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Plats och tid Lizas Hotell 11 december 2012, kl. 09.30 - 14.30 
 
Beslutande Birgitta Larsson ordförande (Ks) 

Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj 
Åsa Blind, Girjas sameby 
Sara Kemi Nutti, Gve skogssameby 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 
Per-Erik Tina, Meänkieli 

 Karin Aspholm, Meänkieli 
 Carola Johansson, Gve sameförening 
 Elli-Ristin Tuorda, Baste Cearru 
 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 
 

 
 

Övriga deltagande Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare 
 
Utses att justera Helmi Haapaniemi 
 
Justeringens plats och tid Via mail 2012-12-17, underskrift vid nästa sammanträde 2013-01-24 
 
Underskrifter Sekreterare § 53-63 
  Lena Helin 

 
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson 
 
 Justerande  
  Helmi Haapaniemi   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Gällivare kommun Minoritetsspråksgrupp 
 
Sammanträdesdatum 2012-12-11 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet, Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin
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§ 53 
 

VAL AV JUSTERARE 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att justera dagens protokoll valdes Helmi Haapaniemi 
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§ 54 
 

DELGIVNINGAR 

 
1. Meänmaa 4/2012 
2. Kulturgruppen för resandefolket – Skrivelse till Regeringen - Gemensam skri-

velse från fyra organisationer om ersättning till de vanvårdade barnen och skyl-
digheterna enligt minoritetslagstiftningen. 

3. Europarådets tredje yttrande – Stärkta åtgärder för att säkra tillgången på lärare i 
minoritetsspråken och förbättring av kommunal service på minoritetsspråken. 

4. Pressmeddelande 15 nov 2012 Utbildningsdepartementet – Elever i samhälls-
vård har rätt till en bra utbildning och införande av fjärr- och distansundervis-
ning. 

5. Regeringskansliet - Att återta mitt språk – Åtgärder för att stärka det samiska 
språket. 

6. Annons i Kommunbladet – God Jul och Gott nytt år från Samrådsgruppen. 
7. Tidningen Suomen Uutisviikko – nr 42 - 47 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Punkt 7 
Att handläggaren får i uppdrag att ge denna tidning till något av kommunens äldreboen-
de där det finns boende som talar/läser finska 
 
Att lägga resterande delgivningarna till handlingarna 
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§ 55 
 

BUDGET 2012-11-26 

 
Förskolan      2061  14 451 kr 
Äldreomsorg      2062       468 kr (äldreoms har kvar medel från föregående år) 
Revitalisering    2063        319 924 kr   
Samrådsgrupp   2064  48 896 kr  
Föreningsbidrag 2065       110 999 kr  
Övrigt                 2066       269 944 kr 
Löner                      483 000 kr  
 
Totalt                     1 247 682  kr  
 
Budgeten är överskriden med 97 682 kr. Kommunen har för år 2012 erhållit statliga 
medel 1 160 000 kr. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att de medel som överskridits, 97 682 kr, tas från de medel som finns kvar från tidigare 
år. 
 
Att informationen till förskola, om deras rättigheter och att det finns medel att nyttja, 
informeras till de föräldragrupper som finns inom förskolan. Detta på grund av att den 
information som ges till Barn- utbildning och kultur ej når fram till personal inom för-
skolorna. 
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§ 56  KS 2012:500/805 
 
§ 51 2012-10-16 

ANSÖKAN FRÅN MEDBORGARSKOLAN NORD, 97 537 KR, TILL EN SA-
MISK ORDBOK OM FIGUREN ILLÅ, GÄLLIVARES EGEN FIGUR. 

 
Titeln på boken är ”Kom åkande på en av midnattssolens strålar och landade på Dund-
rets topp”.  
Boken vänder sig till förskolebarn/barnskolan. Boken har en lättförståelig historik om 
Gällivare i enkelhet. Även språkmässigt lärande, i och med att samma sida kommer att 
innehålla svensk, meänkieli och nordsamisk text. 
 
En teater har redan baserats på bokens innehåll. 
 
Boken kommer att tryckas upp i 1000 exemplar och kosta 120 kr/st. 
Vinsten kommer att gå till en planerad bok om stadsomvandlingen ur barns och ILLÅS 
synvinkel. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-10-16 
 
Att ärendet återremitteras till nästa sammanträde den 11 december för vidare utredning. 
 
Samrådsgruppen beslut 2012-12-11 
 
Att avslå ärendet. Samrådsgruppen kunde inte uppnå consensus vilket krävs för att upp-
nå ett gemensamt beslut. Consensus innebär att alla måste vara överens. 
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§ 57  KS/2012:550 
 

SJÖPARKSKOLAN, ÅRSKURS 7 – 9, ANSÖKER OM 6 100 KR TILL SAMISK 
UNDERVISNING FÖR HÖGSTADIET. 

 
Sjöparkskolan årskurs 7 – 9 ansöker om medel till inköp av samiska läromedel som ger 
eleverna motivation för att läsa samisk text. 
Enligt läroplanen (LGR II) ska det finnas skönlitteratur på skolorna. Den litteratur som 
idag finns på Sjöparkskolan är mycket gammal. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att ansökan avslås då medel för läromedel ligger under barn- utbildning och kultur för-
valtningens ansvar. 
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§ 58  KS/2012:501 
 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EXAMENSUTSTÄLLNING, 1000 KR 

 
Elever från samernas utbildningscenter anhåller om 1 000 kr för att marknadsföra och 
synliggöra Jokkmokks marknad. 
 
Samernas utbildningscenter är en skola i Jokkmokk, som sedan 1942 arbetar för att 
främja den samiska kulturen genom utbildningar i de samiska näringarna. Elever tas in 
från hela Sápmi, som sträcker sig från Idre i söder till ryska Kolahalvön 
 
Idag ges utbildningar inom rennäring, samisk historia, nord-, lule- och sydsamiska samt 
samisk slöjd. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja medel med 1 000 kr  
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§ 59 
 

NYA MÅL 2013 

 
Hur långt har vi kommit, 2012 års mål? 
 
Efter genomgång av målen framkommer det att de mål samrådsgruppen gjorde i början 
av 2012 är så gått som genomförda. Detta kan man se och följa under året på kommu-
nens hemsida www.gellivare.se genom att följa denna länk 
http://www.gellivare.se/PageFiles/8653/handlingsplan%20minoritetsspr%c3%a5k.pdf  
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att nya mål för år 2013 görs på samrådsgruppens första möte den 24 januari. 
 
Att minoritetsspråkshandläggare får i uppdrag att boka lämplig lokal för ändamålet. 
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§ 60 
 

GEMENSAM MINORITETS DAG 2013 

 
Samrådsgruppen har diskuterat att man 2013 vill ha en Minoritetsdag i kommunen. Det-
ta för att uppmärksamma att vi är en förvaltningskommun för finska, meänkieli och sa-
miska. 
 
Denna dag kommer det att finnas bl.a finsk-, meänkieli-, och samisk mat att köpa till 
självkostnadspris. Det kommer att vara uppträdanden och mycket annat som berör mi-
noriteter. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att minoritetsdagen blir den 16 mars 2013 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att boka en lokal. 
 
 



GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sid 
Samrådsgrupp Minoritetsspråk 2012-12-11 74  

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

§ 61 
 

SAMMANTRÄDEN 2013 

 
Torsdag       24 januari 2 dagar 
Torsdag 21 mars 
Torsdag 23 maj 
 
Onsdag 21 augusti 
Onsdag   9 oktober 
Onsdag 11 december 
 
Samrådsgruppens beslut  
 
Att anta sammanträdesdagar för år 2013 
 
Att mötet den 24 januari, då samrådsgruppens mål ska göras, förläggs i Porjus, alterna-
tiv Stora Sjöfallet. Handläggaren får i uppdrag att göra en offertförfrågan. 
 
Att i samband med mötet diskuteras Minoritetsspråksdagen som planeras till den 16 
mars 2013. 
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§ 62 
 

FLAGGDAGAR, FINSKA, MEÄNKIEL OCH SAMISKA. 

 
Den 6 februari är det Samernas nationaldag, den 6 december har Finland sin självstän-
dighetsdag och den 15 juli är det Meänkiel nationaldag 
 
Samernas nationaldag och Finlands självständighetsdag är antagen av Riksdagen och 
införd i almanackan. Meänkielis flaggdag är antagen av föreningarna men ej antagen av 
Riksdagen ännu. 
 
Samrådsgruppen anser att då kommunen är förvaltningskommun för samiska, finska 
och meänkieli ska man även flagga på deras respektive flaggdagar med respektive flag-
ga.  
 
I halvcirkeln framför kommunhuset finns en flaggstång. Regler för hur man flaggar 
denna flaggstång finns inte, exempel att denna flaggstång får endast flaggas med  
Svenska flaggan. 
 
Efter kontakt med Bengt Karlsson, flaggspecialist, ägare av Adela flagg center framkom 
följande rekommendationer. 
 
Alternativ 1.Då det är Samiska nationaldag, Finska självständighetsdagen eller Meänki-
eli nationaldag, flaggar man kommunens flaggstång med någon av de flaggor som gäll-
er. 
Svenska flaggan har celibrering vilket innebär att om någon av de här dagarna skulle 
vara en dödsdag för någon av kommunens personal eller politiker har den Svenska flag-
gan företräde så vida det inte är en samisk, finsk eller meänkieli person som har avlidit. 
 
Alternativ 2. kommunens flaggstång är 12 m och att man kompletterar denna med att 
köpa in tre flaggstänger á 10 m.  Den dag det är någon av kommunens minoriteters 
flaggdag flaggar man den längre flaggstången med den flaggan och de övriga tre med 
Svenska flaggan. Under resten av året flaggas 12 m stången med Svensk vimpel och de 
övriga tre, de lägre, med Finska, Samiska och Meänkieli flaggorna för att visa att vi är 
en förvaltningskommun för minoritetsspråk. 
 
Kommunen har även gäster från andra nationer och antar man alternativ två finns det 
möjlighet att flagga även för dessa. 
 
Kostnaden för en 10 m lång flaggstång är c:a 12 000 kr 
 
Samrådsgruppen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott att beslut 
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Att köpa in tre (3) flaggstänger á 10 m och att dessa sätts upp i anslutning till befintlig 
flaggstång. 
 
Att man flaggar årligen vid Samiska nationaldagen den 6 februari, Meänkielis national-
dag den 15 juli och vid Finska självständighetsdagen den 6 december. 
 
Att medel tas från konto, ansvar 15501 verksamhet 221 
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§ 63  KS/2011:540:003 
 

REVIDERING AV ANDRA STYRDOKUMENT, UPPDRAGSBESKRIVNING 
SAMRÅDSGRUPP FÖR MINORITETSSPRÅK 

 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk § 17 är tyngdpunkten i 
lagen, förskola och äldreomsorg. Av den anledningen vill samrådsgruppen för minori-
tetsspråk ha representation från Barn- utbildning och kulturnämnden samt Socialnämn-
den.  
 
I samrådsgruppen reglemente saknas meningen ”Ledamöter och ersättare utses för en 
period om fyra år, vilken sammanfaller med tiden för allmänna val”. 
 
Samrådsgruppen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
Att utse en representant och en ersättare från Barn- utbildning och kulturnämnden re-
spektive en representant och en ersättare från Socialnämnden.  
 
Att meningen ”Ledamöter och ersättare utses för en period om fyra år, vilken samman-
faller med tiden för allmänna val” skrivs in i Andra styrdokument, uppdragsbeskrivning 
samrådsgrupp för minoritetsspråk. 


