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Plats och tid Lizas Hotell den 10 dec 2013 kl. 09.00 – 11.30 
 
Beslutande Birgitta Larsson ordförande (ks) 
 Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare 
 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 
 Carina Kielatis, Unna Tjerusj 
 Åsa Blind, Girjas sameby 
 Carola Johansson, Gällivare sameförening 
 Ellen Lundgren, Finska klubb 
 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 
 Sara Kemi Nutti, Gällivare Skogssameby 
 Monica Nordkvist BoUK  
Övriga deltagande Lena Helin minoritetsspråkshandläggare 
 Tim Zedig, kvalitetsledare § 59 
    § 53 - 68 
Utses att justera Karin Aspholm  
 
Justeringens plats och tid Via mail därefter vid nästa sammanträde den 5 feb 2014 
 
Underskrifter Sekreterare 
  Lena Helin  
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson  
 
 Justerande  
  Karin Aspholm   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ                         Samrådsgrupp minoritetsspråk  
 
Sammanträdesdatum 2013-12-10 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin



GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sid 
Samrådsgrupp minoriteter 2013-12-10 2  

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
§ 53 

Val av justerare 

§ 54 
Delgivningar 

§ 55 
Ekonomisk redovisning

§ 56  KS/2
Barn- utbildning och kulturförvaltningen, Lillsjöns förskola, ansöker om 
3 100 kr till en lärplatta för språkstimulering.

§ 57  KS/2
Ansökan från Svenska Tornedalingars Riksförbund, 2 000 kr för att 
genomföra ett seminarium den 7 dec 2013, arrangör STR-T. 

§ 58 
Val av ledamot i Meänakademi

§ 59 
Genomgång av SCB:s minoritetsspråksfrågor till medborgarna 

§ 60  KS/2
Ansökan från barn-utbildning och kulturförvaltningen, barnomsorg/förskola, 
15 020 kr, till studiematerial och leksaker.

§ 61  KS/2
Ansökan från Barn- utbildning och kultur, dagbarnvårdare i gemensam 
lokal, 6 073 kr 

§ 62  KS/2
Ansökan från Samernas utbildningscenter, 6 000 kr, till en slöjdutställning

§ 63  KS/2
Ansökan från projektet Våld i nära relation 33 200 kr till översättning av en 
folder 

§ 64 
Önskan från kultur om bidrag 250 000 kr – 300 000 kr till arrangemang för 
skola och äldreomsorg under år 2014

§ 65 
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Kriterier för bidrag till ungdomar 7 – 20 år

§ 66 
Handlingsplan 2013 - hur långt har vi kommit

§ 67 
Kriterier för stipendier 2014

§ 68 
Sammanträdesordning 2014
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§ 53 
 

Val av justerare 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att välja Karin Aspholm till att justera dagens protokoll 
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§ 54 
 

Delgivningar 

 
1. Beviljat bidrag till Tornedalingar i Gällivare, 13 000 kr till informationsmöte i 

Niilivaara den 18 nov. 
 

2. Kostnader för RajRaj band och Loviza Negga den 21 sep.   
 

3. Enkätförfrågan svar senast 17 dec 2013. Ett frågeformulär om ditt intresse för 
det finska språket och den kulturen i Sverige. 

 
4. Enkät äldreomsorgen – kartläggning av kunskaper i nationella minoritetsspråk 

inom Gällivare kommuns socialförvaltning. 
 

5. Skrivelser ang föreställningen SMS från Sopporo som visades för alla elever 
klass 7 – 9. 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att lägga delgivningarna 1 – 4 till handlingarna 
 
Att invänta svar på delgivning 5 från Barn och utbildningsförvaltningen  
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§ 55 
 

Ekonomisk redovisning 

 
2061 Förskola   38 635 kr   
2062 Äldreomsorg   46 080 kr 
2067 Kultur inkl. minspråksd o RajRaj 313 621 kr 
2064 Samrgr. Resor o hotell  75 623 kr 
2066 Övrigt för.bidr, prenumerationer, telefon 
Löner handläggare, arvode samrådsgrupp 496 960 kr 
Övrigt, föreningsbidrag, telefon, prenumeration 263 731 kr 
 
Totalt  1 234 650 kr 
 
Budgeten överskriden med 74 650 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att lägga redovisningen till handlingarna 
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§ 56  KS/2013:577 
 

Barn- utbildning och kulturförvaltningen, Lillsjöns förskola, ansöker om 3 100 kr till en 
lärplatta för språkstimulering. 

 
Förskolan ska medverka till att barn med minoritetsspråk får möjlighet att utveckla både 
det svenska språket och sitt modersmål (ur skollagen 8 kap Förskolans bestämmelser, 
modersmål § 10). 
 
Förskolan vill skapa en lärmiljö som stimulerar språkträning i samiska, för två barn vid 
Lillsjöns förskola, med hjälp av en lärplatta med tillhörande app.  
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja Lillsjöns förskola 3 100 kr för inköp av lärplatta. 
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§ 57  KS/2013:592 
 

Ansökan från Svenska Tornedalingars Riksförbund, 2 000 kr för att genomföra ett se-
minarium den 7 dec 2013, arrangör STR-T. 

 
STR-T ordnar under nattfestivalen i Korpilombolo den 7 dec ett seminarium. Föreningar 
och organisationer har fått inbjudan.  
Genom STR-T:s roll som remissinstans för riksdag och regering i minoritetsspråksfrå-
gor, ser STR-T att de står inför nya, spännande utmaningar. Därför är det av vikt att 
tillsammans med andra aktörer kunna anta och möta de utmaningar de möter. Ett semi-
narium kan vara ett första steg i att skaffa sig kunskap och respekt för varandra. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja Svenska Tornedalingars Riksförbund 2 000 kr för att genomföra ett semi-
narium. 
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§ 58 
 

Val av ledamot i Meänakademi 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att välja Karin Aspholm till ledamot i Meänakademi 
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§ 59  
 

Genomgång av SCB:s minoritetsspråksfrågor till medborgarna  

 
Tim Zedig redovisade innehållet i den enkät som har gått ut via Statistiska Centralbyrån. 
Enkäten har gått ut till 1000 personer slumpvis utvalda. Detta innebär att både svenskar, 
samer, meänkieli och finsktalande personer har fått enkäten. Det har varit fyra frågor: 
Hur upplever du möjligheten till att kunna bemötas på ditt eget minoritetsspråk inom 
kommunens verksamhet? 
Kände du till, innan du läste detta, att kommunen är förvaltningskommun för minori-
tetsspråken finska, meänkieli och samiska? 
Känner du till kommunens skyldighet att tillgodose minoriteternas rätt att använda sitt 
eget modersmål? 
Använder du dig av något av minoritetsspråken, finska, meänkieli eller samiska? 
 
Vad som framgår av enkäten är att åldersgruppen 35 – 44 är den åldersgrupp som är 
mest missnöjda och att denna grupp inte fått tillräckligt med information. 
 
Vad som också framgår är att nyinflyttade vet inte om att kommunen är en förvaltnings-
kommun för finska, meänkieli och samiska. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att till nästa sammanträde ta upp ärendet och göra en åtgärdsplan på de brister som 
framkommit. Bland annat ge information till elever vid kommunens skolar. 
 
Att i den information som går ut till nyinflyttade även få med att Gällivare kommun är 
förvaltningskommun för samiska, finska och meänkieli och vad detta innebär. 
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§ 60  KS/2013:578 
 

Ansökan från barn-utbildning och kulturförvaltningen, barnomsorg/förskola, 15 020 kr, 
till studiematerial och leksaker. 

 
Nattavaara förskolan ansöker om 15 020 kr dels för att köpa in läromedel till förskole-
barnen samt göra en studieresa till Ajtte museum i Jokkmokk. 
 
Material kostnad  8 220 kr 
 
Resa 6 800 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja Nattavaara förskola 15 020 kr för inköp av läromedel samt en resa till Ajtte 
museum i Jokkmokk. 
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§ 61  KS/2013:612 
 

Ansökan från Barn- utbildning och kultur, dagbarnvårdare i gemensam lokal, 6 073 kr 

 
Dagbarnvårdarna i Gällivare kommun, ansöker om medel för en studieresa till Pajala. 
Pajala har en förskola för finska- och meänkielitalande barn.  
De tänker också fara över till Finland för att inköpa finska läroböcker. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 6 073 kr till en studieresa till Pajala. 
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§ 62  KS/2013:611 
 

Ansökan från Samernas utbildningscenter, 6 000 kr, till en slöjdutställning 

 
12 elever vid Samernas utbildningscenter kommer att ha en skinn- och slöjdutställning 
under Jokkmokks marknad 2014. Kostnaden till denna utställning är c:a 40 000 kr. 
Detta inkluderar bl.a foto, layout och tryck, underhållning ljud, dekor, utställnings-
material, färg, spik.  
Eleverna vill visa att slöjden är en levande kulturbärare för allmänheten och för kom-
mande generationer genom deras slöjd. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 2 000 kr till slöjdutställning under Jokkmokks marknad. 
 
Att avslå 4 000 kr då endast två av eleverna är från Gällivare kommun 
 
Att rekommendera eleverna att söka bidrag från de andra förvaltningskommunerna, 
Jokkmokk, Arjeplog, Malå och Norge. 
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Återremiss § 48 från samrådsmöte 131009 
 
§ 63  KS/2013:522 
 

Ansökan från projektet Våld i nära relation 33 200 kr till översättning av en folder 

 
Projektledare för projektet Våld i nära relation ansöker om 32 200 kr för att översätta 
den folder projektet tagit fram. Översättningen gäller från svenska till nordsamiska, 
finska och meänkieli.  
 
Samrådsgruppens beslut  
 
Att ansökan förtydligas genom att kontakta övriga kommuner som ingår i projektet och 
försöka få fram en gemensam folder där innehållet har lika text. Detta skulle då inne-
bära att kostnaden för översättning fördelas lika per kommun. 
 
Att ärendet återremitteras till nästa sammanträde den 10 december 
 
§ 63 131210 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja översättning till nord och lulesamiska, finska och meänkieli av Gällivare 
kommuns hemsida, information om våld i nära relation. 
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§ 64 
 

Önskan från kultur om bidrag 250 000 kr – 300 000 kr till arrangemang för skola och 
äldreomsorg under år 2014 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att samrådsgruppen står fast vid tidigare beslut fattat av ks den 5 maj 2013 § 105. 
 
Att minoritetsspråkshandläggare får i uppdrag att bjuda in Jerker Johansson till sam-
rådsgruppen den 5 februari 2014 för att diskutera kulturarrangemang för minoriteter 
under 2014. 
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Återremiss § 51 från samrådsmöte 131009 
 
§ 65 
 

Kriterier för bidrag till ungdomar 7 – 20 år 

 
Samrådsgruppens beslut 131009 
 
Att minoritetsspråkshandläggare får i uppdrag att ta fram en mall för bidrag till ungdo-
mar 7 – 20 år när de ska fara på resor, exempel idrottsresor där de deltar, kulturella resor 
som de har utbyte av, boende.  
 
Att man kan använda en %-sats för olika sträckor ex, inrikes eller utrikes, antal mil för 
resa med bil. 
 
Samrådsgruppen beslut 131210 § 65 
 
Att återremittera ärendet till sammanträdet den 5 feb 2014. 
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Återremiss § 49 från samrådsmöte 131009 
 
§ 66 
 

Handlingsplan 2013 - hur långt har vi kommit 

 
Samrådsgruppen gick igenom de olika målen och kom fram till följande: 
 
Målet ”Ta fram underlag för att kunna inventera framtida brukare (med minoritetsspråk) 
+60 år och äldre”. 
Önskemål för att nå detta mål är att få tillgång till folkbokföringen. Detta för att via 
folkbokföringen få fram samer +60. 
Anneli Markström ska försöka ta fram detta material. 
 
Målet ”Handlingsplan för skyltning ska tas fram” 
Förslag kom upp – skyltning skolor, - skyltningen ska vara på lulesamiska – kostnader 
för skyltning. 
 
Målet ”Sända program i lokalradion” Sex samiska program har varit. Önskemål om 
finska program finns. 
 
Samrådsgruppens beslut 131009 § 66 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren fick i uppdrag att lämna över till utredargruppen att ta 
fram en handlingsplan för skyltning där kostnader för omskyltning ska ingå. Vilka 
byggnader som ska ingå, skolor? Vilka språk som ska ingå, lule- och/eller nordsamiska?  
 
Att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att ta fram avtalet mellan Närradion och 
Gällivare kommun. 
 
Samrådsmöte 131210 
 
En samrådsgrupp kan inte lämna uppdrag till utredargruppen då samrådsgruppen är ett 
rådande organ. Minoritetsspråkshandläggaren har varit i kontakt med en handläggare 
från Trafikverket och Nils-Erik Sortelius på Sametinget. Båda parter menar att Gällivare 
kommun är ett Lulesamiskt område. Samrådsgruppen diskuterade frågan och kom fram 
till att det är många delar i denna fråga bl.a ska befintliga skyltar bytas ut, ska man bara 
lägga till lulesamiskan. Ska man använda båda språken eller bara lulesamiskan. Vilka 
kostnader blir det för skyltningen. Vilka byggnader ska skyltas. Vem ska stå för kostna-
derna? 
 
§ 66 Samrådsgruppen beslut 131210 
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Att bjuda in en representant från sämhällsbyggnadsavdelningen för att diskutera frågan 
om skyltning. 
 
Att ta upp ärendet skyltning kontinuerligt för att hålla processen i gång. 
 
Att ang Närradion tar Birgitta och Lena kontakt med styrelsen som går igenom avtalet 
mellan Närradion och Kommunen. 
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§ 67 
 

Kriterier för stipendier 2014 

 
Nytt förslag till nomineringen av årets stipendier har gjorts. Stipendierna delas ut till tre 
stipendiater i språken finska, meänkieli och samiska. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att samrådshandläggaren får i uppdrag att göra en annons till nästa sammanträde den 5 
feb 2014. 
 
Att nomineringsgruppen ska vara 6 personer. 
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§ 68 
 

Sammanträdesordning 2014 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Onsdagen den 5 februari kl. 13.00 – 16.00 
 
Tisdagen den 1 april kl. 13.00 – 16.00 
 
Onsdagen den 11 juni kl. 13.00 – 16.00 
 
Onsdagen  den 20 augusti kl. 13.00 – 16.00 
 
Tisdagen den 14 oktober kl. 13.00 – 16.00 
 
Måndagen den 8 december kl. 13.00 – 16.00 


