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 2014-06-11   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Lizas hotell, Gällivare 

 Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 – 11.00 

 

Beslutande Birgitta Larsson, ordförande 

 Åsa Blind, Girjas sameby 

 Lennart Albinsson, Storlule sameförening 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Sara Kemi Nutti, Gällivare Skogssameby 

 Kenneth Olsson Torndedalingar i Gällivare  

 Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare 

 Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj 

 Per-Gustav Nutti, Baste Cearru 

 Carola Johansson, Gällivare sameförening 

 Ros-Mari Ahnberg, barn- utbildning och kulturförvaltningen 

 Karin Eriksson, barn- utbildning och kulturförvaltningen 

 

 

Övriga deltagande Lena Helin, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Per-Gustav Nutti 
 

Justeringens plats och tid Via mail samt underskrift vid nästa sammanträde 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 29-39 

  Lena Helin 

Ann-Katrin Karlsson/  

 

 Ordförande 

  Birgitta Larsson  

 

 Justerande  

                 Per-Gustav Nutti  
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 § 29 

Val av justerare  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att till dagens sammanträde välja Per-Gustav Nutti att justera dagens protokoll. 

 

Bakgrund 

Val av justerare föreligger. 
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 § 30 

Delgivningar  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att lägga redovisningen av delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

- Tornedalsfesten 2014 – En mötesplats för Sveriges nationella minoriteter i Norrbotten. 

 

- Kartläggning Landstinget i Uppsala län – Sverigefinnars behov av särskilda insatser 

från LUL. 

 

- Delegationsbeslut  Ansökan och beviljande av medel, 19 000 kr till kulturen – Film-

förevisning av Maj-Lis Skaltjes film ”Jojk” Juoigan” den 10 juni kl. 18.00. 

 

- Meddelande 9.3.1-2014-343 från Sametinget. Redovisning av kommunernas arbete 

med nationella minoriteter. 
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 § 31 

Ekonomisk redovisning  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna 

 

Bakgrund 

Ekonomisk redovisning  19 mars  2014  22 maj 2014 

2062 Äldreomsorg    31 990 kr   63 357 kr 

2061 Förskola   21 093 kr   31 000 kr 

2067 Kultur   73 917 kr (bokbuss)   83 917 kr 

2064 Samr.grupp resor,  hotel     3 426 kr   27 183 kr 

2066 Övrigt, prenumerationer, hotell     3 948 kr   49 607 kr 

Löner handläggare    54 899 kr 144 238 kr 

2063/2068 Kartläggning/information    38 651 kr    38 651 kr 

Totalt  227 924 kr  437 953 kr 

                         Kvar i budget 2014     19 mars, 932 076 kr              22 maj, 722 047 kr 
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 KS/2014:248  

 

 § 32 

Rapport från biblioteket  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att bevilja 40 000 kr till inköp av samiska, finska och meänkieli böcker, 

 

att ha kontakt med sameskolan, finska klubb och meänkieli representanter vid inköp av 

böcker. 

 

Bakgrund 

Rapport från biblioteket, Liselott Lagnestig redovisar inköpta böcker år 2013. Samråd 

har skett med sameskolan, Finska klubb o Tornedalingar i Gällivare. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  7 (13) 

 

 2014-06-11  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 § 33 

Redovisning 2014-04-01 § 21 Konfirmationsläger  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att minoritetsspråkshandläggare enligt sin delegation beslutar utan samråd med rådet 

gällande ansökan som kommer från Saminuorra angående samisk konfirmation. 

 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade 2014-01-01 § 21 att överlämna ärendet 

gällande konfirmationsläger till handläggaren för att ta på delegation. Handläggaren 

beslutade på delegation att bevilja 1 000 kr till den sökande. 

 

Gällande att göra en utredning, för att ta fram kriterier om hur man fördelar de statlig 

medel kommunen tilldelas, är administrativ chef tillfrågad och under hösten kommer en 

utredning att ske. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  8 (13) 

 

 2014-06-11  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 § 34 

Stipendiater  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Följande kandidater har tilldelats stipendier som delades ut på GällivareGalan. 

 

Samiska – Lillsjöns Förskola, Puoltikasvaara 

Motivering 
Lillsjöns förskola har implementerat det samiska språket genom att arbeta interkulturellt 

i en stimulerande lärmiljö som berikar hela barngruppen och även föräldrar. 

 

Meänkieli  - Gunillahem 

Motivering 
Personalen på Gunillahem arbetar på ett framgångsrikt sätt med modern teknik, pedago-

giskt och med medkänsla för de boende, vilket innebär att de boendes liv får en guld-

kant. 

 

Finska - David Wäyrynen o Bertil Broberg 

Motivering 
David och Bertil har genom sång och musik på finska, spridit stor glädje till de boende 

på kommunens äldreomsorg. 
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 § 35 

Lillsjöns förskola ansöker om mede, 3000 kr för att stärka det samiska språket  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att bevilja 3 000 kr för att stärka det samiska språket. 

 

Bakgrund 

Lillsjöns förskola ansöker om medel, 3 000 kr för att stärka det samiska språket. 

För att kunna fortsätta att iordningsställa en inspirerande samisk lärmiljö behöver för-

skolan förnya en del av det de tidigare har köpt in och som har blivit gammalt.  
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 § 36 

Meänakateemi STR-T ansöker om medel  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att bevilja 29 658 kr för att stärka meänkieli språket. 

 

Bakgrund 

Meänakateemi STR-T ansöker om medel 29 658 kr. 

Syftet är att diskutera bl a nyord/moderna ord med målet att utveckla meänkieli och 

dokumentera den lokala varietetens former av orden. Avsikten är också att upprätta  

referensgrupper för den nordligaste varieteten ”Gällivarevarieteten” bl a för komp-

lettering av material inför kommande ordbok. 

 

Meänakateemi ämnar under 2014 hålla ca 10 öppna träffar i kommunen, under ett år 

framöver (fram till vår/sommar -15), gärna även utanför centralort. Grupparbete där 

fokus är nyord/moderna ord genomförs på samtliga träffar. 

Ledaren för träffarna förbereder material till varje träff. Under träffar går man igenom 

terminologi ämnesvis/temavis. Exempel, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Bil-

provning, Juridik, Mötesteknik, Kontor, Kyrka etc. 

Målgrupp, meänkielitalare (gärna med fokus/tyngdpunkt på lokalvarietet) 
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 § 37 

Humlans förskola ansöker om medel för en timanställd finsktalande person samt 

material för att kunna använda finskan i verksamheten  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att bevilja 24 900 kr för inköp av böcker, I-Pad med tillbehör samt pekpenna, 

 

Bakgrund 

Humlans förskola vill timanställa en finsktalande personal, för att ytterligare förstärka 

barnens språk-, identitetsutveckling, kultur, mm. genom att utöka delar av verksamheten 

på finska utöver det som finns, som kommer och deltar i förskolans verksamhet.  

Förskolan anhåller även för inköp av böcker. I-Pad med tillbehör, pekpenna. 
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 § 38 

Ansökan från Malmfältens folkhögskola om medel för att fortsätta undersökning 

och utvärdering av en etablering av minoritetsspråkscentrum i Malmfälten  

 

Bakgrund 

Samrådsgruppen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

att avslå ansökan då Gällivare kommer att planera för ett Språkcenter i Gällivare, 

 

att till nästa möte ta upp frågan angående att starta upp ett Språkcenter i Gällivare. 

 

Bakgrund 

Malmfältens folkhögskola ansöker om ytterligare finansiering för fortsatt undersökning 

och utvärdering av en etablering av ett gemensamt Språkcenter i Gällivare och Kiruna.  
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 § 39 

Inbjudan till Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm  

 

Samrådsgruppen beslutar 

 

att bjuda in Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm till nästa sammanträde för att 

informera om Minoritetsspråkslagen. 

 

Bakgrund 

Samrådsgruppen har flera nya ledamöter och av den anledningen ska samrådsgruppen 

bjuda in Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm för att informera om lagen. Vid in-

formationen ska man även kunna ställa frågor angående lagen och diskutera dessa. 

  

/ 


