SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 (14)

2017-12-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden rum 2, 2017-12-20 kl.10.00-12.30.

Beslutande

Pernilla Fagerlönn, ordförande
Lennart Albinsson, vice ordförande (repr. Storlule sameförening)
Åsa Blind, Girjas sameby.
Carola Johansson, Gällivare sameförening.
Lars Pittja, Gällivare sameförening, Tjänstg.ers.
Ellen Lundgren, Finska klubben Gällivare
Marja Isaksson, Finska klubben Gällivare, Tjänstg.ers.
Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare
Kenneth Olsson, Tornedalingar i Gällivare, Tjänstgörande ers.
Eva Alriksson, Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Dagmar Nyman, Socialnämnden

Övriga deltagande

Ingela Paulisdotter, sekreterare
Catrine Mattsson, administrativ chef

Utses att justera

Kenneth Olsson

Justeringens plats och tid

Godkännande via mail.

Underskrifter

Sekreterare
nummer
Ingela Paulisdotter

§46-§56 Paragraf-

Ordförande
Pernilla Fagerlönn
Justerande
Kenneth Olsson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

§46 -§56 Paragraf-

nummer
Organ

/Enhet/

Sammanträdesdatum

/SammanträdeDatum/

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande
Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Ingela Paulisdotter
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|
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§46
Ekonomisk uppföljning
KS/2017:2167-042 / KS/2017:175-M152
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Samrådsgrupp minoritetsspråk har beslutat att som stående ärende vid sammanträden
redovisa ekonomisk uppföljning.
2017-01 – 11: Aktiviteter redovisning:
Januari – November.
2205 Minoritetspråk
206 Minoritetsspråk/tolkservice
2061 Minoritetsspråk förskola
2062 Minoritet äldreomsorg
2064 Minoritet samrådsgrupp
2065 Minoritetsspråk minoritetsdag
2066 Minoritetsspr övrigt/arvoden
2067 Minoritetsspråk kultur
2068 Minoritetsspråk information
2114 Telekostnader
Summa

Bidrag
Statsbidrag
Kostnad 2017 januari-november:
Total

|
|

|
|

|
|

Redovisat
1 594 315,47
50 577
79
13 400
522 314,57
895 783,09
112 162
1 594 315,47

Summa:
Kvar 2016
2017 217-12-11
Belopp:
Belopp:
1 791 983
832 202 2 624 185
0 -1 594 315

1 791 983

-762 113

| Utdragsbestyrkande
|

-1 594 315
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§47
Delgivningar
KS/2017:2170-100 / KS/2017:171-M126
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samrådsgrupp minoritetsspråk har delgivningar och delegationsbeslut som stående
punkt vid rådets sammanträden.
Underlag Delegationsbeslut:
KS/2017:2544
Maria Förskola, Ellinor Haglander, Inköp kåta etc, 72.900:KS/2017:2571
Tornedalingar i Gällivare, kulturafton meänkieli, 6.500:KS/2017:2615
Gällivare Finska klubb, Finland 100 år, 15.700:KS/2017:2617
Forsgläntans vård- och omsorgsboende, Gällivare kommun, 10.000:KS/2017:2536
Emma Kuoljok, Uppstart Öppen Lek för samiska barn, 6.500:KS/2017:2555
Storlule sameförening och Gällivare sameförening, 2018 års aktiviteter för äldre samer i
Gällivare, 40.000:KS/2017:2648
Gällivare museum, meänkieli Erling Johansson, 12.000:KS/2017:2616
Lillsjöns Förskola Puoltikasvaara, Eva Hedlund, inköp grillkåta, 52.500:-(KSau 171218)

Summa: 216.100 kr (viss eftersläpning finns i delegationsbeslut och utbetalda medel)
Delgivning:
KS/2017:2333-106
-Remissvar – Konsultation i frågor som rör det samiska folket, Ku2017/01905/DISK
-För kännedom, beslut från Trafikverket Region Nord, statlig lokaliseringsmärke E10,
namnet Buoldavarri utgår, ersätts med Puoltikasvaara Buolda. TRV 2017/92717

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
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§48
Information från minoritetsspråkshandläggare
KS/2017:2135 / KS/2017:176-M120
Ärendebeskrivning
Samrådsgrupp minoritetsspråk har som stående punkt information från minoritetsspråkshandläggaren.

Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|
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§49
Information från minoriteter och politiker
KS/2017:2169 / KS/2017:177-M128

Ärendebeskrivning
Samrådsgrupp minoritetsspråk har som stående punkt information från minoriteter och
politiker vid rådets sammanträden.

Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
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§50
Information angående kulturarv med anledning av samhällsomvandlingen
KS/2017:2094-870 / KS/2017:M100
Ärendebeskrivning
Samrådsgrupp minoritetsspråk har beslutat som stående punkt vid sammanträden redovisa ärenden/beslut inom kommunen som rör minoriteternas språk, kultur och kulturarv.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
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§51
Ansökan från kulturen budget 2018
KS/2017:2437-861
Ärendebeskrivning
Enheten för kultur/ungdom ansöker varje år minoritetsspråksmedel för kulturaktiviteter
under året. Ansökan har inkommit för budgetåret 2018 om 245 tkr. Barn-utbildning- och
kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan för minoritetsspråksmedel till kultur för 2018. Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella
aktiviteter 2018.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att se positivt på ansökan budget minoritetsspråksmedel för år 2018.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
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§52
Ansökan från förskolan, språkrevitalisering
KS/2017:2670
Ärendebeskrivning
Sara Carlsson, rektor förskola/förskoleklass rektorsområde Hakkas, Dokkas, Puoltikasvaara, ansöker om minoritetsspråksmedel på grund av merkostnader med anledning
av språkrevitalisering samiska, 166 152 kr.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att se positivt på ansökan men begära in kompletteringar till ansökan,
att övrig information läggs till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
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§53
Ansökan från Storlule Sameförening och Gällivare Sameförening
KS/2017:2642
Ärendebeskrivning
Storlule sameförening och Gällivare sameförening har ansökt om 135 000 kr för nationaldagsfirande i Östersund 5-11 februari 2018, när samerna uppmärksammar 100 år av
det första samiska landsmötet på svensk sida.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att se positivt på ansökan men återremittera ärendet till tjänsteman för fortsatt handläggning av ärendet enligt sedvanliga rutiner,
att övrig informationen läggs till handlingarna.

|
|

|
|

|
|
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§54
Minoritetspolitiskt program 2018-2022
KS/2017:2671
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har tagit beslut om att ett styrdokument ska tas fram för minoritetspolitiken. Ett minoritetspolitiskt program har utarbetats av en referensgrupp bestående
av minoritetsspråkshandläggaren och representanter för ledningsgrupper inom förskola,
skola, äldreomsorg och kulturen. Den ska nu gå på remissrunda. Programmet ska beslutas av Kommunfullmäktige.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att tjänsteman tar upp minoritetspolitiska programmet igen vid nästa samrådsmöte
180214, samrådsgruppen kommer yttra sig som remissinstans,
att övrig information läggs till handlingarna.

|
|

|
|

|
|
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§55
Handlingsplan för samrådsgruppen 2018
KS/2017:311
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen har tidigare tagit fram en handlingsplan för varje verksamhetsår i syfte
att synliggöra minoriteterna. De aktiviteter som planeras för år 2018 ska utgå från minoriteternas behov och önskemål. Genomförandet sker av föreningarna. Minoritetsspråkshandläggaren utgör stöd i detta arbete.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att ärendet ajourneras till nästa samrådsmöte 180214,
att övrig information läggs till handlingarna.

|
|

|
|

|
|
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§56
Extra punkt: Skrivelse från minoriteterna i samrådsgruppen
KS/2017:
Ärendebeskrivning
Representanter för minoriteterna i samrådsgrupp minoritetsspråk begär en extra punkt
på dagordningen med anledning av att de önskar lämna in en skrivelse till Socialnämnden och Kommunstyrelsen. De politiska representanterna i samrådsgruppen är ej delaktiga i skrivelsen.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att representant Åsa Blind, för minoriteterna i samrådsgrupp för minoritetsspråk, lämnar
in skrivelsen till socialnämnden och kommunstyrelsen.

|
|

|
|

|
|
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|

