK) 
 Jérémy L´Helguen (V) deltar ej §10 
 Ingrid Metelius (S)  
 Ronny Danielsson (M) 


   
 
Övriga  
Närvarande Isabel Bävermalm Sandling Kultur och fritidschef  
 Stefan Lindmark Fritidskonsulent  
 Anna Karin Aira Kultursekreterare  
 Linn Suslin Utvecklare / Nämndsekreterare  
 Cecilia Pirak Kuoljok Ekonom §4 
 Fia Kaddik Ersättare till §5 
  
  
Tid och plats för 


justering: Digital justering 
 
Paragrafer: 1- 21 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Linn Suslin  
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Henrik Blind (MP) 
 
 Justerande............................................................................................ 
   Ingrid Metelius (S) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Kultur och Fritidsnämnden  
 
Sammanträdesdatum: 2022-02-14 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-02-27  nedtagande:  2023-03-21 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar 
 
           Dnr  
 
§1 Val av justerare  
 
§2  Godkännande av föredragningslistan 
 
§3 Information från Kultur- och fritidsenheten  
 
§4 Information: genomgång av verksamheter 
 och budgetramar.  
 
§5  Information om KUPP, Ideell kreativitet och  
 föreningsbidrag 
 
§6 Information om digital signering 
 
§7 Nämndsordförande och Kultur- och fritidschef informerar 
 
§8 KUPP- ansökan: Seminarium och öppnande av  
 Hambergs forskarstuga i Fjällträdgården- Àjtte svenskt-     2023:65 
 Fjäll och samemuseum 
 
§9  KUPP- ansökan: Hoppborgar på Höstmarknaden               2023:54 


   -2023 Jokkmokks Skidklubb. JSK.  
 
§10  KUPP-ansökan: Fågelnatt         2023:26 
 
§11 KUPP-ansökan: Revanschen 2023-          2023:1 
 Festivalföreningen Revanschen          2023:1 
 
§12 KUPP- ansökan: CPR Studiebesök Norrbotten 2023-     2022:1068 
 Resurscentrum för konst- Region Norrbotten 
 
§13 KUPP-ansökan: Saltoluokta Folkmusikfestival 2023           2023:69 


  Saltofolk förening 
 
          §14 KUPP- ansökan Riegádahttin- Synntys-          2023:53 
  Mirjan Ääni /Mirja Palo  
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 §15 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 2022:2  
  ”9 manna- fotbollsmål” från Jokkmokks SK 
  
 §16 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet  2022:2  
  ”Utbildning av SBK-instruktör våren 2023” 
  Från Jokkmokks Brukshundklubb 
 
 §17 Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 2022:2 
  ”Rangen Jokkmokk 2023” från Porjus Golfklubb  
 
 §18 Medborgarförslag – Nya flaggor vid skidstadion 2022:934 
 
 §19 Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 
 
 §20 Delegationsärenden  
 
 §21 Övriga anmälningsärenden  
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§ 1 
 


Val av justerare 
 
Kultur och- fritidsnämnden beslutar  
 
Att  utse Ingrid Metelius (s) till justerare.  
 


              ___ 
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§ 2 
 


Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att godkänna föredragningslistan samt att övriga frågor som rör 


verksamheten kan lyftas under §7. 
 
___ 
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§ 3 
 


 
              Information från Kultur- och fritidsenheten  
  
              Kultur och fritidsnämnden beslutar 
   
                          Att lägga informationen till handlingarna 
    
 


____ 
 
Ärende 
 
Då en ny nämnd tillträtt med delvis nya ledamöter ansåg beredningen att 
en presentation av Kultur och fritidsverksamhet var viktig. I vilken 
förvaltningen, alla de som arbetar vid enheten samt ekonomiska ramarna 
inkluderades.  


 
Punkten avbryts efter information om skoterleder för §4 för att sedan 
återupptas efter §4 avslutats.  
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§ 4 
 
 


Information: genomgång av verksamheter och 
budgetramar  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna  


 


____ 
 
Ärende 
 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok informerar i ärendet. Den ekonomiska 
genomgången är en del av presentationen av Kultur- och fritidsenheten.  
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§ 5 
 


Information om KUPP, Ideell kreativitet och 
Föreningsbidrag  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna.  
 
____ 
 
Ärende 
 
Som en del av presentation av enheten lyfts information om KUPP, Ideell 
kreativitet samt Föreningsbidragen. KUPP ansökningar och Ideell 
kreativitet är återkommande beslutspunkter vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträden.    
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§ 6 
 
Information om digital signering 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna  


 
____ 
 
Ärende 


 
           Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-12-19  


fick tjänstemännen i uppdrag att undersöka rutinerna kring hur signering 
med reservationer kan utföras digitalt. Ledamot Jérémy L´Helguen (V) lyfte 
då frågan och tjänstemännen fick i uppdrag att undersöka det vidare. 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo bjuds in för att informera i ärendet.    


 
Ärendets beredning 


 
Kultur och fritidsnämnden 2022-10-14  
§113 Information: Rutiner vid protokollsjustering 
 
Kultur och fritidsnämnden 2022-12-19 
§ 128 Information från nämndsekreteraren gällande digital signering  
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§ 7 
 
Nämndsordförande och Kultur- och fritidschefen 
informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga informationen till handlingarna. 


 
___ 
 
 


Ärende  
 
Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschefen.  
 
Ordförande Henrik Blind föreslog nämnden att lyfta frågor om 
verksamheten under denna punkt. Varav frågor om Kulturskolan lyftes av l 
Ronny Danielsson (m) samt idéer kring föreningsutveckling av Jérémy 
L´Helguen (v).  
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  § 8  Dnr 2023:65 
 
*KUPP- Ansökan: Seminarium och öppnande av Hambergs 
forskarstuga i Fjällträdgården – Ájtte svenskt fjäll- och 
samemuseum  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja 25 000 kr till projektet ”Seminarium och öppnande av 


Hambergs forskarstuga i Fjällträdgården” gällande utgifter för 


marknadsföring, vernissage samt del av resa.   
 


_____ 
 
Ärende 


 
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum ansöker om 45 000 kr i bidrag for att 
kunna hålla ett seminarium vid det offentliga öppnandet av Axel Hambergs 
restaurerade forskarstuga i Jokkmokks fjällträdgård i juni 2023. 


 
Bakgrund 
Tjågŋårisstugan uppfördes av forskaren Axel Hamberg och hans 
medhjälpare år 1912 i Sareks nationalpark, men flyttades till Jokkmokk 
1967 och återuppfördes i Fjällträdgården1995. Genom projektet 
"Renovering och utställning i Tjågŋårisstugan i Fjällträdgården" har 
museet med stöd av bygdemedel och Sparbanken Nord/Framtidsbanken 
renoverat byggnaden utvändigt och rekonstruerat den invändigt. Rekvisita 
har köpts in eller nytillverkats i museets verkstad, bland annat en kopia av 
en över 100 år gamla väderstation. I stugan gjordes också en utställning 
med texter, illustrationer och film- och bildvisning. 


 
Genomförande  
Huvudmålet är att anordna ett öppet seminarium kring forskaren Axel 
Hamberg och hans medhjälpare. Tre föreläsare bjuds in för att ge sina 
personliga berättelser: Erik Hamberg, sonson till forskaren, Catherine 
Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet, och Håkan Hultberg, 
statsmeteorolog. Dessutom ges visningar av utställningen och 
byggnaden i Fjällträdgården. 


 
Total kostnad: 45 000 kr. Häri ingår kostnader för arvoden, resor, logi, 
marknadsföring och vernissage. Den egna insatsen är museets kostnader 
för personalens arbetstid under planering och genomförande. 
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Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet  
Ájtte har tidigare beviljats bygdemedel för restaurering av Hambergs-
hyddan. När det nu blir dags att återinviga denna intressanta del av 
Jokkmokks fiällträdgård är det naturligt att det tillkommer kostnader för 
föreläsare och vernissage. Museet har inte angett andra intäkter till 
öppnandet av utställningen. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till seminarium och vernissage i samband med 
öppnandet av Hambergs forskarstuga. 
 
 
 
Kopia till  
Sökande  
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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§ 9  Dnr: 2023:54 
 


*KUPP-ansökan: Hoppborgar på Höstmarknaden 2023 - 
Jokkmokks Skidklubb, JSK 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att bevilja Jokkmokks Skidklubb 30 000 för hyra av hoppborgar på 


höstmarknaden 2023. 
 


_____ 
 
Ärende 
Jokkmokks skidklubb ansöker om 30 000 kr i bidrag for att kunna hyra 
hoppborgar till barn och ungdomar i samband med Höstmarknaden i 
Jokkmokk i augusti 2023. 
 
Bakgrund 
Höstmarknaden har varit i JSK:s regi sedan 1983. Under denna helg i 
augusti arbetar alla aktiva i föreningen för att de sammanlagda 
inkomsterna ska kunna användas av skidsektionen, fotbollssektionen, 
orientering och badminton under resten av året. Bland övriga aktiviteter 
planeras förutom marknadsförsäljningen även stadsorientering för barn 
och vuxna, samt traditionella kvällsaktiviteter med artister. Denna ansökan 
gäller enbart barnaktiviteterna med hoppborgar, som JSK:s ungdomar 
och ledare på ideell våg sätter upp och tar ned och hjälps åt att vakta 
under dagtid. 
 
Total kostnad: 30 000 kr för hyra av hoppborgar från JK Event. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Ifjol beslutade kultur- och fritidsnämnden att bidra med hela kostnaden för 
hyra av hoppborgar, med syftet att det under höstmarknaden skulle finnas 
kostnadsfria aktiviteter för barnfamiljerna. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till hyra av hoppborgar till Jokkmokks höstmarknad 
2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 10  Dnr: 2023:26 
 


*KUPP-ansökan: Fågelnatt - Malin Lantto, Elina Nygård 
 


  Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag på 30 000 till boken ”Fågelnatt”  
 
___ 
 
Ärende 
 
Malin Lantto och Elina Nygård ansöker om 50 000 kr i bidrag for tryckning 
av barnboken Fågelnatt, samt ett arbetsmaterial som kan användas vid 
författarbesök i skolorna. 
 
Bakgrund 
Malin Lantto blev tillfrågad om att författa en bok kring Elina Nygårds 
fågelbilder, tagna med inspiration från Ájttes museiarkiv. 
Bakgrundsmaterialet till boken är samisk mytologi så som den skildrats i 
bl.a. böcker av Anta Pirak och Johan Turi, och från nedteckningar i Ernst 
Mankers arkiv Acta Lapponica. De har tillsammans arbetat ett par 
år med projektet och det är nu klart för tryckning. Målgrupp är barn i åldern 
9 - 12 år. 
 
Total kostnad: 100 000 kr. Häri ingår tryckning av bok 75 000 kr, tryck av 
arbetsmaterial för skolungdomar 15 000 kr och hyra av utställningsmaterial 
10 000 kr. Bidrag söks även från Hövens stipendiefond och har beviljats 
av Sparbanken Nord. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Malin Lantto har under 2022 kommit ut med sin första barnbok "Sagan om 
Ingvar i Telefania" på förlaget Ekström & Garay, som är illustrerad av 
henne själv (och som också fått ett tryckningsbidrag från KUPP). Denna 
gång år det Elina Nygård, ytterligare en Jokkmokksbo, som bidrar med 
vackra bilder av fåglar som illustrerar både fåglarnas liv och samisk 
mytologi. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 30 000 kr till boken Fågelnatt. 


   
 


Kopia till 
Sökande  
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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  § 11   Dnr: 2023:1 
 


*KUPP-ansökan: Revanschen 2023 - Festivalföreningen 
Revanschen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
 
Att bevilja 75 000 kr till projektet ”Revanschen 2023” 
 
___ 
 
Ärende 
 
Festivalföreningen Revanschen ansöker om 200 000 kr i bidrag för 
projektet Revanschen 2023, ett evenemang som planeras att gå av 
stapeln den 17 juni 2023. 
 
Bakgrund och genomförande 
Efter förra årets succé när festdagen Revanschen hade premiär har 
föreningen sett att det finns behov av ett försommar-arrangemang i 
Jokkmokk. Syftet är att göra ett festivalområde i parken i Jokkmokk med 
aktiviteter för stora och små. Musik, försäljning, lek och hästar. 
Matservering i restaurangkåtor och hamburgervagn. För att klara alla 
delar ska idrottsföreningar och andra intresserade engageras. 
Aktiviteterna ska vara gratis på dagen. 
 
Efter kl. 19:00 blir det entré och musik med minst en stor artist och flera 
små, även lokala artister. Föreningen vill ha öppet för alla åldrar och att 
umgås över generationsgränserna är arrangemangets koncept. Det är 18-
årsgräns i restaurangkåtan på kvällen. 
 
Total kostnad: 1 000 000 kr. Häri ingår artistgager, resor, vakter, logi, hyra 
av stängsel, festivalvärdar, ersättning till föreningar, STlM-avgift, hopptält 
och ersättning till festivalarrangörer. Bidrag söks från Sparbanken Nord, 
Leader Polaris, Sametinget och sponsorer. Entréintäkterna beräknas till 
300 000 kr. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Fjolårets "Revanschen" blev en stor succé och arrangörerna har rätt i att 
det finns ett stort behov hos den lokala publiken att träffas och umgås 
utomhus just vid sommarens intåg i juni månad. Det bidrag som kultur- 
och fritidsnämnden kunde bidra med ifjol – 150 000 kr - var extremt högt, 
eftersom det gick att omfördela medel som annars skulle ha används 
under Jokkmokks marknad, som ju blev inställd/digital på grund av 
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pandemiläget. KUPP-budgeten för bidragsgivning under hela året 2023 år 
ca 800 000 kr. Att bevilja en fjärdedel av hela potten till en enda dag på 
året är inte tillrådligt. 
 


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


att bevilja 75 000 kr till evenemanget Revanschen 2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira 
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§ 12  Dnr: 2022:1068 
 


*KUPP-ansökan: CPR-studiebesök Norrbotten 2023 -    
Resurscentrum för konst/Region Norrbotten 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag på 10 000 till residensprojektet CPR-studiebesök 


Norrbotten 2023 


 
___ 
 
Ärende 
Region Norrbotten, Resurscentrum för konst ansöker om 10 000 kr i 
bidrag för att täcka kostnader för logi, mat och resor vid ett studiebesök av 
åtta konstcurators i Jokkmokk i augusti 2023. 
 


              Bakgrund 
Residenset "CPR-studiebesök Norrbotten 2023" ger åtta unga lovande 
konstcurators från hela världen en chans att utöka sina nätverk och få 
större kunskap on konstnärer och institutioner på Island, Nordnorge, 
Norrbotten och Finland. Projektet är en del av Norrbottens kulturplans 
insats för att utveckla internationella nätverk och lyfta norrbottnisk konst. 
 
Deltagarna väljs ut efter en internationell utlysning av ett residens for 
denna studieresa i Norrbotten den 21 - 26 augusti 2023. De kommer 
under sina dagar i Jokkmokk att besöka Porjus gamla kraftstation, sedan 
Ájtte, Såmi Duodje Sameslöjdstiftelsen och Anders Sunnas och Katarina 
Pirak Sikkus ateljéer. Utöver detta kommer curatorerna att få göra 
studiebesök i Kiruna, Moskosel (Arvidsjaur), Storforsen, Havremagasinet 
(Boden) och Luleå. 
 
Total kostnad: 62 000 kr, varav motsvarande bidrag söks från Kiruna 
kommun och Arvidsjaurs kommun. Den egna insatsen är 27 000 kr. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Intresset för konstnärerna i Jokkmokk har blivit enormt sedan Anders 
Sunna gjorde världssuccé på konstbiennalen i Venedig i fiol. Jokkmokks 
kommuns plats på konstkartan har också förstärkts tack vare ett fint 
samarbete med Resurscentrum för konst kring konstnärsresidens under 
de fyra senaste åren. Nu vill regionen visa upp det nordliga konst-Sverige 
och samisk konst i synnerhet för internationella curatorer. Att ta emot detta 
studiebesök i Jokkmokk ökar det internationella intresset för våra 
professionellt verksamma konstnärer och vår lokala kultur. 
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Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 10 000 kr till residensprojektet CPR-studiebesök Norrbotten 
2023. 
 


 
 


              Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 13  Dnr: 2023:69 
 
*KUPP-ansökan: Saltoluokta Folkmusikfestival 2023 - 
Saltofolk förening  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att  bevilja ett bidrag till Saltoluokta Folkmusikfestival 2023 med 


25 000 kr 


 
___ 
 
Ärende  
Saltofolk förening ansöker om 25 000 kr i bidrag till Saltoluokta 
folkmusikfestival i juni 2023. 


 
Bakgrund 
Saltoluokta folkmusikfestival har funnits i 40 år och blivit en välkänd 
tradition hos dem som har intresse för folkmusik i Sverige. Festivalen har 
inte kunnat genomföras sedan 2019 på grund av pandemin, och STF 
Saltoluokta har därefter beslutat att lägga ned festivalen. En ideell förening 
har nu startats av personer som i många år varit engagerade i festivalen. 
Sommaren 2022 lyckades de genomföra en förkortad festival som blev 
lyckad tack vare ideellt arbete och fina artistinslag. 
 
Genomförande 
Huvudmålet är att arrangera festivalen Saltofolk i tre dagar, den 29 juni - 1 
juli 2023 vid Saltoluokta fiällstation. Under festivalen ska workshops i 
dans, jojk, hantverk och poesi arrangeras. Uppträdande akter ska vara 
folkmusik och musik i andra genrer, jojk, dans och poesi. Den konsert som 
drar mest publik hoppas de ska nå över 120 personer. Sammanlagt 
beräknas ca 300 personer delta under dagarna. 


 
Total kostnad: 271 000 kr. Häri ingår kostnader för ljud och ljus, 
scenkåta, gager, resor, med mera. Bidrag har beviljats från Sparbanken 
Nord, och bidrag söks även från Stiftelsen Greta, Region Norrbotten och 
BD Pop. Biljettintäkter och egen insats är tillsammans 56 000 kr. 


 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare gett stöd till denna årliga 
musiktradition som vi förstår har haft sina svårigheter för att överleva rent 
ekonomiskt, men där det alltid funnits en kärna av engagerade personer 
som vill driva den vidare. Att lyssna till musiken i den hänförande fjällmiljön  
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i Saltoluokta är något som alla i Jokkmokks kommun borde få uppleva. Det 
är positivt att en förening har bildats så att det finns en grupp personer 
som årligen kan både genomföra och utvärdera arrangemanget och hålla i 
den långsiktiga planeringen. 
 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 25 000 kr till Saltoluokta folkmusikfestival sommaren 2023. 
 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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§ 14  Dnr: 2023:53 


 
*KUPP-ansökan: Riegádahttin – Synntys – Mirjan Ääni/ 
Mirja Palo 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar   
 
Att bevilja ansökan med 15 000 till projektet ”Riegádahttin - Synntys” 
 
___ 


 
Ärende 
Mirja Palo genom sitt företag Mirjan Ääni ansöker om 30 000 kr i bidrag till 
att spela in, producera och ge ut en skiva med namnet 
Riegådahttin/Synnytys (Förlossning). 


 


Bakgrund 
Genom att ge ut en skiva vill artisten sprida sin musik och hitta nya 
lyssnargrupper och musikaliska aktörer. Musiken bygger på 
föreställningen Marjattas sång, en scenföreställning på temat förlossningar 
nu och då i Såpmi och Norrbottens finnbygder Arrangemangen har 
vidareutvecklats för att passa musiklyssnande. 
 
Total kostnad: 191 000 kr. Häri ingår arvode för ljudtekniker och hyra av 
studio, mixning och mastring av nio låtar, producent, medverkande 
musiker, layout och fotografier, marknadsföring, pressning av CD-skivor, 
översättningar, reskostnader och förproduktion. Bidrag har beviljats av BD 
Pop och Sparbanken Nord, och ytterligare bidrag söks från Kulturrådets 
fonogramstöd. Den egna insatsen är 10 000 kr. 


 
             Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 


Mirja Palo har nått stora framgångar med sin musik under senare år. Hon 
har gett ut skivan Båvllosa Divttat med tonsättning av Paulus Utsis dikter, 
och hon har arbetat fram föreställningarna Norrbottnisk själ och Marjattas 
sång. Hon har också gjort samproduktioner med andra konstnärer, till 
exempel skrivit musiken till dansforeställningen Väven med Dansinitiativet. 
Under hösten 2022 kröntes framgångarna med att Mirja tilldelades 
Region Norrbottens kulturpris Rubus Arcticus. 


 
Förslag till beslut 
Anna-Karin Aira foreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 15.000 kr till inspelningskostnader för Riegådahttin/Synnytys. 
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Överläggningar i kultur- och fritidsnämden 
Beredningens förslag till beslut är 10 000. Jérémy L´Helguen (v) yrkar på 
ett eget förslag till beslut om 25 000. Ingrid Metelius (s) yrkar på ett eget 
förslag till beslut om 15 000.  
 
Röstning 
Ordförande provar Ingrid Metelius (s) förslag till beslut mot Jérémy 
L´Helguens (v) förslag och finner att kultur och fritidsnämnden beslutat 
enligt Ingrid Metelius (s) förslag till beslut. 


 


 
Kopia till 
Sökande 
Kultursekreterare Anna Karin Aira  
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    § 15  Dnr 2022:2 
 
*Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet ”9-manna 
fotbollsmål” från Jokkmokks SK 
 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ansökan med 11 000 till Jokkmokks SK för inköp av 9- 


mannamål 


 
_____ 


 
Ärende  
Man söker medel för att köpa 9 manna mål som ska användas av dom 
yngre lagen och eftersom det är svårt att få ihop lag för att kunna vara 
med i 11 manna serier även bland dom äldre, så spelar man 9 manna 
matcher med mindre plan och mindre mål.  
 
Summa kostnad 11000 kr 
Man söker bidrag med 11000 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom det börjar bli svårt att få ihop lag till 11-mannafotboll så börjar 
flera inlandskommuner spela 9-mannafotboll för att kunna fortsätta med 
fotboll på mindre orter. Man har fått ett erbjudande från förbundet som 
sponsrar en del av kostnaderna 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna ett bidrag på 11 000 kr för investering av 9´-mannamål 


 
 
 
Kopia till 
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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§ 16  Dnr 2022:2 
 


  *Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet 
 ”Utbildning av SBK-Instruktör våren 2023” från  


  Jokkmokks Brukshundsklubb  
 
            Kultur- och fritidsnämnden beslutar  


 
Att bevilja ansökan med 7 620 kr till Jokkmokks Brukshundsklubb för 


instruktörsutbildning. 


___ 
 
Ärende 
Man söker medel för att utbilda en medlem till instruktör så att man kan 
hålla egna kurser oftare och till lägre priser i Jokkmokks kommun. 
 
Summa kostnad 7620 kr 
Man söker bidrag med 7620 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom man jobbar långsiktigt och utbildar egna instruktörer, så att man 
kan utbilda egna medlemmar i kommunen, så är det ju detta en mycket 
bra lösning. 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna 7 620 kr för utbildning 
 
 


 
Kopia till 
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESSPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-14 
________________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


25 


§ 17  Dnr: 2022:2 
 
*Ideell kreativitet: Ansökan gällande projektet ”Rangen 
Jokkmokk 2023” från Porjus Golfklubb  
 


               Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja ett bidrag med 30 000 till Porjus Golfklubb. 


 
____ 
 


    Ärende 
 


Man söker medel för att säkerhetsställa rangen i Jokkmokk med nät så att 
inte bollar ska träffa någon utomstående, uppfräschning av anläggningen 
som utslagsplatsen och puttytan för att locka nya unga som gamla att 
börja spela. 
 
Summa kostnad 30 000 kr 
Man söker bidrag med 30 000 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
Eftersom man fortsätter att utveckla sin anläggning och jobbar med att 
erbjuda gratis golfutbildning och spel för ungdomar, så är det ju en bra 
satsning, föreningen gör alla renoveringar själv men måste hyra vissa 
maskiner. 
 
Förslag till beslut 
Stefan Lindmark föreslår kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna 30 000 kr i bidrag till renovering av Jokkmokks-rangen. 
 
 
 
Kopia till  
Sökande 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark 
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 § 18  Dnr 2022:934 
 


Medborgarförslag – Nya flaggor vid skidstadion 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att         besvara medborgarförslaget i enlighet med beredningens förslag 


att kultur- och fritidsavdelningen åtgärdat de flaggor som sköts av 
kommunen.  


 
___ 
 


Ärende 
 
Ett medborgarförslag har inkommit från Elina Nordqvist: 
 
”Jag vet inte vem som är ansvarig för flaggorna som är nere vid 
skidstadion? Om det är kommunen tycker jag att det ser bättre ut med 
fräscha flaggor med klara färger, nu har de tyvärr blekts väldigt mycket 
och det ser ganska tråkigt ut. Framför allt den samiska flaggan, som nu 
har en mer rosa färg än röd.” 
 
Ärendets beredning 
Medborgarförslag från Elina Nordqvist inkommen 2022-11-10 
Kommunfullmäktige 2022-12-12 §76 
Beredningsmöte Kultur och fritid 2023-01-23 
 
Överläggningar i Kommunfullmäktige  
På förslag av ordförande beslutar kommunfullmäktige att remittera 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
uppdra kultur- och fritidsnämnden att besvara det.  
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig om 
medborgarförslaget 
Två av flaggstängerna ansvarar Kultur och Fritid för och där är svenska 
flaggan inköpt och Samiska flaggan beställd och byts så fort den har 
levererats till våra vaktmästare. Resten av flaggstängerna sköts av 
Jokkmokks SK. 
 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
Elina Nordqvist  
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§ 19 
 


Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att fastställa sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden i 


enlighet med upprättat förslag  
 
Att ett extra datum för nämndsmöte beslutas till 19 september 
 
Att  Beredningen 19 september utgår    


 
___ 


 
              Ärende 
  
               Då inga datum är satta för Kultur- och fritidsnämndens sammanträden       
               2023 efter första mötet 14 februari har beredningen tagit fram ett förslag 


                          enligt följande. 
  
                
   
              Förslag på Kultur- och fritidsnämnden sammanträdesdagar  
               
              18 april  9.00- 16.00 
              30 maj  9.00- 16.00  


6 september 9.00- 16.00 
11 oktober 9.00- 16.00 
6 december 9.00- 16.00 
 
Beredning 
 
28 mars 14.00 
9 maj  14.00 
23 augusti 14.00    
19 september  10.00 
15 nov   14.00 
 
Kopia till 
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
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  § 20 
 


Delegationsärenden 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga redovisade delegationsärenden till 
             handlingarna  


 
 


 
1. Ansvar 612, ordförandebeslut av Mats Wennberg 2022-12-


20, verksamhet 3050, Stöd och service till föreningar: 
 


 Beslut om att bevilja bidrag 4080 kr i föreningsstöd. Sökande: PRO 
    Vuollerim. Dnr: 2022:1 


 
2. Ansvar 61100, Beslut vid ordförandeberedning av Henrik 


Blind 2023-01-23 , Verksamhet 3370, Kultur- och 
upplevelseutveckling.  


    
Beslut om att avslå ansökan om 9153 kr i KUPP medel för Aira 
Dance Company ABs ansökan gällande projektet ”Àjttega, 
föreställningar under Jokkmokks marknad” Dnr 2022:940. Med 
anledning av att ansökan kom in för sent. 


 
3. Ansvar 61100, Beslut vid Ordförandeberedning av Henrik 


Blind, 2023-01-23, Verksamhet 3370. Kultur- och 
upplevelseutveckling.  


  
 Beslut om att avslå ansökan om 10 000 kr i KUPP-medel för  
 Mirja Palos ansökan gällande projektet ”Marjattas sång/nya  
 versionen” Dnr: 2022:983 med anledning av att projektet  
    ställdes in.  
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§ 21 
 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
Att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna 


 
 
Ärenden 
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 79 om att anta de reviderade budgetramarna för 
2023 samt att anta budgeten i övrigt. Budgetramar för Kultur- och 
fritidsnämnden är 10 561.Samtliga verksamheter ska arbeta med 
nödvändiga effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
inom tilldelad budgetram. Samt om möjligt arbeta med öppna jämförelser 
med andra kommuner i Kolada.  Kultur och fritidsnämnden, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden uppdras att fortsätta 
arbeta aktivt med att utveckla samverkan för att stärka arbetet med 
förebyggande åtgärder för barn och unga.   


 
 
2.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 80 om att anta investeringsbudgeten samt att 
besluta att kommunstyrelsen äger rätt att genomföra omprioriteringar 
inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten. 
Investeringsbudgeten för Kultur- och fritidsnämnden utgörs av 
Bibliotekshyllor 350 tkr samt fordon 200 tkr.  
 
3. Från Länsstyrelsen  
 Beslut 2022-12-09 om att bevilja bygdemedel för nytt golv i 
Polcirkelhallen med 70% av kostnaderna. Bidraget omfattar som högst 
567 088 kr.  
 
4.  Från Kommunstyrelsen   
Beslut 2022-11-24 om remittering av medborgarförslag till 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark. Medborgarförslaget om Västra skolans 
grusplan Dnr 2022:568 har besvarats.  


 
 


 
 





