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§ 66 
 


Innehållsförteckning 
 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.  
 
§ 67 Val av justerare  
 
§ 68 Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 69 Uppföljning av bokslut år 2021, Kultur- och fritidsfunktionen 
 
§ 70 * Information: KIA – Anmälan  
 
§ 71 Delegationsbeslut 
 
§ 72 Budgetuppföljning KUPP 
 
§ 73 * KUPP-ansökan: Muohtatjalme – Maj-Doris Rimpi, dnr  
 2021:1194 
 
§ 74 * KUPP-ansökan: Kulturarrangemang KultUrkraft & Festyra 2022 –  


förlusttäckningsbidrag – Vuollerims hembygdsförening, dnr
 2022:599 


 
§ 75 * KUPP-ansökan: Guldkant 2022 – Lions Club Jokkmokk, dnr 
 2022:614 
 
§ 76 * KUPP-ansökan: Vintermarknad 2023 – Ájtte, dnr 2022:669 
 
§ 77 Idrottsutveckling: Utbildning domare – Polcirkelgymnasterna, dnr
 2022:2 
 
§ 78 Idrottsutveckling: Investering målburar – Jokkmokks SK, dnr 


2022:2 
 
§ 79 Ändring av huvudbibliotekets öppettider, dnr 2022:672 
 
§ 80 Övriga anmälningsärenden 
 
§ 81 * Övriga frågor 
 
§ 82 * Kultur och Fritids ordförande samt Kultur- och fritidschef 


Informerar 
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§ 67 
 


Val av justerare 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Jérémy L’Helguen (v) till justerare 
 
Ärende 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.  
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§ 68 
 


Godkännande av föredragningslistan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 81 Övriga frågor: a) Elavtal, b) Midnattssolens trädgård, c) Nya mål 
        från år 2023 
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§ 69 
 


Uppföljning av bokslut år 2021, Kultur- och 
fritidsfunktionen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna, se bilaga 1. 


 
_____ 
 
Ärende 
 
Cecilia Pirak Kuoljok, ekonomifunktionen, föredrar om utfallet av 2021 
års bokslut gällande kultur- och fritidsfunktionens budget. 
Uppföljningen presenteras i en power-point-presentation som läggs som 
bilaga 1 till protokollet. 
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§ 70 
 


* Information KIA - anmälan 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
_____ 
 
Ärende 
 
Caroline Johansson, personalfunktionen, informerar om rutinerna som 
gäller vid en så kallad KIA-anmälan, dvs. anmälan om kränkande 
särbehandling på arbetsplatsen. 
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   § 71     


 


Delegationsbeslut 
 


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


Ansvar 611, ordförandebeslut av Mats Wennberg,  


verksamhet 3370, Kultur- och upplevelseutveckling, KUPP 


1. Beslut om att bevilja bidrag 5.600 kronor till LaponiaPorten Porjus AB, för 


genomförandet av projektet ”Kon flyger över Sarek” den 29 mars 2022. Dnr 


2022:286 


2. Beslut om att bevilja bidrag 20.000 kronor till Aktavuohta Jokkmokk, för 


genomförandet av projektet ”Aktavuohta Live: HALM + support” den 3 augusti 


2022. Dnr 2022:296 
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§ 72   


Budgetuppföljning KUPP 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärende 
 
Anna-Karin Aira, kultursekreterare, föredrar den senaste budget-
uppföljningen för bygdemedelsprojektet Kultur- och upplevelseutveckling 
i Jokkmokks kommun – se bilaga 2. 
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Budgetuppföljning för KUPP år 2022 2022-08-23


Ansvar 61100, verksamhet 3370, projekt 8010


Redovisat


Akt Kostnader Budget Ny Budget eller beslutat Återstår Beräknat
RoR justerad 19 apr Jan 22 - Aug 22 2022-08-25 årsresultat


Potter för bidragsgivning
Återbetalda bidrag från 2021 0 -45,0 -103,0 58,0


Jokkmokks marknad 2023 300,0 300,0 0 300,0


Livemusik och digitala konserter (övriga året) 100,0 250,0 178,0 72,0


Årstidsbundna evenemang (t.ex. Nordenskiöldsveckan, 


sommar-händelser, höstmarknad, skollov, juletid)


120,0 120,0 172,8


-52,8


Övriga kultur- och upplevelseprojekt 230,0 191,0 79,3 111,7


574 Summa potter 750,0 816,0 327,1 488,9 907,6


Andra bidrag:
Filmpool Nord 90,0 90,0 54,2 35,8


BD Pop 42,0 42,0 38,2 3,8


574 Summa andra bidrag 132,0 132,0 92,4 39,6 92,4


574 Summa bidragsgivning 882,0 948,0 419,5 528,5 1 000,0


Egna projekt:
503 Utveckling, utbildning KKN, samt konstnärsresidens 60,0 60,0 0 60,0 60,0


575 Övriga egna projekt/arrangemang, t.ex. konserter 180,0 155,0 140,0 15,0 200,0


579 Vintersolståndet 2022 0 35,0 0 35,0 35,0


582 Dans- och arrangörsvecka, Jokkmokk i Rörelse, JiR 2022 0 100,0 90,5 9,5 90,5


583 Idrotts- och näringslivsgala 2022 0 85,0 0 85,0 85,0


584 KulturCrew - unga arrangörer 0 40,0 6,4 33,6 40,0


585 Egna marknadsarrangemang 2022 - digital marknad 275,0 30,0 30,5 -0,5 30,5


Summa egna projekt 515,0 505,0 267,4 237,6 541,0


Personal- och kontorskostnader:
573 Projektledare och arrangemangsansvarig 50 % 285,0 285,0 187,2 97,8 285,0


513 Information/marknadsföring 15,0 15,0 0,4 14,6 15,0


508 Övriga kostnader (kontorskostn, mtrl, resor, möten) 38,0 30,0 6,7 23,3 30,0


Summa personal och kontor 338,0 330,0 194,3 135,7 330,0


Summa kostnader 1 735,0 1 783,0 881,2 901,8 1 871,0


Akt Intäkter Budget Ny Budget Redovisat Återstår Beräknat
RoR justerad 19 apr Jan 22 - Aug 22 2022-08-25 årsresultat


575 Egna arrangemang, entréavgifter 10,0 15,0 10,0 -5,0 15,0


582 Region Norrbotten, Dans- och arrangörsvecka, JiR 0 0 100,0 100,0 100,0


583 Region Norrbotten, projektstöd 25,0 68,0 56,0 -12,0 56,0


Bygdemedel 1 700,0 1 700,0 0 -1 700,0 1 700,0


Summa intäkter 1 735,0 1 783,0 166,0 -1 617,0 1 871,0


Nettokostnader för Kultur & Fritid 0,0 0,0 715,2 2 518,8 0,0
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§ 73  Dnr 2021:1194 
 


* KUPP-ansökan: Muohtatjalme – Maj-Doris Rimpi 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  bevilja ett bidrag på 15.000 kr till utställningshäftet 


Muohtatjalme. 
 


____ 
 


Ärende 
 
Maj-Doris Rimpi ansöker om 15.000 kr i bidrag för att göra ett 
utställningshäfte i samband med sin utställning Muohtatjalme under 
kommande vintermarknad 2023. 
 
Syfte 
Projektets mål är att göra ett häfte med professionella fotografier, 32 
sidor, som presenterar konstnärens slöjd, bilder och annat konsthantverk 
som hon producerat sedan början av 1960-talet fram till idag. Häftet 
presenterar Maj-Doris konstnärskap och ska kunna användas under 
marknadsutställningen men även under framtida utställningar. 
 
Bakgrund 
Maj-Doris Rimpi är samisk konstnär, slöjdare och skådespelare bosatt i 
Parenjárgga utanför Porjus. I sitt internationella konstnärskap arbetar hon 
med olika tekniker, ofta med inslag av tennbroderier och med motiv 
kopplade till den samiska mytologin. Hon var med och startade upp den 
första samiska teatergruppen Dálvadis och har även medverkat i filmer 
och producerat evenemang och texter. Maj-Doris Rimpi förbereder en 
jubileumsutställning på Ájtte avseende sitt 50 år långa konstnärskap och 
till den har hon inlett ett samarbete med fotografen Carl-Johan Utsi för att 
utforma ett utställningshäfte som också berättar om hennes konst. 
    Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit beslut - inför marknaden 
2020 - om att bidra med 8.000 kr till samma katalog, men på grund av 
pandemin fick planerna skrinläggas och projektet ställdes in.  
 
Total kostnad: 82.875 kronor. Delfinansiering har beviljats via ett 
stipendium från Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond år 2021. 
Ytterligare medel söks hos Sparbanken Nord. 
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Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
 
Maj-Doris Rimpi, född 1943, är en stark kulturprofil från Jokkmokks 
kommun. En professionell utställningskatalog som presenterar hennes 
konsthantverk och slöjd är ett dokument som det är viktigt att stötta. 
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§  74  Dnr 2022:599 
 


*KUPP-ansökan: Kulturarrangemang KultUrkraft & 


Festyra 2022 – Vuollerims hembygdsförening 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  bevilja ett bidrag på 3.500 kronor i förlusttäcknings-


stöd till KultUrkraft & Festyra 2022, samt 
 
att anmoda föreningen att till nästa år lämna in sin 


ansökan till KUPP i god tid till nämndens 
junisammanträde (vanligtvis inlämningsdag i maj 
månad). 


 
_____ 


 


Ärende 
Vuollerims hembygdsförening ansöker förlusttäckningsbidrag för 
kulturarrangemanget KultUrkraft & Festyra, som arrangerats i Vuollerim 
den 7-10 juli 2022. 
 
Syfte 
Projektets syfte är att ordna ett sommarevenemang i Vuollerim, nära 
Älvnäset i Luleälven, där människor i olika åldrar får träffas och umgås 
under trevliga former.  
 
Bakgrund 
KultUrkraft & Festyra har i år haft ett försenat 25-årsjubileum, för att fira 
att den första kulturveckan, Vuollerim innan Ansgar, som arrangerades år 
1996 och som nu är en viktig sommartradition för Vuollerimbygden. 
Vuollerims hembygdsförening är huvudarrangör, men aktiviteterna under 
veckan arrangeras av många andra föreningar, företag och 
privatpersoner. 
 
Total kostnad: Budgeten för hela arrangemanget beräknades vid 
ansökans inlämnande 1/7 till 142.550 kr, med en nettokostnad på 83.550 
kr. Den 25/8 föreningen skickat in ett kontoutdrag som visar på kostnader 
à 3.356 kr under tiden 3 april – 17 augusti. Föreningen begär 12.000 kr i 
förlusttäckningsstöd eftersom de eventuellt väntar ytterligare fakturor. 
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§  76  Dnr 2022:614 
 


*KUPP-ansökan: Guldkant 2022 – Lions Club 
Jokkmokk 


 
Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
 
att  bevilja ett bidrag på 8.000 kronor till underhållningen under 


Guldkant-middagen 2022. 
 


Ett önskemål till kommande år är att föreningen även skulle kunna 
söka samarbete med äldreboendena i Porjus och Vuollerim, så att 
fler pensionärer i kommunen har möjlighet att vara med. Eller om 
man alternativt kan växla orter varje år, så att fler kan få uppleva 
”Guldkanten”. 


 
_____ 
 


Reservation 
Ingrid Metelius (s) har inlämnat en skriftlig reservation:  
 
”Jag reserverar mig mot beslutet att bevilja bifall till ansökan från 
Lions, Jokkmokk. Anledningarna är främst dessa två: 


1. Lions är en insamlingsorganisation, för välgörenhet av 
olika slag, och bör bära sina egna kostnader, inte beviljas 
allmänna medel. 
2. Arrangemanget för vilket bidrag söks är inte offentligt 
och bör inte beviljas allmänna medel.” 


 


 


Ärende 
Lions Club Jokkmokk ansöker om 8.000 kr för att täcka kostnader för 
underhållning i samband med arrangemanget ”Guldkanten” som 
föreningen ordnar för pensionärer på Kaitumgården och de som har 
hemtjänst, samt boende inom handikappomsorgen, i december månad 
2022. 
 
Syfte 
Projektets syfte är att ordna en upplevelse med middag som ger en fin 
guldkant på pensionärernas vardag, i klass med Nobelmiddagen. 
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Bakgrund 
Lions Club Jokkmokk har i ett antal år anordnat ”Guldkanten” som har 
blivit mycket uppskattad och uppmärksammad. I år vill de utveckla 
konceptet med mer underhållning, fler gäster, mer mänsklig värme. Till 
underhållningen söker föreningen främst lokala underhållare, samt några 
barn som spelar och sjunger, gärna någon melodi på samiska. 
 
Total kostnad: 25.000 kronor. Lions egen insats är 17.000 kr. 
 
Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har stött Guldkant flera gånger. Under 
pandemin har det inte gått att genomföra, så denna Nobelliknande 
middag med underhållning kommer säkert att vara mycket efterlängtad. 
 


 
  







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 


 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-09-07          sid 15 
___________________________________________________________________________________ 
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§  76  Dnr 2022:669 
 


*KUPP-ansökan: Vintermarknad 2023 – Ájtte 
Svenskt fjäll- och samemuseum 


 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  ge ett bidrag på 40.000 kr för att täcka delar av kostnaderna för 


inbjudna föreläsare till Ájtte under Jokkmokks marknad 2023. 
 
_____ 


 
Ärende 


Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum ansöker om 69.000 kr i bidrag till 
planerade föreläsningar och utomhusaktiviteter under Jokkmokks 
marknad 2023. 
 


Syfte 
Projektets syfte är att arrangera fem författarföreläsningar och 3-6 
tillfällen med utomhusaktiviteter i form av berättande om dagens och 
äldre tiders renskötsel med både ungdomar och äldre renskötare.  
 
Bakgrund 
Inför marknaden 2022 planerade museet att bjuda in föreläsare i 
samband med det tema som då var bestämt, nämligen ”Ren lycka – livet 
i norr”. På grund av pandemin blev dessa aktiviteter inställda, men idén 
finns fortfarande kvar och kan genomföras under Jokkmokks marknad 
2023.  
 
Genomförande 
Författarna som inbjuds är: Lilian Ryd (Renskötarkvinnor och livet i de 
sista rajderna), Leila Nutti (Renvallning – hundar i renskötsel förr och nu), 
Lisbeth Kielatis (Sválltjá – ett sommarplagg, om skinnkoltar av garvat 
renskinn), Leif Milling (Catch – om stunder med flugfiske och möten med 
människor), samt Sebastian Kirppu (Den svenska skogens ekologiska 
situation efter 60 år med kalhyggesskogsbruk).  
   Utomhus planerar museet att ha två ungdomar som berättar om sin 
vardag inom renskötseln. En tam kalv eller ren finns med utanför entrén  
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vid dessa presentationer. Berättelser vid elden om renskötselåret 
kommer att ges av två äldre samer under tre tillfällen. 
 
Total kostnad: 138 000 kronor. Här ingår arvoden 57 000 kr och resor 
och logi 12 000 kr. Ájttes egen insats är 69.000 kr, alltså halva summan, 
inkl. projektsamordning. 


 
Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet 
Vi har gett stöd till Ájttes marknadsarrangemang varje år eftersom deras 
föreläsningar och aktiviteter brukar vara viktiga för att lyfta fram årets 
tema. I skrivande stund är det inte ännu beslutat om det ska vara något 
tema, men intresset för renskötsel och samisk kultur är ju alltid högt 
bland marknadens besökare.  
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§ 10    Dnr 2022:2 


 
Idrottsutveckling: Ansökan domarutbildning –  
Polcirkelgymnasterna 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  bevilja 4.500 kr i bidrag till utbildning av domare i kvinnlig artistisk 


gymnastik. 
 


_____ 
 


Ärende 
 


Polcirkelgymnasterna söker medel för att utbilda domare i kvinnlig 
artistisk gymnastik som är ett måste för att kunna vara med på tävlingar. 
Det är två stycken utbildade domare i steg 3 och en uppdaterad 
domarlicens för steg 3. Utbildningen är digital. 
 
Summa kostnad kursavgifter 4500 kr. 
Man söker bidrag med 4500 kr. 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
 
Eftersom vi uppmuntrar föreningar att utbilda sig inom 
ungdomsidrott så är det här ett bra sätt att stödja föreningen att 
kunna vara med på tävlingar. 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna 4500 kr för utbildning av domare i kvinnlig artistisk gymnastik. 
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§ 78    Dnr 2022:2 
 


Idrottsutveckling: Ansökan investering målburar –  
Jokkmokks SK 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  godkänna 4.100 kr för inköp av sex stycken små mål. 
 
_____ 


 


Ärende 
 


Jokkmokks SK söker medel till köp av 6 st små målburar för 
barnfotbollen och för att få ungdom, vuxna och pensionärer att spela 
fotboll i den nya formen Gåfotboll, där man inte får springa och inte ha 
hårdare kroppskontakt för att undvika skador men ändå kunna få spela 
fotboll på motionsbasis i dessa tider när vi måste förbättra folkhälsan. 
 
Målburarna kommer även användas till dom minsta barnens träningar 
och matcher, där Fotbollsförbundet rekommenderar barn att spela 3 mot 
3 med små mål för att man ska få mer bollkontakt och delaktighet. 
Man har börjat spela Gåfotboll i Jokkmokk där det är ett gäng just som 
börjat spela, det är ungdomar, kvinnor och män frän 70 år ner till 14 år 
 
Summa kostnad 6 st. små mål 4.100 kr. 
Man söker bidrag med 4.100 kr 
 
Fritidskonsulent Stefan Lindmark har yttrat sig i ärendet 
 
Eftersom vi uppmuntrar till nya aktiviteter så är det här en bra grej 
att stötta, att fler rör på sig och fortsätter spela fotboll är en bonus 
för alla 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna 4.100 kr för inköp av sex stycken små mål. 
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§ 79    Dnr 2022:672 


 
Ändring av huvudbibliotekets öppettider 
 
Kultur- och fritidsnämnden att besluta 
 
att  ändra öppettiderna enligt förslag, tillfälligt i tre månader, och ska 


sedan göra en utvärdering för att se om de nya öppettiderna kan 
permanentas. 


 
_____ 
 
Ärende 
 
Bibliotekets personal har inlämnat en skrivelse med önskemål om att 
ändra bibliotekets öppettider. 
 
”Härmed framläggs en önskan att permanent ändra öppettiderna till de 
som följer: 
Måndag-torsdag:  12-17 
Fredag:   12-14 
Lördag:   11-14 
 
Sammantaget skulle detta innebära en förkortning av öppettiderna med 
totalt 5 h/vecka, under den tid som är väldigt lite besökt.  
 
Biblioteket fick tillåtelse att tillfälligt ändra öppettiderna mellan januari och 
fram till dess att sommartiderna infördes i juni, och majoriteten av 
besökarna har inte nämnt denna ändring över huvud taget. Två besökare 
har haft negativa synpunkter, medan en handfull har tyckt att vi har 
generösa öppettider. Vi erbjuder dessutom alla personer över 18 att bli 
meröppetbesökare, vilket innebär att de har tillgång till biblioteket 365 
dagar om året, mellan kl. 05-22. 
 
Anledningen till den önskade ändringen är först och främst personal-
baserad. Bemanningen sjönk med 144 timmar/månad (en 90 % tjänst) 
från och med 1 juli. Sammantaget är vi tre heltidsanställda och en som är 
i Jokkmokk 20 %. Konsekvensen av detta är både att verksamheten är 
mer sårbar för sjukdomsfrånvaro, vilket i värsta fall kan innebära än mer 
inskränkta öppettider. Vi har även haft problem med att kunna ta lunch vid 
en rimlig tidpunkt (och ibland inte alls). I förlängningen blir det en arbets-
miljöfråga med personalens hälsa (eller ohälsa) i fokus. 
 
Bibliotekets verksamhet innebär så oerhört mycket mer än att enbart vara 
ett ställa där vi lånar ut böcker. Det är mer eller mindre omöjligt att  
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beskriva allt som ingår, men i strängt urval erbjuder vi exempelvis 
skolklasser (förskola, grundskola, SFI) att boka in tider för biblioteksbesök 
med klasserna. Vidare har vi även en biblioteksintroduktion för 6-åringar 
(både i Jokkmokk och Vuollerim), samt bjuder in nyblivna föräldrar i 
samarbete med BVC. Allt detta sker innan biblioteket öppnar. En fördel 
med att öppna 12 är att denna tid utökas till 8.30-11.00, i stället för 8.30-
10.00. Utöver detta planerar, utför och utvärderar vi olika aktiviteter 
(främst med fokus på barn och unga).  
 
Med den minskade personalstyrkan och utan att några andra uppgifter 
eller områden tas bort blir det allt svårare att få verksamheten att gå ihop, 
och av denna anledning önskar vi att ni tar i starkt beaktande att minska 
bibliotekets öppettider med totalt 5 h per vecka.” 
 
Kultur- och fritidschefen har yttrat sig i ärendet: 
 
Jag stödjer bibliotekets önskan att permanent ändra öppettiderna till 
förslaget: 
 
Måndag-torsdag  12-17 
Fredag  12-14 
Lördag  11-14 
 
Förslag till beslut 
 
Jag föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att ändra öppettiderna 
tillfälligt i tre månader och göra en utvärdering/uppföljning för att vidare se 
om de nya öppettiderna kan permanentas. 
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§ 80 
 
Övriga anmälningsärenden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Att lägga anmälningsärendet till handlingarna.. 
 
____ 
 
Arenden 
 
1. För kultur- och fritidsnämnden, kultursekreterare Anna-Karin Aira 
- Svar på remiss: Region Norrbottens kulturplan 2023 – 2026,  
dnr 2022:462 
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§ 81 
 
Övriga frågor 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  uppdra åt tjänstepersonerna på Kultur och Fritid att undersöka om  


föreningar som är verksamma i kommunen kommer att få kraftigt 
försämrad ekonomi på grund av de stigande elpriserna, samt att 
sprida information till föreningslivet om att skyndsamt se över sina 
elavtal, 


 
att uppdra till tjänstepersoner att till nästa nämnd ge en redogörelse  


för vilka åtgärder Jokkmokks kommun har vidtagit för att vi i 
framtiden inte ska upprepa de misstag kring upphandling av 
konsulttjänster som nu verkar ha skett i samband med projektet 
Midnattssolens trädgård. 
 


att ta upp frågan om verksamhetsplan för året 2023 vid nästa 
sammanträde i kultur- och fritidsnämnden. 


 
_____  
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
a) Elavtal 
 
Ledamot Jérémy L’Helguen (v) önskar att Kultur och Fritid bör kartlägga 
vilka behov föreningslivet kommer att ha av stöd på grund av de kraftigt 
ökade elpriserna den kommande vintern. Han skulle vilja se en 
undersökning av vilka föreningar som kan få svåra ekonomiska problem 
pga de elavtal de har tecknat och som Kultur och Fritid brukar ge ett 
bidrag till. Föreningarna borde även få informationen att det är viktigt att 
se över sina elavtal. 
 
b) Midnattssolens trädgård 
 
Så som ekonom Cecilia Pirak Kuoljok tidigare har redovisat så har 
Jordbruksverket beslutat att inte godkänna den upphandling av konsult-
tjänst som Jokkmokks kommun gjort i samband med Leader-projektet 
Midnattssolens trädgård åren 2019-2021. Kommunen ska överklaga 
beslutet men risken är stor att den blir återbetalningsskyldig av 2,2 
miljoner kronor.  
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Ledamot Jérémy L’Helguen önskar till nästa nämnd få en redogörelse för 
vilka åtgärder som Jokkmokks kommun har vidtagit för att ett sådant 
misstag inte ska upprepas i framtiden. 
 
c) Nya mål från år 2023 
 
Verksamhetsplan för år 2023 är inte klar. I dokumentet ska en plan för 
insatser inom bibliotek, kultur, kulturskola och fritid sammanställas. 
Frågan bör tas upp igen vid nästa nämndsmöte i oktober. 
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§ 82 
 


 * Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och 
fritidschef informerar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna, samt 
 
att till nästa nämnd bjuda in kommunchefen för att få en utvärdering 


med förslag på åtgärder kring kultur- och fritidsfunktionens 
ledningsorganisation, bl.a. med beaktande av de åtgärder som 
pekats ut i den risk- och konsekvensanalys som nämnden 
godkände i september 2021, samt att presentera åtgärdsplanen för 
den nya tillförordnade kultur- och fritidschefen. 


 
 
____   
 
Överläggningar i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidschef Anette Ek Lindqvist informerar om: 
 
a) arbetet med årets näringslivs- och idrottsgala (Jokkmokksgalan),  
b) att rekrytering är klar av en vaktmästare på 100 %, Andreas Brink.  
c) förtidsröstningen på Jokkmokks bibliotek, 
d) att nytt avtal är tecknat med Jokkmokks Basket för att hålla öppet på 


Östra Hörnet 2 dagar/vecka fram till jul, för unga från åk 5 och äldre, 
e) att rekrytering är klar av tillförordnad kultur- och fritidschef Isabell 


Sandling från och med den 1 november 2022, 
f) att rekrytering är klar av vik. utvecklare Linn Suslin från och med den 


3 oktober 2022, 
g) att kulturskolan har flyttat in i de nya lokalerna vid Bokenskolan, även 


om det återstår arbete innan lektioner kan starta. Bild/slöjd-salen i S-
huset är fortfarande under renovering. Denna höst får eleverna söka 
in med ett nytt digitalt verktyg, StudyAlong.se. Rekrytering är klar för 
musiklärare Saga Wingstedt. Hon börjar arbeta på deltid efter att  
Lore Vancauwenberghe slutar nu i september. 


h) att Anette Ek Lindqvist på egen begäran kommer att sluta sin tjänst 
som kultur- och fritidschef den sista oktober och övergå till andra 
arbetsuppgifter i kommunen. Anette visade på den risk- och konse-
kvensanalys som gjordes i samband med omorganisationen av 
ledningsorganisationen och chefsuppdraget, och som nämnden 
godkände 2021-09-08, §80. Många av riskerna som där tas upp har 
tyvärr blivit verklighet och ingen uppföljning har genomförts av 
nämnden. 





