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Plats och tid Medborgarskolan 

 Onsdagen den 5 februari 2014, kl. 13.00 – 16.00  

 

Beslutande Birgitta Larsson, ordförande 

 Per-Erik Nutti, Baste Cearru 

 Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Åsa Blind, Girjas sameby 

 Carola Johansson, Gällivare sameförening 

 Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj 

 Anneli Markström, socialförvaltningen  

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Lena Helin, sekreterare 

 Susanne Hägglund, samordnare Kiruna kommun §§ 1- 15 

 

Utses att justera Ellen Lundgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 1-15 

  Lena Helin 

 

 Ordförande 

  Birgitta Larsson  

 

 Justerande  

  Ellen Lundgren   
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§ 1 

Val av justerare  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att välja Ellen Lundgren till att justera dagen protokoll. 

 

Bakgrund 

Föreligger val av justerare. 
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§ 2 

Delgivningar  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att se över kostnaderna och när i tiden utbildning kan ske för den personal som är intres-

serad av utbildning i minoritetsspråk, inom förskole- och äldreomsorg, 

 

att lägga övriga delgivningar till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

Delgivningar 

1. Svar ang SMS från Sopporo. 

2. Annons Stipenider – Minoritetsspråk 2013 samt utvärderare. 

3. Inventering av språk bland anställda. 
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§ 3 

Ekonomisk redovisning  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att redovisningen av budgeten hänskjuts till nästa sammanträde. 
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§ 4 

Ansökan från Storlule sameförening, 30 000 kr, till en ledare under Artic Winter-

game, vintermästerskap i skidor i Fairbanks Alaska i mars 2014  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att avslå ansökan med anledning av att samrådgruppen idag inte har några kriterier för 

detta, 

 

att beslutet fattades i koncensus.   

 

Bakgrund 

Storlule Sameförening ansöker om 30 000 kr för en förälder att medverka som ledare, 

coach och förälder i Storlule Sameförenings regi vid de arktiska urbefolkningarnas  

vintermästerskap på skidor i Fairbanks, Alaska i mars 2014.  

30 000 kr ska gå till resa och boende. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 5 

Ansökan från Storlule sameförening, 25 000 kr, till en ledare under Artic Winter-

games, vintermästerskap i skidor i Fairbanks Alaska i mars 2014  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att avslå ansökan då samrådsgruppen idag ej har några kriterier för detta samt att sam-

rådsgruppen var överens om att SSIF ska stå för dessa kostnader, 

 

att beslutet fattades i koncensus. 

 

Bakgrund 

Ansökan gäller den ledare som har blivit utsedda av Svenska samernas idrottsförbund 

att leda de nordiska deltagarna från Sverige, Norge och Finland, totalt 6 st. 

Storlule sameförning vill de tillägga den uttagna ledaren är medlem i Storlule sameföre-

ning. Ledaren ska verka leda skidåkarna under AWG i Alaska 2014, Från Sverige deltar 

två flickor, resterande deltagare är från Norge och Finland. Ledaren representerar 

Storlule Sameförening inom Samernas Idrottsförbund. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 6 

Ansökan från Storlule sameförening, 25 000 kr till en ungdom som är uttagen att 

tävla under Artic Wintergames i Alaska  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bevilja 12 500 kr för att delta under Artic Wintergames i Alaska, 

 

att redovisning sker av de anslagna medlen samt en redoisning av en berättelse/bilder av 

det som har skett under Artic Wintergames. 

 

Bakgrund 

Storlule Sameförening ansöker om 25 000 kr för att en av ungdomarna har blivit uttagen 

att tävla under Artic Wintergames. Artic Winter Games är det arktiska urbefolkningar-

nas vintermästerskap på skidor. Detta vintermästerskap arrangeras för urbefolknings-

ungdomar upp till 18 år. De umgås och knyter kontakter med ungdomar och idrottsle-

dare från andra arktiska urbefolkningar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 7 

Ansökan om stöd, 20 000 kr, utveckling och revitalisering av meänkiel - språk och 

kultur i förvaltningskommunerna i Norrbotten  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bevilja 20 000 kr till stöd, utveckling och revitalisering av språket meänkieli under 

förutsättning att övriga förvaltningskommuner bidrar med de medel som ansökts.  

 

Bakgrund 

 

Projektplan 

• att revitalisera meänkieli 

• att utveckla och sprida information om meänkielikulturen 

• att på olika språk sprida kunskap om den meänkielispråkiga minoriteten 

• att föra en dialog med andra finsk-ugriska minoriteter 

• att stärka och utveckla kulturella strukturer (nät-blogg-facebook, tidskrift, mötesplatser) 

• att utbilda unga och vuxna i skrivande, främst essäer och kulturjournalistik 

• att tillsammans med olika åldrar insamla ord för storordbok 

• att utveckla befintlig grammatik "Meänkieli rätt och lätt" (andra upplagan snart slut) 

• att utveckla tidskrift som vänder sig till barn, unga och vuxna 

• att i samarbete med förlag verka för utgivning av litteratur 

• att i samarbete med de fem förvaltningskommunerna skapa kulturinslag på meänkieli 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 8 

Ansökan om medel, 18 000 kr, för att skriva en roman med handlingen förlagd till 

Tornedalen  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att avslå ansökan då medel ej ges till egna företagare, 

 

att om sökande har f-skattsedel kan en ny ansökan göras. 

 

Bakgrund 

Sökande ansöker om projektbidrag från Gällivare kommun. Projektbidrag gäller att 

skriva en bok med handlingen förlagd till Tornedalen, Norrbotten, Sverige med arbets-

namnet 1900 – 2000. 

  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 9 

 Ansökan från Lillsjöns förskola, 20 000 kr, för en timanställning av en samisk 

lärare samt till uppbyggnad av en kåta  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bifalla ansökan med 20 000 kr till en samiska lärare och en kåta. 

 

Bakgrund 

Lillsjöns förskola i Puoltikasvaara har under hösten arbetat med språkstimulering i sa-

miska via litteratur, musik, lekar och samtal. På plats har en personal som talar samiska 

funnits ca tre timmar i veckan. Det har resulterat i att alla barn fått inblick i den samiska 

kulturen och dess språk och de samisktalande barnen har börjat prata samiska på försko-

lan vilket de inte gjort tidigare. Hela barngruppen har visat nyfikenhet inför det nya 

språket och ett intresse för den samiska kulturen. Under våren skall läsplattan tas i bruk 

som ytterligare ett stödmaterial i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Vi vill fortsättningsvis under vårterminen erbjuda kontinuerligt modersmålsstimulering 

integrerat med det svenska språket med hjälp av personalen som talar samiska och söker 

därför medel för det med beloppet 15 000 kronor. 

 

För att ytterligare stärka barnens kulturella bakgrund och påvisa mångfaldens betydelse 

för barnen vill vi bygga en tältkåta på förskolans gård. Sökande har varit i kontakt med 

Sameskolans rektor för att få förslag på vad en kåta kostar att iordningsställa. Priset är  

5 000 kronor och det finns en person som har kunskap och möjlighet att ordna med 

detta. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 10 

Ansökan från Lillsjöns förskola, 11 990 kr, utbildning kurs i Stockholm  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bevilja c:a 11 990 kr till utbildningen, 

 

att resan och hotell beställs via kommunen, Gällivare flygplats och fakturan skickas till 

Lena Helin, 

 

att Puoltikasvaaras förskola sprider kunskapen de har, till övriga förskolor inom kom-

munen. 

 

Bakgrund 

Sökanden skulle vilja åka på utbildningen flerspråkighet i fokus eftersom hon tror att 

den kan ge henne många tips och idéer på hur man kan arbeta med det samiska språket 

på förskolan. En av föreläsarna arbetar med samisktalande barn och kommer att ge tips 

på hur man som enbart svensktalande kan arbeta med det samiska språket. Sökande vill 

åka på denna utbildning eftersom hon tror att den kan ge henne många tips och ideér på 

hur man kan arbeta med det samiska språket på förskolan.  

 

Utbildning "Flerspråkighet i fokus!" mellan den 13-14 mars i Folkets hus, Stockholm. 

Utbildning: 3 790 kr exkl.moms. 

Hotell, flyg. Arlanda Express c:a 5 000 kr, bokas via kommunen 

Vikarie: ca. 1 600 kr 

 

Program, torsdagen den 13 mars 2014 

Inledning och "Svensken om svensken" 

"Vårt gränslösa språkuppdrag" 

"Interkulturell pedagogik" 

"Samordnad språkutveckling" 

"Modersmåluppmuntran" 

 

Program, fredagen den 14 mars 2014 

"Flera språk i förskolan - teori och praktik" 

"Någonstans i Sverige" 

"Den som inte talar är död" 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 11 

Kriterier för stipendier 2014  

 

Samrådsgruppens beslut 

  

att godta de nya kriterierna för att kunna bedöma de ansökningar som kommer in. 

 

Bakgrund 

Handläggaren för minoritetsspråk gick igenom kriterierna för att utvärdera de ansök-

ningar som allmänheten lämnar in för att nominera kandidater till stipendier för år 2014. 

  

Beslutsunderlag 

1. Kriterier för stipendier. 
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§ 12 

Rapport, information om resultat för SCB:s utskick av medborgarenkäten, redovi-

sad vid samrådsgruppens sammanträde 131210 § 59  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att det i Kommunbladet görs en artikel om vad samrådsgruppen har för uppdrag och att 

en presentation görs av deltagarna. 

 

Bakgrund 

En av frågorna gällde ”Vet du om att Gällivare kommun är en förvaltningskommun för 

samiska, finska och meänkieli?” 

 

Svaret på denna fråga var att nyinflyttade inte vet om detta. Av den anledning har hand-

läggaren varit i kontakt med Ulla Vikman på informationsavdelningen och handlägga-

ren har skickat en informationstext till Ulla som ska finnas med i det brev som skickas 

ut till nyinflyttade. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport från SCB. 
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§ 13 

Kriterier för bidrag till idrottstävlingar  

 

Samrådsgruppen beslut 

 

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Per-Gustav Nutti, Ellen Lundgren, Anneli 

Markström, Karin Aspholm och Lena Helin, 

 

att Lena tar fram de kriterier som finns för ansökan om bidrag inom kommun samt 

skickar kallelse till gruppen, 

 

att förslaget ska presenteras till samrådsgruppen sammanträden den 11 juni.  

 

Bakgrund 

Det saknas kriterier för bidrag till idrottstävlingar. 
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§ 14 

Gällivare museum ansöker om medel, 10 000 kr, för att arrangera Samernas  

nationaldag  

 

Samrådsgruppens beslut 

att bevilja ansökan om medel, 10 000 kr. 

 

Bakgrund 

Gällivare museum arrangerar varje år kulturaktiviteter till Samernas nationaldag. Mu-

seet ordnar en utställning som handlar om samiskt konst och hantverk, bjuder på fika 

och hissar upp den samiska flaggan. Ett år har vi bjudit in Sameskolan, skolans barnkör 

kommer och sjunger när vi inviger utställningen "Om samisk konst och hantverk". 

Museet har i år lånat in föremål från olika konst och hantverkare och använder egna 

föremål ur våra samlingar samt Gällivare kommuns konstsamling. 

 

Medel som söks: 

Annonskostnader ca 2000 kr 

Kostnader i samband med fika ca 3000 

Kostnader för föreläsning ca 5000  

 

Preliminärt program för 6 februari 2014 

Kl. 08 00 hissas den samiska flaggan på Centralskolans plan 

Kl. 08.30 Invigning av årets samiska utställning 

Kl. 08.30 - 12 Fikaservering 

Kl. 10. 00 Samiska skolans barn sjunger. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
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§ 15 

Malmfältens folkhögskolan ansöker om medel, 150 000 kr, för att fortsatt  

etablering av minoritetsspråkcentrum i Malmfälten  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att återremittera ärendet för vidare utredning till nästa samrådsmöte. 

 

Bakgrund 

Malmfältens folkhögskolan ansöker om medel, 150 000 kr. för att fortsätta etableringen 

av minoritetsspråkcentrum i Malmfälten. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan.  

 

 


