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§ 26 
 

Innehållsförteckning 
 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.  
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§ 27 
 

Val av justerare 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Jéremy L´Helguen (v) till justerare. 
_____ 
 
Ärende 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.  
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§ 28 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg. 

 
§ 46 frågor från ledamot Jéremy L´Helguen (v) 
_______ 
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§ 29   
 

Vintermarknaden – utvärdering 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
_______ 

 
Ärende 
 
Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2021-02-24 önskade Jéremy 
L´Helguen att ansvariga för marknaden skulle bjudas in till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2021-04-20. 

 
Till sammanträdet är Tillväxtchef Stefan Andersson inbjuden. 
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§ 30 
 

Ekonomisk redovisning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
Ärende 
 
Avdelningschef Monica Lundkvist redovisar i ärendet, budgeten är ännu 
inte inlagd i ekonomisystemet, varför det är svårt att redovisa riktiga 
siffror. 
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§ 31  Dnr 2021:352 

 

*KUPP-ansökan: Bágojda båddnum/Beroende av 
ord – Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan med 25 000 kronor till utgivningen av en antologi i 
anslutning till projektet Bágojda båddnum/Beroende av ord.    
 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
____ 

 

Ärende 
 

Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi ansöker om 25.000 kr i 
bidrag för genom-förandet av projektet Bágojda 
båttnum/Beroende av ord, en författarskola för samiska författare 
i Jokkmokks området. 
 
Bakgrund 
Åren 2014–2015 arrangerades samernas författarskola i 
Jokkmokk som resulterade i nio färdiga manus och en antologi, 
och nästan hälften av kursdeltagarna gick vidare och publicerade 
egna böcker efter det. Tyvärr fick skolan ingen fortsättning trots 
det fina resultatet. Nu finns Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi 
som ska stödja och främja utgivning av samisk litteratur, med 
säte i Jokkmokk. 

 
Tanken med projektet är att göra en kortare version av 
författarskolan och börja med en första utbildningsinsats på 
lulesamiskt område, alltså i Jokkmokk.  
 
Syfte och mål 
Det finns mycket lite ny skönlitteratur på samiska. Projektets syfte 
är att ge stöd så att det blir fler samiska skribenter och författare 
som skriver på samiska i och kring Jokkmokk. De vill också 
utveckla metoder för att stötta samisktalande att skriva. Genom 
att utbilda och stödja skribenter vill de att fler ska våga ta steget 
att publicera sig på samiska. Utbildningen ska också skapa ett 
samisktalande kollegium där man kan tala om text och skapa en 
plats för konstnärliga samtal kring skrivande. 
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Målet är att ge åtta samiska personer möjlighet att gå en längre 
skrivarkurs i Jokkmokk. Texterna ska publiceras i en antologi och 
de hoppas kunna arrangera en publik uppläsning av antologin i 
Jokkmokk. Med denna första kurs vill de bygga upp en 
fungerande utbildningsmodell som kan genomföras på olika 
samiska språk och på olika orter i framtiden. 
 
Genomförande 
Skrivarkursen kommer att arrangeras med träffar under en 
halvårsperiod. Träffarna kommer att hållas fysiskt i Jokkmokk 
under fyra långhelger. En kursledare ansvarar för undervisningen 
i kreativt skrivande, handleder i skrivprocessen, ger feedback och 
konstruktiv respons på kursdeltagarnas texter. Det ingår även en 
föreläsning kring språkspärrar. Projektägaren kommer att knyta 
till sig språkarbetare som kan agera som stöd och mentorer. Efter 
kursen kommer de att bearbeta ett urval av texterna som 
producerats under kurstiden som sedan publiceras i en antologi. 
 
Total kostnad: 272.900 kronor. Bidrag är beviljat av Sametinget 
och Institutet för språk och folkminnen, Isof, och ytterligare 
finansiering söks även hos Statens kulturråd. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
För Jokkmokks kommuns stöttning till språkarbete vill vi i första 
hand hänvisa till Minoritetsspråkgruppen, som har egna 
projektmedel som man kan söka. Vi vill dock gärna stödja arbetet 
för ett ökat antal författare och skribenter i kommunen, och vi bör 
därför stödja utgivningen av den antologi som kursen har som 
slutmål. 
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 
 
att bevilja 25.000 kr till utgivningen av en antologi i anslutning till 

projektet Bágojda båddnum/Beroende av ord.   
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§ 32  Dnr 2021:374 
 

*KUPP-ansökan: Fjällrand – Thomas Öberg/ 
Natur i norr 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 40 000 kronor. 

 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
_____ 
 

Ärende 
 
Thomas Öberg ansöker om 50.000 kr i bidrag för att täcka delar 
av trycknings-kostnaderna för boken ”Fjällrand” som han och 
medförfattaren Jan-Erik Nilsson vill ge ut våren 2022. 
 
Bakgrund 
Jan-Erik Nilsson har under många år fotodokumenterad natur, 
växter, djur och människor i Storlule- och Langasområdet. 
Thomas Öberg har under många år som ekologilärare, 
museiintendent vid Ájtte och som egenföretagare intresserat sig 
och informerat om området. Mötet i denna bok utmynnar i något 
som inte finns sedan tidigare. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är produktion av boken "Fjällrand - De krokiga 
tallarnas land, vår del av taigan i världsarvet Laponia". Boken 
kommer att ha texter av Thomas Öberg och foton av Jan-Erik 
Nilsson, Gällivare. Boken är en kärleksförklaring till fjällrandens 
urskogar i bild och text men skall samtidigt både locka till besök 
och förmedla kunskap om området, urskogarna och Laponia. 
Boken har ett brett anslag med berättelser/beskrivningar av 
landskapet, växterna, djuren, människorna (i synnerhet den 
samiska kulturen) och de historiska händelserna i området. 
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Projektets huvudmål är en fotobok med genomarbetade texter, 
som är både informativa och ibland poetiska, och utgivningen 
beräknas till våren 2022. Till boken hör inspelade ljudfiler med 
intervjuer, jojk och naturljud, särskilt  
fågelläten. Ljuden är tillgängliga via QR-koder. Genom Thomas 
bakgrund som radioreporter kan detta bli ett annorlunda och 
spännande komplement till foton och skrivna texter.  
 
Total kostnad: 516.000 kronor. Av detta är författarnas eget 
arbete 400.000 kr och det övriga är kostnader för tryckning, till 
vilket finansiering söks från Jokkmokks och Gällivare kommuner, 
samt förlaget. 

 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 

 
Intresset för skildringar av urskogen vid Storlule- och 
Langasområdet tror jag kommer att vara stort, särskilt med tanke 
på att bokens författare båda har lång erfarenhet av att vistas i 
älvdalen och har en relation till både människor och natur. Idén 
om att knyta ljudfiler till bokens bilder och texter är intressant.   

 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 

 
att bevilja 30.000 kr till utgivningen av boken Fjällrand. 
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§ 33  Dnr 2021:315 
 

*KUPP-ansökan: Låvda, samisk dansfilmfestival – 
Aktavuohta Jokkmokk 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag med 40 000 kronor, med önskemål pga. pandemin att 
det ett publikt arrangemang anordnas när så tillåts.  
 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
_____ 
 

Ärende 
 

Den nybildade kulturföreningen Aktavuohta Jokkmokk ansöker 
om 50.000 kr i bidrag för att arrangera en samisk dansfilmfestival 
i Jokkmokk våren/sommaren 2021. 
 
Bakgrund 
På grund av Corona pandemin har 2020–2021 varit ett 
annorlunda år för scenkonsten och många dansare som inte har 
kunnat uppträda inför publik har i stället producerat dansverk för 
film,”screen dance”. Projektledaren Liv Aira känner till ett tiotal 
samiska dansfilmer som nyligen producerats och skulle därför 
vilja göra en dansfilmfestival som kan upplevas på plats i 
Jokkmokk och online. Festivalen kommer att visa vilken bredd 
och styrka det finns inom samisk danskonst idag. 
 
Om tillräcklig finansiering går att få kan festivalen visas i maj 
månad i samband med ”Jåhkåmåhkke Labut/Jokkmokk i rörelse”, 
en dans- och arrangörsvecka den 27–30 maj där Kultur och Fritid 
är en av arrangörerna.  Ett annat alternativ är att göra festivalen i 
samband med Urfolkens dag den 9 augusti 2021. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är att lyfta danskonsten i Sápmi genom 
professionell Sceen dance med samisk tematik med 
professionella dansare med samiskt ursprung. 
Målet är att skapa ett gemensamt forum för samiska 
danskonstnärer, upplysa samhället om dansen inom Sápmi och 
ge danskonstnärer arbetstillfällen trots svårigheter pga. 
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pågående pandemi. 
 
Genomförande 
Festivalen kommer att ske live och ha premiär den 27 maj 
(alternativt 9 augusti) på Bio Norden i Jokkmokk. De vill ge 
möjlighet att visa filmerna under 3 dagar eftersom de inte går att 
ta in ett högt publikantal pga. pandemin. En streamad variant av 
festivalen kommer att sändas online den 27–29 maj 2021 (alt. i 
augusti). 
 
Arrangemanget är det första som genomförs av kulturföreningen 
Aktavuohta, som är en partipolitiskt, ideologiskt och religiöst 
obunden förening, som riktar sig främst till personer som bor i 
Jokkmokks kommun och som är i åldrarna 12–26 år, men är 
öppen för alla. För ytterligare info om föreningen se hemsidan 
www.aktavuohta.se. 
 
Total kostnad: 390.000 kronor. Bidrag är beviljat av Sametinget, 
men ytterligare finansiering söks även hos Region Norrbotten, 
Statens kulturråd och Sparbanken Nord. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
Det har under pandemiåret producerats en mängd dansfilmer och 
när det gäller samiska dansutövare så finns det enligt projekt-
ledaren Liv Aira minst 8–10 filmer som är färdiga eller nästan 
färdiga. Att få visa dem i en separat festival under samma vecka 
som Jåhkåmåhkke Labut/Jokkmokk i Rörelse vore perfekt. Det är 
roligt att dansen blivit så stark inom samisk scenkonst. Det kan 
bli svårt att hinna få svar från alla finansiärer i tid, så att festivalen 
hinner marknadsföras i början av maj månad. Det är därför bra 
att det finns ett alternativt datum. 
 

Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 

 
att bevilja 40.000 kr till den samiska dansfilmfestivalen Låvda.   
 

 

  

Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 2021-04-20 (Signerat) Sida 12 av 34



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2021-04-20 
__________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 34  Dnr 2021:375 
 

*KUPP-ansökan: Utomhuskonsert med Elin Teilus – 
Jokkmokk Event AB/Nätverket Edda 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag med 50 000 kronor, under förutsättning att andra 
finansiärer finns och om det är möjligt att genomföra arrangemanget på 
grund av rådande omständigheter med Corona pandemin. 
_____ 
 

Ärende 
 
Jokkmokk Event AB och Nätverket Edda och ansöker om 
100.000 kr i bidrag för att göra en utomhuskonsert med artisten 
Elin Teilus med band. 
 
Bakgrund 
I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och 
därigenom en hel demokrati där alla har en röst. Sökande vill 
skapa en hållbar och omsorgsfullt lokalt designad mötesplats där 
många möts utomhus efter en lång period av Corona. Det ska bli 
en folkfest, en hyllnings-och folkbildningsdag om demokrati, om 
Jokkmokk som nationell mötesplats, samt om natur och kultur.  
Arrangörerna kommer att göra tre olika aktiviteter under en och 
samma dag, varav de söker medel till en av dessa ur KUPP. 
 
Syfte och mål 
Arrangörerna vill bjuda på ett evenemang för att fira 100 år av 
rösträtt som lockar besökare till Jokkmokk under 
sommarsolståndet söndagen den 20 juni 2021. Besökarna ska få 
med sig en upplevelse utöver det vanliga. Huvudaktiviteten för 
ansökan är en utomhuskonsert av Elin Teilus med band på 
torgscenen i parken. Bandet består av 6 personer, resande från 
Stockholm. 
 
Arrangemanget kommer att balanseras utifrån de restriktioner 
som gäller. Sökande har som mål att även streama konserten 
och kringaktiviteter och om restriktioner begränsar mängden 
besökare planerar de att streama i stället.  Om evenemanget blir 
lyckat vill de gärna göra om det år 2022. 
 
Total kostnad: 128.500 kronor. Observera att totalsumman i 
ansökan är senare korrigerad på grund av räknefel. Beräknade 
kostnader för projektet är: Gage 45.000 kr, ljud och ljus 30.000 
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kr, resor 15.000 kr, logi 10.000 kr, övrigt 8.500, samt PR, 
dokumentation, filmning 20.000 kr. Egen insats är ideellt arbete 
och 3.000 kr. Sökande räknar med 70.000-100.000 kr i bidrag 
och 40.500 kr i sponsring/gåvor. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
Möjligheten att göra en stor offentlig konsert i parken i Jokkmokk i 
juni beror på hur den nuvarande Corona pandemin utvecklar sig. 
Om det fortfarande finns lagar och restriktioner som förhindrar 
stora sammankomster kommer det inte vara möjligt. Då måste 
arrangören antingen ställa in eller göra om evenemanget till ett 
online event på någon webplattform. Eftersom det kommer att 
krävas publikintäkter och fler finansiärer än KUPP för att 
finansiera konserten känns det osäkert om de kommer att klara 
sina kostnader, så som ansökan ser ut nu.  
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 
 
att avslå ansökan eftersom det saknas finansiärer som kan göra 
ett genomförande av en utomhuskonsert i parken realistisk. 
 
Cecilia Lundin meddelar jäv i ärendet. 

 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jéremy L´Helguen (V) föreslår att bevilja bidrag med 50 000 kronor. 
 
Asbjörn Thunborg yrkar bifall på L´Helguen förslag. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar beredningens förslag till beslut mot L´Helguen förslag 
på 50 000 kr och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet 
med L´Helguen förslag. 
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§ 35 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_____ 
 
Ärenden 

 
1. Kommunstyrelsen 
- Revisionsrapport – Upphandlingsprocessen § 16 2021-02-08 

 
2. Kommunfullmäktige 
- Investeringsbudgeten för 2021 § 5 2021-02-22 
- Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning 

av överflytt av verksamheterna bostadsanpassning samt energi och 
miljöfrågor till samhällsbyggnadsnämnden och sammanträden på 
distans 

 
3. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  
- Kostnadsminskning § 46 2019:488 

 
4. PWC 
- Rapport Revisorernas grundläggande granskning 2020 

 
5. Förhandlingar kultur- och fritidsnämnden 2021 

Naturskyddsföreningen avtal skrivet för 2021, bidrag 10 000 kronor. 
Jokkmokks Simsällskap ingen förhandling 2021 pga. ingen 
verksamhet 2020. 
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§ 36    Dnr 2021:385 
 

Bygdemedelsansökan – Polcirkelgymnasterna – 
förbättringar av Polcirkelhallen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 130 000 kronor. 

____ 
 
Ärende 
 
Polcirkelgymnasterna har varit verksamma i Jokkmokk under 17 år. 
Föreningen startade som en underavdelning till Älvsbygymnasterna 
hösten 2003. 2009 blev Polcirkelgymnasterna en egen förening.  
 
Under perioden 2003 till 2018 använde föreningen gymnastiksalen på 
Västra skola. 2019 fick föreningen tillgång till Polcirkelhallen, Jokkmokks 
kommun hyr en industrilokal till vilken Polcirkelgymnasterna innehar ett 
nyttjanderättsavtal. Föreningen har stått för lokalens anpassning, 
ombyggnationer samt redskapsinköp. Medel för ombyggnation och 
anpassning kom i första hand från Jordbruksverkets investeringsstöd för 
fritids- och idrottsanläggningar på landsbygden, cirka 1,5 miljoner kronor. 
Jokkmokks kommun bidrog med cirka 800 000 tusen kronor. Sparbanken 
Nord bidrog med 240 000 kronor till redskap/inventarier och 
Idrottslyftet/Riksidrottsförbundet bidrog med 200 000 kronor. Jokkmokks 
Allmänning 150 000 kronor. 
 
Projekt 10 steg vidare, dessa åtgärder bör göras enligt föreningen total 
kostnad 268 000 kronor 
 
1. Plintar Två passplintar. Lätt transporterade och universellt 
användbara klossar till passningsplattform eller underbygge för upphöjd 
landning, satstagning från höjd osv. Redskapet bidrar till att utrusta 
hallen med ett universellt hjälpmedel. 
4-delad skumplint. Lätt transporterade och universellt användbara 
klossar till passningsplattform eller underbygge för upphöjd landning, 
satstagning från höjd osv. Redskapet bidrar till att utrusta hallen med ett 
universellt hjälpmedel. 
 
2. Landningsmatta för hopp. FIG (internationellt) godkänd 
landningsmatta för hopp. Behövs för tävlingar på avancerad nivå. Frigör 
mattor som behövs i andra delar av hallen. 
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3. Tre tjockmattor När de tränade på Västra skolan fick de använda 
skolans tjockmattor och efter flytten till egen hall har de fått fortsätta låna 
några av dessa. Skolan kommer att vilja få dem tillbaka till sin egen 
verksamhet och föreningen har därför behov av att köpa in egna 
tjockmattor. 
 
4. Pasställning för räck/barr Plattform för tränare att stå på vid 
barrholme eller barr. Plattformen är ett hjälpmedel för både gymnaster 
och tränare för att kunna träna/lära ut mer avancerade övningar i. 
Plattformen förbättrar också säkerheten, då tränarens position intill 
gymnasten underlättar passning. 
 
5. Satsbräda En ny satsbräda då deras gamla börjat bli sliten. 
 
6. Matta för herrbarr Föreningen har en herrbarr men inte särskilt 
avsedd matta under denna. Med intresset för att starta upp pojkgrupp så 
behöver föreningen kunna använda herrbarren på ett säkert sätt. 
 
7. Gymnovamattor Fyra gymnovamattor. Förening har sedan flytten från 
den kommunala gymnastiksalen brist på mattor och behöver 
komplettera. 
 
8. Spegelvägg Speglar vid fristående golv. Gymnasternas fristående 
träning förbättras på detta sätt. Speglar gör att gymnasterna själva ser 
hur de ser ut när de utför en viss position. Det är viktigt hjälpmedel för att 
träna hållning, stil och koreografi. Även Gym-mixträning för vuxna 
förbättras av speglar. 
 
9. Golvmatta Golvmatta i filt. När föreningen flyttade in i hallen köpte en 
nålfiltsmatta till golvet, som dock ej täckte områden under redskap. Den 
mattan måste komplettera även under redskapen, detta för att kunna 
flytta och möblera om i hallen efter behov. 
 
10. Kardborrband - Deras fristående golv är begagnat och behöver 
renoveras. Band för att fästa ihop delarna i golvet. 
 

Inköp av inventarier – installation juni/juli 2021 
Spegelvägg – inköp och installation augusti 2021 
Lagning av fristående golv – september 2021 
 
 
Kostnader 
 
Redskapsinköp mm  268 000 
 
Finansiering 
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Bygdemedel   130 000 
Egen insats    88 000 
Medfinansiering Framtidsbanken   50 000 
 
Totalt   268 000 

 
Yttrande 
 
Föreningen driver 7 grupper utifrån ålder, nivå och intresse, När alla 
grupper och verksamheten är i gång är det träning ca 20 tim./vecka. 
Under 2020 hade föreningen 25 aktiva ledare.  Antalet medlemmar under 
2020 108. Ny skapande har varit att det skapats nya digitala 
träningsgrupper 
 
Positivt är att föreningen löst finansiering med egen insats och bidrag 
från Framtidsbanken. 

 
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
När nu Polcirkelgymnasterna har fått tillgång till en egen anläggning bör 
anläggningen kompletteras så att den blir fullvärdig, fördelarna på sikt 
med en egen anläggning där all utrustning nu får stå framme och inte 
behöver plockas ner efter varje dag är att slitaget på utrustningen 
kommer att minimeras, föreslår jag  
 
att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 130 000 kronor. 
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§ 37    Dnr 2021:356 
 

Bygdemedelsansökan – Ájtte, svenskt fjäll- och 
samemuseum – renovering och utställning i 
Tjåggŋårisstugan – Axel Hambergs forskarstuga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 400 000 kronor och uppmana Ájtte att söka 
andra finansiärer. 

____ 
 

Ärende 
 
Axel Hamberg (1863–1933), professor i geografi vid Uppsala universitet, 
var den som först vetenskapligt utforskade och beskrev det otillgängliga 
högfjällsområdet Sarek, som sedan 1996 är en del av Världsarvet 
Laponia. Området var väl känt bland ortsbefolkningen och hade 
naturligtvis brukats av samer under lång tid men nu kom det att bli mera 
känt för majoritetssamhället med dess akademier.  
Som en förutsättning för sin pionjärforskning uppförde Axel Hamberg fem 
stugor tillverkade i plåt med fetvaddsisolering. Med hjälp av samer i 
området transporterades och byggdes stugorna under tiden 1911–1914. 
De är med vetenskaplig noggrannhet konstruerade för att klara väder och 
vind i ett hårt klimat. Stugorna eller "hyddorna" som Hamberg själv 
kallade dem var så säregna och nyskapande att patent erhölls i flera 
länder. Med hjälp av mätinstrument vid stugorna kunde Hamberg och 
hans assistenter mäta vädrets skiftningar och glaciärernas utbredning 
fortlöpande under många år.  
 
Axel Hamberg testamenterade på sin tid stugorna till Kungliga 
Vetenskapsakademien, som sedan på 1980-talet överlät de fyra stugorna 
i Sarek till Statens naturvårdsverk med Länsstyrelsen i Norrbotten och 
dess Fjällenhet som ansvarig för förvaltningen. De fyra stugorna som står 
kvar i Världsarvet Laponia, Sarek, byggnadsminnesförklarades 2015 och 
har därmed Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet. 
 
Forskarstugan vid Tjåggŋårisoalgge, byggd 1913, monterades ned från 
sin ursprungliga plats 1967 och sattes upp vid dåvarande Jokkmokks 
museum i samband med en jubileumsutställning om Axel Hamberg. En 
tid efter utställningen togs allt ned och magasinerades i museet. 
 
1995 återuppfördes Tjåggŋårisstugan inom Fjällträdgården, idag är 
föremålen från Jokkmokks museum en del av Ájttes samling. 
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Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum skriver:  

Den ökade kulturturismen i fjällvärlden är en spännande utveckling som 
tagit fart på sistone. Många kulturlämningar är ganska okända, tidigare 
har det mesta fokuserat på naturen och det storslagna landskapet.  
Personen Axel Hamberg, hans medhjälpare och den epok han 
representerar är tämligen okänd bland allmänheten och besökare i 
fjällområdet. Det hänger bl. a samman med att de fyra stugorna i Sareks 
nationalpark är låsta för allmänheten och dessutom ligger mycket 
avlägset till. I det sammanhanget har Tjåggŋårisstugan i Fjällträdgården 
en viktig historisk roll att fylla.  
Då önskemålet om att återföra övriga originalinventarier till 
Bårddetjåhkkåstugan inte ansågs genomförbar av flera anledningar 
föddes idén att man i Tjåggŋårisstugan skulle kunna skapa en mer 
historisk autentisk miljö, i form av ett Hambergsmuseum, med hjälp av 
de originalinventarier som finns i Ájttes föremålssamling. 
Tjåggŋårisstugan renoverades för drygt 20 år sedan och är idag inredd 
med några få inventarier, en soffa, ett bord och ett hörnskåp i ett av 
rummen. Stugan står öppen för besökare under sommarhalvåret, juni-
augusti, men är relativt anonym. 

 

Ájtte vill göra följande insatser: 
1. Föremålsvård Vård/konservering och vissa restaureringsinsatser dvs. 

bevarande och iordningställande av inventarier och mindre föremål, 
vetenskapliga instrument mm ur Ájttes museums samling med 
Hamberg-föremål.  

2. Byggnadsvård Fasadmålning av in-och utsida av den historiska 
byggnaden. Ny golvbeläggning inne.  

3. Nytillverkning Tillverkning av kopior av saknade möbler och vissa 
inköp av tidsenlig utställningsrekvisita.  

4. Utställningsproduktion Manusarbete och vidare produktion aven 
utställning inne i Hambergs-stugans högra rum innehållande en text-, 
bild och ljudupplevelse.  

5. Skrift Producera ett trespråkigt guidehäfte anpassat för besökare i 
fyrfärgstryck tillsammans med digitalt fördjupningsmaterial.  

 
För genomförandet krävs tillskott av kulturminnesvårdande kompetens 
vilket medför ett behov av projektanställning av nödvändiga tjänster och 
inköp av övriga tjänster vilket närmare preciseras i 
budgetsammanställningen. Se sidan 47 i ansökan. 
 
Kostnader 
 
Egen insats  475 500 
Resekostnader 25 000 
AV- teknik, bild/film mm 882 000 
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Fasadmålning och golvbeläggning 87 000 
 
Summa  1 469 500 
 
Finansiering 
 
Egen insats  475 500 
Ansökan bygdemedel 994 000 
 
Summa  1 469 500 
 
Yttrande 
 
Vid en träff med Elisabeth Pirak-Kuoljok och Göran Sjöberg berättar de 
att Hambergs stugan är ett museiföremål varför ansvaret för 
renoveringen är Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseums. Axel Hambergs 
forskarstuga är ett trevligt inslag i fjällträdgården och vi får här uppleva 
en helt annan tid, snart 120 år senare. Besökarna kommer att få en 
betydligt starkare upplevelse än tidigare när det kommer att finnas 
ljudberättelser, utställningstexter och bilder. Med Midnattssolens trädgård 
i närheten i framtiden kommer ett stort antal besökare att få uppleva 
denna pärla.  
 
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 994 000 kronor. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jéremy L´Helguen (V) föreslår att bevilja bidrag med 400 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 2021-04-20 (Signerat) Sida 21 av 34



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2021-04-20 
__________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38  Dnr 2021:311 044 
 

Bygdemedelsansökan – Vaisa Sameförening – 
Restaurering av Vaisaluokta Gamla Kyrkkåta 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 170 000 kronor. 

____ 
 
Ärende 
 
Vaisa Sameförening ansöker om bygdemedel för restaurering av 
Vaisaluokta Gamla Kyrkkåta. 
 
Den gamla kyrkkåtan i Vaisaluokta är byggd under 1940-talet av samer 
boende i Vaisaluokta. Den gamla kyrkkåtan är en av fem kyrkkåtor i 
Norrbotten och en av sju kyrkkåtor i Sverige.  
 
Kyrkkåtan i Vaisaluokta byggnadsminnesförklarades 2004-12-03, se 
bilaga. 
Pga. byggnadsminnesförklaringen måste åtgärder och insatser ske enligt 
traditionell teknik. 
Den gamla torven måste rivas och forslas bort, därefter krävs en 
besiktning av stommen, åtgärderna innebär också ny näverläggning och 
torvning. 
Senast kyrkkåtan renoverades var 1996, förening fick då stöd från 
Länsstyrelsen. 
 
Kostnader: 
 
Restaureringsarbetet 523 675 
 
Summa  523 675 
 
Finansiering: 
 
Ansökan bygdemedel  170 000 
Egen insats        8 675 
Medfinansiering  345 000 
 
Summa  523 675 
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Länsstyrelsen har beviljat 318 000 kr och även en ansökan på 27 000 kr 
är inlämnad till Framtidsbanken. 
 
Yttrande  
 
När arbetet med att byggnadsminnesförklara Gamla kyrkkåtan i 
Vaisaluokta tillstyrkte Jokkmokks kommun, Sirges sameby, Ájtte Svenskt 
Fjäll- och samemuseum samt Norrbottens museum detta.  
 
I beslutet står det att kyrkkåtan ska underhållas så att den inte förfaller 
och att vård- och underhållsarbeten ska utföras med material och 
metoder som är anpassade till byggnadens egenart så att det 
kulturhistoriska värdet inte minskar. Vaisa Sameförening har även ansökt 
om finansiering från Länsstyrelsen och Framtidsbanken. 
  
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bygdemedelsansökan beviljas med 170 000 kronor. 
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§ 39  Dnr 2021:388 
 

Bygdemedelsansökan: Utveckla Midnattssolens 
trädgård – Linnésamfundet Polcirkeln 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 500 000 kr.  
_______ 

 
Ärende 
 
Linnésamfundet Polcirkeln ansöker om 977.550 kr i bygdemedel 
för att fortsätta utvecklingen av Midnattssolens trädgård. 
 
Bakgrund 
Linnésamfundet Polcirkeln har sedan starten 1982 arbetat för att 
öka intresset för naturvetenskap, med utgångspunkt i Carl von 
Linnés resa till Lappland 1732 då Sveriges mest kände 
naturvetare genomförde sin allra första landskapsresa till 
Lappland. Hans skildring lyfte vår landsända som en viktig och 
intressant region inte minst genom samernas hållbara 
levnadssätt, mathantering, nyttjande av örter och närheten till och 
respekten för naturen.  
Sedan hösten 2019 pågår en förstudie med målet att förverkliga 
den av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell framtagna 
utvecklingsplanen för projektet Midnattssolens trädgård i 
Jokkmokk. Medel till förstudien har beviljats av Leader Polaris, 
med Jokkmokks kommun som projektägare. Förstudien har haft 
stort stöd av Leader Polaris och förlängs nu t.o.m. 2021-12-31. 
De insatser som görs inom förstudieprojektet kommer under 
2021 att kunna räknas med i det sökta bygdemedelsprojektet. 
Linnésamfundet Polcirkeln månar om sitt samarbete med 
Fjällträdgården och ser projektet Midnattssolens trädgård som en 
ypperlig möjlighet till att stärka intresset för naturvetenskap och 
trädgård och därmed stärka Jokkmokk som besöksmål. 
Linnésamfundet ingår i den nationella referensgruppen för 
Midnattssolens trädgård och kommer att ingå i den nystartade 
insamlingsstiftelsen och en framtida verksamhetsstiftelse. 
 
Sammanfattning av projektets mål 
Projektet ska pågå mellan 2021-05-01 tom 2022-05-01 och kan 
delas upp i två steg.  
Steg 1: Upprättande av en detaljplan för att påbörja projektering. 
Planen är viktig för att få ett ökat engagemang för trädgården i 
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lokalsamhället, och för att få en samsyn bland alla berörda parter. 
Den kommer även att vara en grundförutsättning för att verksam-
hetsstiftelsen ska kunna skriva avtal med framtida finansiärer om 
byggnationer och verksamhet. Beräknad kostnad 350.000 kr.  
 
Steg 2: Utveckla samverkan och söka extern finansiering både 
lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet leds av den nuvarande 
projektledaren Lena Vikström, som finansieras av Leader Polaris 
fram till 2021-12-31. I finansieringsarbetet för trädgårdens  
sex olika delar involveras många olika aktörer och parter, vilket 
medför ett stort administrativt arbete med avtal, överens-
kommelser och ansökningar. Här behövs det därför en utökad 
administrativ resurs motsvarande 50–60 %. 
För att marknadsföra till en stor bredd av intressenter behövs det 
göras en marknadsplan och PR-aktiviteter, vilket kräver att 
projektet har en kommunikatör anställd på 3–5 timmar per vecka. 
Beräknad kostnad för projektledare, administratör, kommunikatör 
samt marknadsföring är 627.550 kr. Totalt söks 977.550 kr i 
bygdemedel. 
 
Yttrande 
 
När Midnattssolens trädgård har presenterats nationellt och 
regionalt har både finansiärer och myndigheter mött idén med 
stor entusiasm och nyfikenhet. Den Leaderstödda förstudien har 
visat att arbetet för att hitta finansiärer till detta stora projekt 
innebär kontakt med många olika typer av investerare och 
samarbetspartners som sedan ska samverka för att förverkliga 
trädgårdens olika delar. Vissa delar kommer att kräva långsiktiga 
avtal med t.ex. universitet och offentliga finansiärer, andra delar 
kommer att passa bättre för privat kapital. Målet för de 
bygdemedel som investeras i detta projekt ska vara att det 
gynnar besöksnäring och utveckling av hela Lule älvdal och 
Norrbotten. 
Ett stöd till en fortsatt utveckling av Midnattssolens trädgård kan 
jämföras med Jokkmokks kommuns stöd till projektet Arctic 
Maritime Fishfarm, där både bygdemedel och kommunala medel 
används för att utveckla en ny näringsverksamhet i kommunen 
(dnr 2021:74). Även i trädgårdsprojektet krävs det ett proaktivt 
arbetssätt hos kommunen för att nästa fas av projekteringen ska 
ha god chans att genomföras. För att de potentiella investerarna 
och offentliga finansiärerna ska kunna ta det avgörande beslutet 
att etablera och investera i Jokkmokk behöver Jokkmokks 
kommun, utöver deltagande i projektet, underlätta starten av 
detaljplanearbetet. En detaljplan brukar ta ca 1 år att få godkänd. 
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Under 2021 har en nationell referensgrupp startats med målet att 
främja det fortsatta finansieringsarbetet. Där ingår representanter 
för Sametinget, Linnésamfundet, fundraising, där finns även 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg och vår 
tidigare landshövding Björn O Nilsson, som är ordförande.  
 En insamlingsstiftelse är bildad i samarbete med parter från den 
lokala besöksnäringen. Föreningslivet representeras av 
Linnésamfundet Polcirkeln som ser tydliga fördelar med att 
utveckla trädgårdskunnandet på orten för att i ett slag både 
främja naturvetenskap och besöksnäring. Den marknadsföring 
som utvecklas i projektet kommer också att vara en marknads-
föring av mat, kultur, upplevelser och lokala naturbaserade 
näringar (fiske, rennäring, skog, osv).  
Projektet kommer, så som föreningen skriver i ansökan, att 
förstärka de värden som finns i regionen och skapa 
förutsättningar för fler arbetstillfällen och utbildningar inom 
trädgård, odling, rekreation och besöksnäring och inte minst att 
öka intresset för naturvetenskap och områdets kulturella arv. 
Linnésamfundet har efter inlämnandet av ansökan ansökt om 
organisationsnummer. 
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
att tillstyrka bygdemedel 977 550 kr till Linnésamfundets projekt 
för att utveckla Midnattssolens trädgård. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ingrid Metelius (s) föreslår att bevilja bidrag med 500 000 kronor. 
 
Jéremy L´Helguen (V) yrkar på avslag. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Metelius (s) förslag till beslut mot L´Helguen förslag 
på avslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med 
Metelius (s) förslag. Ordförande prövar därefter beredningens förslag mot 
Metelius (s) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med Metelius (s) förslag. 
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§ 40    Dnr 
 

GAP-analys 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att ge avdelningschef Monica Lundkvist i uppdrag att titta på en 
organisationsförändring. 
______ 
 
Ärende 
 
Genom att göra en Gap-analys kan Jokkmokks kommun belysa vilka 
behov som ökar och minskar det ger oss som arbetsgivare en möjlighet 
att mer aktivt prioritera vid rekrytering och ersättning för att på så sätt 
säkerställa att Jokkmokks kommun följer med i utvecklingen.  
Vi ser naturliga avgångar och har i det läget en möjlighet att prioritera 
vilken typ av kompetens vi som kommun är i behov av. Där kompetenser 
antas minska grundar sig mycket i den digitala utvecklingen och 
effektiviseringen av våra arbetssätt. Det öppnar upp en möjlighet för oss 
som arbetsgivare att se över hur vi kan kompetensutveckla och 
omfördela våra kompetenser på bästa sätt för att möta framtida behov. 
 

Syfte  
Att identifiera framtida kompetensbehov 
 
Mål 
Att säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och 
tillgodose dess behov 

 
Vid sammanträdet redovisade funktionschef Kristina Holmgren GAP-
analysen för kultur- och fritidsnämndens område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 2021-04-20 (Signerat) Sida 27 av 34



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2021-04-20 
__________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41    Dnr 
 

Förslag Grundläggande granskning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist att under hösten 2021 
anordna workshop för nämnden samt enhetscheferna, workshopens mål 
är att arbeta med verksamhetsmål, riskanalys samt internkontrollplan. 
besluta enligt avdelningschefens förslag. 
_______ 
 
Ärende 

 
Bakgrund 
 
I revisorernas grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden 
2020 har revisorerna rekommenderat nämnden för att utveckla 
verksamheten 

• Att upprätta riskanalys som omfattar samtliga risker för nämndens 

verksamheter och som sedan ligger till grund för aktiviteter i 

internkontrollplan 

• Att upprätta internkontrollplan för nämndens verksamhet som 

innehåller riskområden och uppföljningsbara aktiviteter inom 

riskområden 

 
Förslag till beslut 
 
Avdelningschefen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 
Uppdra till Avdelningschef att under hösten 2021 anordna workshop för 
nämnden samt enhetscheferna, workshopens mål är att arbeta med 
verksamhetsmål, riskanalys samt internkontrollplan. 
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§ 42    Dnr 
 

Förslag Delegationsordning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
i enlighet med avdelningschefens förslag. 
______ 
 
Ärende 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att komplettera sin 
delegationsordning så att den överensstämmer med Kommunstyrelsens 
delegationsordning för Upphandling av varor och tjänster. 
 
Kultur- och fritidsnämndens komplettering av delegationsordningen 
föreslås till  
 
Beslut om upphandling och tecknande  Respektive beslutsattestant 

av avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 kr. 

 

Beslut om upphandling och tecknande av  Kommunchef 
avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 – 500 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande av  Kultur- och fritidsnämnden 

avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 kr. 
 
Förslag till beslut 
 
Avdelningschefen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 
Komplettera delegationsordningen med följande  
 
Beslut om upphandling och tecknande  Respektive beslutsattestant 
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av avtal av varor och tjänster  
över direktupphandlingsgränsen samt  
fatta tilldelningsbeslut enligt  
budget eller av kommunfullmäktige  
beslutad investeringsbudget  
upp till 200 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande  Kommunchef 
av avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 – 500 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande av  Kultur- och fritidsnämnden 
avtal av varor och tjänster över direktupp- 
handlingsgränsen samt fatta tilldelnings- 
beslut enligt budget eller av kommun- 
fullmäktige beslutad investeringsbudget  
upp till 200 000 kr. 
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§ 43 
 

Midnattssolens trädgård information  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
Ärende 
 
Projektledare Lena Vikström deltar digitalt för att informera vad som just 
nu sker, ett samverkansavtal med Ájtte är under upprättande. 
Planbesked ärendet plockades ut från kommunfullmäktige i november 
2020, viktigt att kommunstyrelsen tar upp ärendet igen om planbesked 
för att projektet nu kan gå vidare och söka finansiärer. 
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§ 44 
 

*Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschef informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
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§ 45 
 

Frågor från ledamot Jéremy L´Helguen (v) 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist att utreda möjlighet att 
flytta över bidragen som beviljas till Folkets Hus föreningarna, Laponia 
Porten och Polcirkelgymnasterna till kultur- och fritidsnämnden, 
 
att uppdra till fritidschef Ann Enberg att titta över en ev. marknadsföring 
av skidanläggningarna i Porjus/Vuollerim/Jokkmokk och ev. ett 
samarbete med olika entreprenörer, 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist en uppföljning av flytten 
av personal till kommunalkontoret och hur pandemin har drabbat 
verksamheten. 
 
att uppdra till kultursekreterare Anna-Karin Aira kontakta 
tillväxtavdelningen, att lägga ett residens på Jokkes museum i Porsi kan 
hjälppa till att sänka lokalkostnaderna. 
______ 
 
Ärende 
 
Jéremy L´Helguen (v) tog vid sammanträdet upp frågor 
 
- Föreningsbidrag redovisning hur hyreskostnader och bidrag fördelas 

bland kommunens avdelningar 
- Marknadsföring av skidanläggningar i Jokkmokks kommun 
- Uppföljning flytten till kommunalkontoret. 
- Jokkes museum. 
- Demokratiåret, kultursekreterare Anna-Karin Aira besvarade frågan. 
- Information drogsamverkan med socialkontoret, fritidschef Ann 

Enberg besvarade frågan. 
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§ 26 
 


Innehållsförteckning 
 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.  
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§ 27 
 


Val av justerare 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Jéremy L´Helguen (v) till justerare. 
_____ 
 
Ärende 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.  
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§ 28 
 


Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg. 


 
§ 46 frågor från ledamot Jéremy L´Helguen (v) 
_______ 
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§ 29   
 


Vintermarknaden – utvärdering 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
_______ 


 
Ärende 
 
Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2021-02-24 önskade Jéremy 
L´Helguen att ansvariga för marknaden skulle bjudas in till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2021-04-20. 


 
Till sammanträdet är Tillväxtchef Stefan Andersson inbjuden. 
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§ 30 
 


Ekonomisk redovisning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
Ärende 
 
Avdelningschef Monica Lundkvist redovisar i ärendet, budgeten är ännu 
inte inlagd i ekonomisystemet, varför det är svårt att redovisa riktiga 
siffror. 
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§ 31  Dnr 2021:352 


 


*KUPP-ansökan: Bágojda båddnum/Beroende av 
ord – Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi 


 


Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan med 25 000 kronor till utgivningen av en antologi i 
anslutning till projektet Bágojda båddnum/Beroende av ord.    
 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
____ 


 


Ärende 
 


Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi ansöker om 25.000 kr i 
bidrag för genom-förandet av projektet Bágojda 
båttnum/Beroende av ord, en författarskola för samiska författare 
i Jokkmokks området. 
 
Bakgrund 
Åren 2014–2015 arrangerades samernas författarskola i 
Jokkmokk som resulterade i nio färdiga manus och en antologi, 
och nästan hälften av kursdeltagarna gick vidare och publicerade 
egna böcker efter det. Tyvärr fick skolan ingen fortsättning trots 
det fina resultatet. Nu finns Tjállegoahte Författarcentrum Sápmi 
som ska stödja och främja utgivning av samisk litteratur, med 
säte i Jokkmokk. 


 
Tanken med projektet är att göra en kortare version av 
författarskolan och börja med en första utbildningsinsats på 
lulesamiskt område, alltså i Jokkmokk.  
 
Syfte och mål 
Det finns mycket lite ny skönlitteratur på samiska. Projektets syfte 
är att ge stöd så att det blir fler samiska skribenter och författare 
som skriver på samiska i och kring Jokkmokk. De vill också 
utveckla metoder för att stötta samisktalande att skriva. Genom 
att utbilda och stödja skribenter vill de att fler ska våga ta steget 
att publicera sig på samiska. Utbildningen ska också skapa ett 
samisktalande kollegium där man kan tala om text och skapa en 
plats för konstnärliga samtal kring skrivande. 
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Målet är att ge åtta samiska personer möjlighet att gå en längre 
skrivarkurs i Jokkmokk. Texterna ska publiceras i en antologi och 
de hoppas kunna arrangera en publik uppläsning av antologin i 
Jokkmokk. Med denna första kurs vill de bygga upp en 
fungerande utbildningsmodell som kan genomföras på olika 
samiska språk och på olika orter i framtiden. 
 
Genomförande 
Skrivarkursen kommer att arrangeras med träffar under en 
halvårsperiod. Träffarna kommer att hållas fysiskt i Jokkmokk 
under fyra långhelger. En kursledare ansvarar för undervisningen 
i kreativt skrivande, handleder i skrivprocessen, ger feedback och 
konstruktiv respons på kursdeltagarnas texter. Det ingår även en 
föreläsning kring språkspärrar. Projektägaren kommer att knyta 
till sig språkarbetare som kan agera som stöd och mentorer. Efter 
kursen kommer de att bearbeta ett urval av texterna som 
producerats under kurstiden som sedan publiceras i en antologi. 
 
Total kostnad: 272.900 kronor. Bidrag är beviljat av Sametinget 
och Institutet för språk och folkminnen, Isof, och ytterligare 
finansiering söks även hos Statens kulturråd. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
För Jokkmokks kommuns stöttning till språkarbete vill vi i första 
hand hänvisa till Minoritetsspråkgruppen, som har egna 
projektmedel som man kan söka. Vi vill dock gärna stödja arbetet 
för ett ökat antal författare och skribenter i kommunen, och vi bör 
därför stödja utgivningen av den antologi som kursen har som 
slutmål. 
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 
 
att bevilja 25.000 kr till utgivningen av en antologi i anslutning till 


projektet Bágojda båddnum/Beroende av ord.   
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§ 32  Dnr 2021:374 
 


*KUPP-ansökan: Fjällrand – Thomas Öberg/ 
Natur i norr 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja 40 000 kronor. 


 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
_____ 
 


Ärende 
 
Thomas Öberg ansöker om 50.000 kr i bidrag för att täcka delar 
av trycknings-kostnaderna för boken ”Fjällrand” som han och 
medförfattaren Jan-Erik Nilsson vill ge ut våren 2022. 
 
Bakgrund 
Jan-Erik Nilsson har under många år fotodokumenterad natur, 
växter, djur och människor i Storlule- och Langasområdet. 
Thomas Öberg har under många år som ekologilärare, 
museiintendent vid Ájtte och som egenföretagare intresserat sig 
och informerat om området. Mötet i denna bok utmynnar i något 
som inte finns sedan tidigare. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är produktion av boken "Fjällrand - De krokiga 
tallarnas land, vår del av taigan i världsarvet Laponia". Boken 
kommer att ha texter av Thomas Öberg och foton av Jan-Erik 
Nilsson, Gällivare. Boken är en kärleksförklaring till fjällrandens 
urskogar i bild och text men skall samtidigt både locka till besök 
och förmedla kunskap om området, urskogarna och Laponia. 
Boken har ett brett anslag med berättelser/beskrivningar av 
landskapet, växterna, djuren, människorna (i synnerhet den 
samiska kulturen) och de historiska händelserna i området. 
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Projektets huvudmål är en fotobok med genomarbetade texter, 
som är både informativa och ibland poetiska, och utgivningen 
beräknas till våren 2022. Till boken hör inspelade ljudfiler med 
intervjuer, jojk och naturljud, särskilt  
fågelläten. Ljuden är tillgängliga via QR-koder. Genom Thomas 
bakgrund som radioreporter kan detta bli ett annorlunda och 
spännande komplement till foton och skrivna texter.  
 
Total kostnad: 516.000 kronor. Av detta är författarnas eget 
arbete 400.000 kr och det övriga är kostnader för tryckning, till 
vilket finansiering söks från Jokkmokks och Gällivare kommuner, 
samt förlaget. 


 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 


 
Intresset för skildringar av urskogen vid Storlule- och 
Langasområdet tror jag kommer att vara stort, särskilt med tanke 
på att bokens författare båda har lång erfarenhet av att vistas i 
älvdalen och har en relation till både människor och natur. Idén 
om att knyta ljudfiler till bokens bilder och texter är intressant.   


 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 


 
att bevilja 30.000 kr till utgivningen av boken Fjällrand. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 


 
Kultur- och fritidsnämnden  2021-04-20 
__________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 33  Dnr 2021:315 
 


*KUPP-ansökan: Låvda, samisk dansfilmfestival – 
Aktavuohta Jokkmokk 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag med 40 000 kronor, med önskemål pga. pandemin att 
det ett publikt arrangemang anordnas när så tillåts.  
 
Ovanstående belopp har beviljats er under förutsättning att Jokkmokks 
kommun och KUPP-projektet tydligt framgår som finansiär av Ert projekt, 
både vid marknadsföring och vid slutprodukten/genomförandet, samt att 
projektet marknadsförs offentligt. 
Vi skickar med en blankett för redovisning av hur bidraget använts 
_____ 
 


Ärende 
 


Den nybildade kulturföreningen Aktavuohta Jokkmokk ansöker 
om 50.000 kr i bidrag för att arrangera en samisk dansfilmfestival 
i Jokkmokk våren/sommaren 2021. 
 
Bakgrund 
På grund av Corona pandemin har 2020–2021 varit ett 
annorlunda år för scenkonsten och många dansare som inte har 
kunnat uppträda inför publik har i stället producerat dansverk för 
film,”screen dance”. Projektledaren Liv Aira känner till ett tiotal 
samiska dansfilmer som nyligen producerats och skulle därför 
vilja göra en dansfilmfestival som kan upplevas på plats i 
Jokkmokk och online. Festivalen kommer att visa vilken bredd 
och styrka det finns inom samisk danskonst idag. 
 
Om tillräcklig finansiering går att få kan festivalen visas i maj 
månad i samband med ”Jåhkåmåhkke Labut/Jokkmokk i rörelse”, 
en dans- och arrangörsvecka den 27–30 maj där Kultur och Fritid 
är en av arrangörerna.  Ett annat alternativ är att göra festivalen i 
samband med Urfolkens dag den 9 augusti 2021. 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte är att lyfta danskonsten i Sápmi genom 
professionell Sceen dance med samisk tematik med 
professionella dansare med samiskt ursprung. 
Målet är att skapa ett gemensamt forum för samiska 
danskonstnärer, upplysa samhället om dansen inom Sápmi och 
ge danskonstnärer arbetstillfällen trots svårigheter pga. 
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pågående pandemi. 
 
Genomförande 
Festivalen kommer att ske live och ha premiär den 27 maj 
(alternativt 9 augusti) på Bio Norden i Jokkmokk. De vill ge 
möjlighet att visa filmerna under 3 dagar eftersom de inte går att 
ta in ett högt publikantal pga. pandemin. En streamad variant av 
festivalen kommer att sändas online den 27–29 maj 2021 (alt. i 
augusti). 
 
Arrangemanget är det första som genomförs av kulturföreningen 
Aktavuohta, som är en partipolitiskt, ideologiskt och religiöst 
obunden förening, som riktar sig främst till personer som bor i 
Jokkmokks kommun och som är i åldrarna 12–26 år, men är 
öppen för alla. För ytterligare info om föreningen se hemsidan 
www.aktavuohta.se. 
 
Total kostnad: 390.000 kronor. Bidrag är beviljat av Sametinget, 
men ytterligare finansiering söks även hos Region Norrbotten, 
Statens kulturråd och Sparbanken Nord. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
Det har under pandemiåret producerats en mängd dansfilmer och 
när det gäller samiska dansutövare så finns det enligt projekt-
ledaren Liv Aira minst 8–10 filmer som är färdiga eller nästan 
färdiga. Att få visa dem i en separat festival under samma vecka 
som Jåhkåmåhkke Labut/Jokkmokk i Rörelse vore perfekt. Det är 
roligt att dansen blivit så stark inom samisk scenkonst. Det kan 
bli svårt att hinna få svar från alla finansiärer i tid, så att festivalen 
hinner marknadsföras i början av maj månad. Det är därför bra 
att det finns ett alternativt datum. 
 


Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 


 
att bevilja 40.000 kr till den samiska dansfilmfestivalen Låvda.   
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§ 34  Dnr 2021:375 
 


*KUPP-ansökan: Utomhuskonsert med Elin Teilus – 
Jokkmokk Event AB/Nätverket Edda 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag med 50 000 kronor, under förutsättning att andra 
finansiärer finns och om det är möjligt att genomföra arrangemanget på 
grund av rådande omständigheter med Corona pandemin. 
_____ 
 


Ärende 
 
Jokkmokk Event AB och Nätverket Edda och ansöker om 
100.000 kr i bidrag för att göra en utomhuskonsert med artisten 
Elin Teilus med band. 
 
Bakgrund 
I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och 
därigenom en hel demokrati där alla har en röst. Sökande vill 
skapa en hållbar och omsorgsfullt lokalt designad mötesplats där 
många möts utomhus efter en lång period av Corona. Det ska bli 
en folkfest, en hyllnings-och folkbildningsdag om demokrati, om 
Jokkmokk som nationell mötesplats, samt om natur och kultur.  
Arrangörerna kommer att göra tre olika aktiviteter under en och 
samma dag, varav de söker medel till en av dessa ur KUPP. 
 
Syfte och mål 
Arrangörerna vill bjuda på ett evenemang för att fira 100 år av 
rösträtt som lockar besökare till Jokkmokk under 
sommarsolståndet söndagen den 20 juni 2021. Besökarna ska få 
med sig en upplevelse utöver det vanliga. Huvudaktiviteten för 
ansökan är en utomhuskonsert av Elin Teilus med band på 
torgscenen i parken. Bandet består av 6 personer, resande från 
Stockholm. 
 
Arrangemanget kommer att balanseras utifrån de restriktioner 
som gäller. Sökande har som mål att även streama konserten 
och kringaktiviteter och om restriktioner begränsar mängden 
besökare planerar de att streama i stället.  Om evenemanget blir 
lyckat vill de gärna göra om det år 2022. 
 
Total kostnad: 128.500 kronor. Observera att totalsumman i 
ansökan är senare korrigerad på grund av räknefel. Beräknade 
kostnader för projektet är: Gage 45.000 kr, ljud och ljus 30.000 
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kr, resor 15.000 kr, logi 10.000 kr, övrigt 8.500, samt PR, 
dokumentation, filmning 20.000 kr. Egen insats är ideellt arbete 
och 3.000 kr. Sökande räknar med 70.000-100.000 kr i bidrag 
och 40.500 kr i sponsring/gåvor. 
 
Kultursekreterare Anna-Karin Aira har yttrat sig i ärendet 
 
Möjligheten att göra en stor offentlig konsert i parken i Jokkmokk i 
juni beror på hur den nuvarande Corona pandemin utvecklar sig. 
Om det fortfarande finns lagar och restriktioner som förhindrar 
stora sammankomster kommer det inte vara möjligt. Då måste 
arrangören antingen ställa in eller göra om evenemanget till ett 
online event på någon webplattform. Eftersom det kommer att 
krävas publikintäkter och fler finansiärer än KUPP för att 
finansiera konserten känns det osäkert om de kommer att klara 
sina kostnader, så som ansökan ser ut nu.  
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar 
 
att avslå ansökan eftersom det saknas finansiärer som kan göra 
ett genomförande av en utomhuskonsert i parken realistisk. 
 
Cecilia Lundin meddelar jäv i ärendet. 


 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jéremy L´Helguen (V) föreslår att bevilja bidrag med 50 000 kronor. 
 
Asbjörn Thunborg yrkar bifall på L´Helguen förslag. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar beredningens förslag till beslut mot L´Helguen förslag 
på 50 000 kr och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet 
med L´Helguen förslag. 
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§ 35 
 


Övriga anmälningsärenden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_____ 
 
Ärenden 


 
1. Kommunstyrelsen 
- Revisionsrapport – Upphandlingsprocessen § 16 2021-02-08 


 
2. Kommunfullmäktige 
- Investeringsbudgeten för 2021 § 5 2021-02-22 
- Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning 


av överflytt av verksamheterna bostadsanpassning samt energi och 
miljöfrågor till samhällsbyggnadsnämnden och sammanträden på 
distans 


 
3. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott  
- Kostnadsminskning § 46 2019:488 


 
4. PWC 
- Rapport Revisorernas grundläggande granskning 2020 


 
5. Förhandlingar kultur- och fritidsnämnden 2021 


Naturskyddsföreningen avtal skrivet för 2021, bidrag 10 000 kronor. 
Jokkmokks Simsällskap ingen förhandling 2021 pga. ingen 
verksamhet 2020. 
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§ 36    Dnr 2021:385 
 


Bygdemedelsansökan – Polcirkelgymnasterna – 
förbättringar av Polcirkelhallen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 130 000 kronor. 


____ 
 
Ärende 
 
Polcirkelgymnasterna har varit verksamma i Jokkmokk under 17 år. 
Föreningen startade som en underavdelning till Älvsbygymnasterna 
hösten 2003. 2009 blev Polcirkelgymnasterna en egen förening.  
 
Under perioden 2003 till 2018 använde föreningen gymnastiksalen på 
Västra skola. 2019 fick föreningen tillgång till Polcirkelhallen, Jokkmokks 
kommun hyr en industrilokal till vilken Polcirkelgymnasterna innehar ett 
nyttjanderättsavtal. Föreningen har stått för lokalens anpassning, 
ombyggnationer samt redskapsinköp. Medel för ombyggnation och 
anpassning kom i första hand från Jordbruksverkets investeringsstöd för 
fritids- och idrottsanläggningar på landsbygden, cirka 1,5 miljoner kronor. 
Jokkmokks kommun bidrog med cirka 800 000 tusen kronor. Sparbanken 
Nord bidrog med 240 000 kronor till redskap/inventarier och 
Idrottslyftet/Riksidrottsförbundet bidrog med 200 000 kronor. Jokkmokks 
Allmänning 150 000 kronor. 
 
Projekt 10 steg vidare, dessa åtgärder bör göras enligt föreningen total 
kostnad 268 000 kronor 
 
1. Plintar Två passplintar. Lätt transporterade och universellt 
användbara klossar till passningsplattform eller underbygge för upphöjd 
landning, satstagning från höjd osv. Redskapet bidrar till att utrusta 
hallen med ett universellt hjälpmedel. 
4-delad skumplint. Lätt transporterade och universellt användbara 
klossar till passningsplattform eller underbygge för upphöjd landning, 
satstagning från höjd osv. Redskapet bidrar till att utrusta hallen med ett 
universellt hjälpmedel. 
 
2. Landningsmatta för hopp. FIG (internationellt) godkänd 
landningsmatta för hopp. Behövs för tävlingar på avancerad nivå. Frigör 
mattor som behövs i andra delar av hallen. 
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3. Tre tjockmattor När de tränade på Västra skolan fick de använda 
skolans tjockmattor och efter flytten till egen hall har de fått fortsätta låna 
några av dessa. Skolan kommer att vilja få dem tillbaka till sin egen 
verksamhet och föreningen har därför behov av att köpa in egna 
tjockmattor. 
 
4. Pasställning för räck/barr Plattform för tränare att stå på vid 
barrholme eller barr. Plattformen är ett hjälpmedel för både gymnaster 
och tränare för att kunna träna/lära ut mer avancerade övningar i. 
Plattformen förbättrar också säkerheten, då tränarens position intill 
gymnasten underlättar passning. 
 
5. Satsbräda En ny satsbräda då deras gamla börjat bli sliten. 
 
6. Matta för herrbarr Föreningen har en herrbarr men inte särskilt 
avsedd matta under denna. Med intresset för att starta upp pojkgrupp så 
behöver föreningen kunna använda herrbarren på ett säkert sätt. 
 
7. Gymnovamattor Fyra gymnovamattor. Förening har sedan flytten från 
den kommunala gymnastiksalen brist på mattor och behöver 
komplettera. 
 
8. Spegelvägg Speglar vid fristående golv. Gymnasternas fristående 
träning förbättras på detta sätt. Speglar gör att gymnasterna själva ser 
hur de ser ut när de utför en viss position. Det är viktigt hjälpmedel för att 
träna hållning, stil och koreografi. Även Gym-mixträning för vuxna 
förbättras av speglar. 
 
9. Golvmatta Golvmatta i filt. När föreningen flyttade in i hallen köpte en 
nålfiltsmatta till golvet, som dock ej täckte områden under redskap. Den 
mattan måste komplettera även under redskapen, detta för att kunna 
flytta och möblera om i hallen efter behov. 
 
10. Kardborrband - Deras fristående golv är begagnat och behöver 
renoveras. Band för att fästa ihop delarna i golvet. 
 


Inköp av inventarier – installation juni/juli 2021 
Spegelvägg – inköp och installation augusti 2021 
Lagning av fristående golv – september 2021 
 
 
Kostnader 
 
Redskapsinköp mm  268 000 
 
Finansiering 
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Bygdemedel   130 000 
Egen insats    88 000 
Medfinansiering Framtidsbanken   50 000 
 
Totalt   268 000 


 
Yttrande 
 
Föreningen driver 7 grupper utifrån ålder, nivå och intresse, När alla 
grupper och verksamheten är i gång är det träning ca 20 tim./vecka. 
Under 2020 hade föreningen 25 aktiva ledare.  Antalet medlemmar under 
2020 108. Ny skapande har varit att det skapats nya digitala 
träningsgrupper 
 
Positivt är att föreningen löst finansiering med egen insats och bidrag 
från Framtidsbanken. 


 
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
När nu Polcirkelgymnasterna har fått tillgång till en egen anläggning bör 
anläggningen kompletteras så att den blir fullvärdig, fördelarna på sikt 
med en egen anläggning där all utrustning nu får stå framme och inte 
behöver plockas ner efter varje dag är att slitaget på utrustningen 
kommer att minimeras, föreslår jag  
 
att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 130 000 kronor. 
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§ 37    Dnr 2021:356 
 


Bygdemedelsansökan – Ájtte, svenskt fjäll- och 
samemuseum – renovering och utställning i 
Tjåggŋårisstugan – Axel Hambergs forskarstuga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 400 000 kronor och uppmana Ájtte att söka 
andra finansiärer. 


____ 
 


Ärende 
 
Axel Hamberg (1863–1933), professor i geografi vid Uppsala universitet, 
var den som först vetenskapligt utforskade och beskrev det otillgängliga 
högfjällsområdet Sarek, som sedan 1996 är en del av Världsarvet 
Laponia. Området var väl känt bland ortsbefolkningen och hade 
naturligtvis brukats av samer under lång tid men nu kom det att bli mera 
känt för majoritetssamhället med dess akademier.  
Som en förutsättning för sin pionjärforskning uppförde Axel Hamberg fem 
stugor tillverkade i plåt med fetvaddsisolering. Med hjälp av samer i 
området transporterades och byggdes stugorna under tiden 1911–1914. 
De är med vetenskaplig noggrannhet konstruerade för att klara väder och 
vind i ett hårt klimat. Stugorna eller "hyddorna" som Hamberg själv 
kallade dem var så säregna och nyskapande att patent erhölls i flera 
länder. Med hjälp av mätinstrument vid stugorna kunde Hamberg och 
hans assistenter mäta vädrets skiftningar och glaciärernas utbredning 
fortlöpande under många år.  
 
Axel Hamberg testamenterade på sin tid stugorna till Kungliga 
Vetenskapsakademien, som sedan på 1980-talet överlät de fyra stugorna 
i Sarek till Statens naturvårdsverk med Länsstyrelsen i Norrbotten och 
dess Fjällenhet som ansvarig för förvaltningen. De fyra stugorna som står 
kvar i Världsarvet Laponia, Sarek, byggnadsminnesförklarades 2015 och 
har därmed Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet. 
 
Forskarstugan vid Tjåggŋårisoalgge, byggd 1913, monterades ned från 
sin ursprungliga plats 1967 och sattes upp vid dåvarande Jokkmokks 
museum i samband med en jubileumsutställning om Axel Hamberg. En 
tid efter utställningen togs allt ned och magasinerades i museet. 
 
1995 återuppfördes Tjåggŋårisstugan inom Fjällträdgården, idag är 
föremålen från Jokkmokks museum en del av Ájttes samling. 
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Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum skriver:  


Den ökade kulturturismen i fjällvärlden är en spännande utveckling som 
tagit fart på sistone. Många kulturlämningar är ganska okända, tidigare 
har det mesta fokuserat på naturen och det storslagna landskapet.  
Personen Axel Hamberg, hans medhjälpare och den epok han 
representerar är tämligen okänd bland allmänheten och besökare i 
fjällområdet. Det hänger bl. a samman med att de fyra stugorna i Sareks 
nationalpark är låsta för allmänheten och dessutom ligger mycket 
avlägset till. I det sammanhanget har Tjåggŋårisstugan i Fjällträdgården 
en viktig historisk roll att fylla.  
Då önskemålet om att återföra övriga originalinventarier till 
Bårddetjåhkkåstugan inte ansågs genomförbar av flera anledningar 
föddes idén att man i Tjåggŋårisstugan skulle kunna skapa en mer 
historisk autentisk miljö, i form av ett Hambergsmuseum, med hjälp av 
de originalinventarier som finns i Ájttes föremålssamling. 
Tjåggŋårisstugan renoverades för drygt 20 år sedan och är idag inredd 
med några få inventarier, en soffa, ett bord och ett hörnskåp i ett av 
rummen. Stugan står öppen för besökare under sommarhalvåret, juni-
augusti, men är relativt anonym. 


 


Ájtte vill göra följande insatser: 
1. Föremålsvård Vård/konservering och vissa restaureringsinsatser dvs. 


bevarande och iordningställande av inventarier och mindre föremål, 
vetenskapliga instrument mm ur Ájttes museums samling med 
Hamberg-föremål.  


2. Byggnadsvård Fasadmålning av in-och utsida av den historiska 
byggnaden. Ny golvbeläggning inne.  


3. Nytillverkning Tillverkning av kopior av saknade möbler och vissa 
inköp av tidsenlig utställningsrekvisita.  


4. Utställningsproduktion Manusarbete och vidare produktion aven 
utställning inne i Hambergs-stugans högra rum innehållande en text-, 
bild och ljudupplevelse.  


5. Skrift Producera ett trespråkigt guidehäfte anpassat för besökare i 
fyrfärgstryck tillsammans med digitalt fördjupningsmaterial.  


 
För genomförandet krävs tillskott av kulturminnesvårdande kompetens 
vilket medför ett behov av projektanställning av nödvändiga tjänster och 
inköp av övriga tjänster vilket närmare preciseras i 
budgetsammanställningen. Se sidan 47 i ansökan. 
 
Kostnader 
 
Egen insats  475 500 
Resekostnader 25 000 
AV- teknik, bild/film mm 882 000 
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Fasadmålning och golvbeläggning 87 000 
 
Summa  1 469 500 
 
Finansiering 
 
Egen insats  475 500 
Ansökan bygdemedel 994 000 
 
Summa  1 469 500 
 
Yttrande 
 
Vid en träff med Elisabeth Pirak-Kuoljok och Göran Sjöberg berättar de 
att Hambergs stugan är ett museiföremål varför ansvaret för 
renoveringen är Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseums. Axel Hambergs 
forskarstuga är ett trevligt inslag i fjällträdgården och vi får här uppleva 
en helt annan tid, snart 120 år senare. Besökarna kommer att få en 
betydligt starkare upplevelse än tidigare när det kommer att finnas 
ljudberättelser, utställningstexter och bilder. Med Midnattssolens trädgård 
i närheten i framtiden kommer ett stort antal besökare att få uppleva 
denna pärla.  
 
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 994 000 kronor. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Jéremy L´Helguen (V) föreslår att bevilja bidrag med 400 000 kronor. 
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§ 38  Dnr 2021:311 044 
 


Bygdemedelsansökan – Vaisa Sameförening – 
Restaurering av Vaisaluokta Gamla Kyrkkåta 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 170 000 kronor. 


____ 
 
Ärende 
 
Vaisa Sameförening ansöker om bygdemedel för restaurering av 
Vaisaluokta Gamla Kyrkkåta. 
 
Den gamla kyrkkåtan i Vaisaluokta är byggd under 1940-talet av samer 
boende i Vaisaluokta. Den gamla kyrkkåtan är en av fem kyrkkåtor i 
Norrbotten och en av sju kyrkkåtor i Sverige.  
 
Kyrkkåtan i Vaisaluokta byggnadsminnesförklarades 2004-12-03, se 
bilaga. 
Pga. byggnadsminnesförklaringen måste åtgärder och insatser ske enligt 
traditionell teknik. 
Den gamla torven måste rivas och forslas bort, därefter krävs en 
besiktning av stommen, åtgärderna innebär också ny näverläggning och 
torvning. 
Senast kyrkkåtan renoverades var 1996, förening fick då stöd från 
Länsstyrelsen. 
 
Kostnader: 
 
Restaureringsarbetet 523 675 
 
Summa  523 675 
 
Finansiering: 
 
Ansökan bygdemedel  170 000 
Egen insats        8 675 
Medfinansiering  345 000 
 
Summa  523 675 
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Länsstyrelsen har beviljat 318 000 kr och även en ansökan på 27 000 kr 
är inlämnad till Framtidsbanken. 
 
Yttrande  
 
När arbetet med att byggnadsminnesförklara Gamla kyrkkåtan i 
Vaisaluokta tillstyrkte Jokkmokks kommun, Sirges sameby, Ájtte Svenskt 
Fjäll- och samemuseum samt Norrbottens museum detta.  
 
I beslutet står det att kyrkkåtan ska underhållas så att den inte förfaller 
och att vård- och underhållsarbeten ska utföras med material och 
metoder som är anpassade till byggnadens egenart så att det 
kulturhistoriska värdet inte minskar. Vaisa Sameförening har även ansökt 
om finansiering från Länsstyrelsen och Framtidsbanken. 
  
Fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bygdemedelsansökan beviljas med 170 000 kronor. 
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§ 39  Dnr 2021:388 
 


Bygdemedelsansökan: Utveckla Midnattssolens 
trädgård – Linnésamfundet Polcirkeln 
 


Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att bevilja bygdemedel med 500 000 kr.  
_______ 


 
Ärende 
 
Linnésamfundet Polcirkeln ansöker om 977.550 kr i bygdemedel 
för att fortsätta utvecklingen av Midnattssolens trädgård. 
 
Bakgrund 
Linnésamfundet Polcirkeln har sedan starten 1982 arbetat för att 
öka intresset för naturvetenskap, med utgångspunkt i Carl von 
Linnés resa till Lappland 1732 då Sveriges mest kände 
naturvetare genomförde sin allra första landskapsresa till 
Lappland. Hans skildring lyfte vår landsända som en viktig och 
intressant region inte minst genom samernas hållbara 
levnadssätt, mathantering, nyttjande av örter och närheten till och 
respekten för naturen.  
Sedan hösten 2019 pågår en förstudie med målet att förverkliga 
den av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell framtagna 
utvecklingsplanen för projektet Midnattssolens trädgård i 
Jokkmokk. Medel till förstudien har beviljats av Leader Polaris, 
med Jokkmokks kommun som projektägare. Förstudien har haft 
stort stöd av Leader Polaris och förlängs nu t.o.m. 2021-12-31. 
De insatser som görs inom förstudieprojektet kommer under 
2021 att kunna räknas med i det sökta bygdemedelsprojektet. 
Linnésamfundet Polcirkeln månar om sitt samarbete med 
Fjällträdgården och ser projektet Midnattssolens trädgård som en 
ypperlig möjlighet till att stärka intresset för naturvetenskap och 
trädgård och därmed stärka Jokkmokk som besöksmål. 
Linnésamfundet ingår i den nationella referensgruppen för 
Midnattssolens trädgård och kommer att ingå i den nystartade 
insamlingsstiftelsen och en framtida verksamhetsstiftelse. 
 
Sammanfattning av projektets mål 
Projektet ska pågå mellan 2021-05-01 tom 2022-05-01 och kan 
delas upp i två steg.  
Steg 1: Upprättande av en detaljplan för att påbörja projektering. 
Planen är viktig för att få ett ökat engagemang för trädgården i 
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lokalsamhället, och för att få en samsyn bland alla berörda parter. 
Den kommer även att vara en grundförutsättning för att verksam-
hetsstiftelsen ska kunna skriva avtal med framtida finansiärer om 
byggnationer och verksamhet. Beräknad kostnad 350.000 kr.  
 
Steg 2: Utveckla samverkan och söka extern finansiering både 
lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet leds av den nuvarande 
projektledaren Lena Vikström, som finansieras av Leader Polaris 
fram till 2021-12-31. I finansieringsarbetet för trädgårdens  
sex olika delar involveras många olika aktörer och parter, vilket 
medför ett stort administrativt arbete med avtal, överens-
kommelser och ansökningar. Här behövs det därför en utökad 
administrativ resurs motsvarande 50–60 %. 
För att marknadsföra till en stor bredd av intressenter behövs det 
göras en marknadsplan och PR-aktiviteter, vilket kräver att 
projektet har en kommunikatör anställd på 3–5 timmar per vecka. 
Beräknad kostnad för projektledare, administratör, kommunikatör 
samt marknadsföring är 627.550 kr. Totalt söks 977.550 kr i 
bygdemedel. 
 
Yttrande 
 
När Midnattssolens trädgård har presenterats nationellt och 
regionalt har både finansiärer och myndigheter mött idén med 
stor entusiasm och nyfikenhet. Den Leaderstödda förstudien har 
visat att arbetet för att hitta finansiärer till detta stora projekt 
innebär kontakt med många olika typer av investerare och 
samarbetspartners som sedan ska samverka för att förverkliga 
trädgårdens olika delar. Vissa delar kommer att kräva långsiktiga 
avtal med t.ex. universitet och offentliga finansiärer, andra delar 
kommer att passa bättre för privat kapital. Målet för de 
bygdemedel som investeras i detta projekt ska vara att det 
gynnar besöksnäring och utveckling av hela Lule älvdal och 
Norrbotten. 
Ett stöd till en fortsatt utveckling av Midnattssolens trädgård kan 
jämföras med Jokkmokks kommuns stöd till projektet Arctic 
Maritime Fishfarm, där både bygdemedel och kommunala medel 
används för att utveckla en ny näringsverksamhet i kommunen 
(dnr 2021:74). Även i trädgårdsprojektet krävs det ett proaktivt 
arbetssätt hos kommunen för att nästa fas av projekteringen ska 
ha god chans att genomföras. För att de potentiella investerarna 
och offentliga finansiärerna ska kunna ta det avgörande beslutet 
att etablera och investera i Jokkmokk behöver Jokkmokks 
kommun, utöver deltagande i projektet, underlätta starten av 
detaljplanearbetet. En detaljplan brukar ta ca 1 år att få godkänd. 
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Under 2021 har en nationell referensgrupp startats med målet att 
främja det fortsatta finansieringsarbetet. Där ingår representanter 
för Sametinget, Linnésamfundet, fundraising, där finns även 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Mats Wennberg och vår 
tidigare landshövding Björn O Nilsson, som är ordförande.  
 En insamlingsstiftelse är bildad i samarbete med parter från den 
lokala besöksnäringen. Föreningslivet representeras av 
Linnésamfundet Polcirkeln som ser tydliga fördelar med att 
utveckla trädgårdskunnandet på orten för att i ett slag både 
främja naturvetenskap och besöksnäring. Den marknadsföring 
som utvecklas i projektet kommer också att vara en marknads-
föring av mat, kultur, upplevelser och lokala naturbaserade 
näringar (fiske, rennäring, skog, osv).  
Projektet kommer, så som föreningen skriver i ansökan, att 
förstärka de värden som finns i regionen och skapa 
förutsättningar för fler arbetstillfällen och utbildningar inom 
trädgård, odling, rekreation och besöksnäring och inte minst att 
öka intresset för naturvetenskap och områdets kulturella arv. 
Linnésamfundet har efter inlämnandet av ansökan ansökt om 
organisationsnummer. 
 
Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
att tillstyrka bygdemedel 977 550 kr till Linnésamfundets projekt 
för att utveckla Midnattssolens trädgård. 
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ingrid Metelius (s) föreslår att bevilja bidrag med 500 000 kronor. 
 
Jéremy L´Helguen (V) yrkar på avslag. 
 
Röstning 
 
Ordförande prövar Metelius (s) förslag till beslut mot L´Helguen förslag 
på avslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med 
Metelius (s) förslag. Ordförande prövar därefter beredningens förslag mot 
Metelius (s) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med Metelius (s) förslag. 
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§ 40    Dnr 
 


GAP-analys 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att ge avdelningschef Monica Lundkvist i uppdrag att titta på en 
organisationsförändring. 
______ 
 
Ärende 
 
Genom att göra en Gap-analys kan Jokkmokks kommun belysa vilka 
behov som ökar och minskar det ger oss som arbetsgivare en möjlighet 
att mer aktivt prioritera vid rekrytering och ersättning för att på så sätt 
säkerställa att Jokkmokks kommun följer med i utvecklingen.  
Vi ser naturliga avgångar och har i det läget en möjlighet att prioritera 
vilken typ av kompetens vi som kommun är i behov av. Där kompetenser 
antas minska grundar sig mycket i den digitala utvecklingen och 
effektiviseringen av våra arbetssätt. Det öppnar upp en möjlighet för oss 
som arbetsgivare att se över hur vi kan kompetensutveckla och 
omfördela våra kompetenser på bästa sätt för att möta framtida behov. 
 


Syfte  
Att identifiera framtida kompetensbehov 
 
Mål 
Att säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och 
tillgodose dess behov 


 
Vid sammanträdet redovisade funktionschef Kristina Holmgren GAP-
analysen för kultur- och fritidsnämndens område. 
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§ 41    Dnr 
 


Förslag Grundläggande granskning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist att under hösten 2021 
anordna workshop för nämnden samt enhetscheferna, workshopens mål 
är att arbeta med verksamhetsmål, riskanalys samt internkontrollplan. 
besluta enligt avdelningschefens förslag. 
_______ 
 
Ärende 


 
Bakgrund 
 
I revisorernas grundläggande granskning av Kultur- och fritidsnämnden 
2020 har revisorerna rekommenderat nämnden för att utveckla 
verksamheten 


• Att upprätta riskanalys som omfattar samtliga risker för nämndens 


verksamheter och som sedan ligger till grund för aktiviteter i 


internkontrollplan 


• Att upprätta internkontrollplan för nämndens verksamhet som 


innehåller riskområden och uppföljningsbara aktiviteter inom 


riskområden 


 
Förslag till beslut 
 
Avdelningschefen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 
Uppdra till Avdelningschef att under hösten 2021 anordna workshop för 
nämnden samt enhetscheferna, workshopens mål är att arbeta med 
verksamhetsmål, riskanalys samt internkontrollplan. 
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§ 42    Dnr 
 


Förslag Delegationsordning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
i enlighet med avdelningschefens förslag. 
______ 
 
Ärende 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att komplettera sin 
delegationsordning så att den överensstämmer med Kommunstyrelsens 
delegationsordning för Upphandling av varor och tjänster. 
 
Kultur- och fritidsnämndens komplettering av delegationsordningen 
föreslås till  
 
Beslut om upphandling och tecknande  Respektive beslutsattestant 


av avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 kr. 


 


Beslut om upphandling och tecknande av  Kommunchef 
avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 – 500 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande av  Kultur- och fritidsnämnden 


avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 kr. 
 
Förslag till beslut 
 
Avdelningschefen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 
Komplettera delegationsordningen med följande  
 
Beslut om upphandling och tecknande  Respektive beslutsattestant 
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av avtal av varor och tjänster  
över direktupphandlingsgränsen samt  
fatta tilldelningsbeslut enligt  
budget eller av kommunfullmäktige  
beslutad investeringsbudget  
upp till 200 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande  Kommunchef 
av avtal av varor och tjänster över direkt- 
upphandlingsgränsen samt fatta till- 
delningsbeslut enligt budget eller av  
kommunfullmäktige beslutad investerings- 
budget upp till 200 000 – 500 000 kr. 
 
Beslut om upphandling och tecknande av  Kultur- och fritidsnämnden 
avtal av varor och tjänster över direktupp- 
handlingsgränsen samt fatta tilldelnings- 
beslut enligt budget eller av kommun- 
fullmäktige beslutad investeringsbudget  
upp till 200 000 kr. 
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§ 43 
 


Midnattssolens trädgård information  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
Ärende 
 
Projektledare Lena Vikström deltar digitalt för att informera vad som just 
nu sker, ett samverkansavtal med Ájtte är under upprättande. 
Planbesked ärendet plockades ut från kommunfullmäktige i november 
2020, viktigt att kommunstyrelsen tar upp ärendet igen om planbesked 
för att projektet nu kan gå vidare och söka finansiärer. 
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§ 44 
 


*Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschef informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
______ 
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§ 45 
 


Frågor från ledamot Jéremy L´Helguen (v) 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist att utreda möjlighet att 
flytta över bidragen som beviljas till Folkets Hus föreningarna, Laponia 
Porten och Polcirkelgymnasterna till kultur- och fritidsnämnden, 
 
att uppdra till fritidschef Ann Enberg att titta över en ev. marknadsföring 
av skidanläggningarna i Porjus/Vuollerim/Jokkmokk och ev. ett 
samarbete med olika entreprenörer, 
 
att uppdra till avdelningschef Monica Lundkvist en uppföljning av flytten 
av personal till kommunalkontoret och hur pandemin har drabbat 
verksamheten. 
 
att uppdra till kultursekreterare Anna-Karin Aira kontakta 
tillväxtavdelningen, att lägga ett residens på Jokkes museum i Porsi kan 
hjälppa till att sänka lokalkostnaderna. 
______ 
 
Ärende 
 
Jéremy L´Helguen (v) tog vid sammanträdet upp frågor 
 
- Föreningsbidrag redovisning hur hyreskostnader och bidrag fördelas 


bland kommunens avdelningar 
- Marknadsföring av skidanläggningar i Jokkmokks kommun 
- Uppföljning flytten till kommunalkontoret. 
- Jokkes museum. 
- Demokratiåret, kultursekreterare Anna-Karin Aira besvarade frågan. 
- Information drogsamverkan med socialkontoret, fritidschef Ann 


Enberg besvarade frågan. 
 


 





