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Motivering för Jokkmokks kommun,  

inför Årets Kulturkommun 2020: 
 

Jokkmokk är en glesbygdskommun som sedan 1990-talet har gjort en långsiktig satsning 

på kultur med syftet att öka medborgarnas livskvalitet och samtidigt öka 

attraktionskraften som lokaliseringsort för nya företag och nya medborgare. De 

kulturella och kreativa näringarna är en viktig del av kommunens näringsliv. Kultur och 

besöksnäring arbetar mot samma mål. Under många år har besöksnäringen arbetat för 

att utveckla högklassiga produkter som har en genuin grund i kulturhistoria och 

matkultur. 

 

Vår kulturpolitik har stått fast genom åren och detta visar sig i att vår kommun har en 

hög andel kulturföretag, ett stort utbud av barnkultur på skoltid, en hög andel elever i 

kulturskolan, välbesökta bibliotek och ett levande kultur- och föreningsliv. Vi har flera 

kulturinstitutioner med verksamhet på riksnivå inom samisk kultur (Ájtte svenskt fjäll- 

och samemuseum, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Samernas Utbildningscentrum) 

och vi har ett mycket gott samarbete mellan institutionerna och kommunen. Jokkmokks 

marknad är en 400-årig kulturtradition som idag växt sig till en kulturfestival som lockar 

internationell publik från världens alla hörn. 

 

Här nedan följer några exempel på de satsningar som Jokkmokks kommun gör: 

 

Ekonomiskt 

Enligt Kolada har Jokkmokks kommuns sedan 2014 lagt ned över 2100 kr/inv i kostnader 

för kulturverksamhet varje år, ibland mer. 

 

Barnkultur 

Kommunen har under lång tid satsat medel på barnkultur i form av kulturskola, 

scenkonst i skolan, Skapande skola och barnkulturprojekt av fria utövare. Vårt mål när  

det gäller scenkonst i skolan är till exempel minst 2 kulturupplevelser per läsår, från 3 års 

ålder upp till gymnasiet. Inom Skapande skola har vi haft en egen pedagog anställd 

utöver det som bekostas av de statliga Skapande skola-medlen. 

 

Kulturskolan har en bred verksamhet inom musik, dans, slöjd, teater och bild, där den 

öppna verksamheten på kvällar och lov har blivit en viktig del för att öka eget skapande 

bland kommunens unga. Vi har en låg avgift med maxtaxa till kulturskolan och andelen 

barn som deltar i Kulturskolan i åldern 6-19 år är ca 14 %. Vi har under flera år kommit 

mycket högt i Lärarförbundets rankning av landets kulturskolor. 

  



 

 

I den kommunalt drivna mötesplatsen Östra Hörnet erbjuds ungdomar mångfalds-

integrerande aktiviteter under eftermiddagar och kvällar. Här har ungdomarna själva 

möjlighet att påverka innehållet i aktiviteterna och ibland delta i workshops tillsammans 

med Kulturskolan. 

 

Kreativa näringar 

Kommunen har en stor andel yrkesverksamma kulturarbetare. De kulturella och kreativa 

näringarna är starka. Om man räknar andelen företag per kommuninvånare ligger vi 

högst i Norrbottens län, och troligen ligger vi även högt i en nationell jämförelse. Vår 

satsning på kultur visar sig även i en regional jämförelse, där andelen beviljade 

kulturmedel är högst för utövare från Jokkmokks kommun – tack vare att vi har en egen 

pott att fördela till t.ex. kulturarrangörer, författare, bild- och scenkonstnärer, med flera, 

så har de också möjlighet att få regionala medel. 

 

Biblioteket 

Biblioteket ger en stark service till medborgarna. Vi har ett gott samarbete med 

kommunens skolor. Vi har fått projektmedel genom Kulturrådet för att satsa på barn och 

ungdom, och i år satsar vi särskilt på ungdomar och unga vuxna. I huvudbiblioteket 

erbjuder vi våra medborgare så kallat meröppet, vilket innebär att de har tillgång till 

biblioteket kl. 05.00-22.00 varje dag året om. 

 

Kulturarrangemang 

Under ett årsvarv erbjuds medborgare och besökare i Jokkmokks kommun till en mängd 

olika kulturarrangemang och evenemang. Kommunala medel till kultur fördelas både till 

föreningar och kulturarbetare, och kommunen kan även gå in som huvudarrangör eller 

medarrangör. Kommunens anställda får frekvent vara med i utlottningar av fribiljetter 

till lokala kulturevenemang. 

 

Jokkmokks marknad är vårt största event med i genomsnitt 40 000 besökare per år. 

Marknaden, som har hållits i obruten följd i 414 år, har blivit en internationellt välkänd 

kulturfestival med ett 20-tal olika kulturarrangörer och över 200 olika evenemang under 

tre dagar. 

 

Trädgård 

Jokkmokks Fjällträdgård har byggts upp för snart 25 år sedan. Här kan fjäll- och 

trädgårdsintresserade uppleva fjällnaturen på nära håll. Nästa steg i trädgårdens  

utveckling blir projektet Midnattssolens trädgård, som just startats upp, med målet att 

utöka området till en besöksträdgård av internationella mått. När den öppnas får 

Jokkmokk ytterligare en unik miljö där det kommer att finnas plats för alla som hänförs 

av vår natur och kultur.  

 

 

  



 
För ytterligare information, kontakta: 

 

Patrik Sundberg 

Kultur- och fritidschef 

Tel 0971-17331 

patrik.sundberg@jokkmokk.se 

 

eller: 

 

Anna-Karin Aira 

Kultursekreterare 

Tel 0971-17204, 070-3534775 

anna-karin.aira@jokkmokk.se 


