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 2014-12-09   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Glada Kocken 

 Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 

 

Beslutande Birgitta Larsson, ordförande 

 Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 

 Åsa Blind, Girjas sameby 

 Ann-Terese Andersson, Baaste Ceeru 

 Lennart Albinsson, Storlule sameförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Lena Helin, nämndsekreterare 

  

 

Utses att justera Per Eric Tina 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, via mail 2014-12-18 samt underskrift vid nästa  

 sammanträde 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 49-58 

  Lena Helin  

 

 Ordförande 

  Birgitta Larsson  

 

 Justerande  

  Per-Eric Tina   
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§ 49 

Val av justerare  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att välja Per-Eric Tina till att justera dagens protokoll. 
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§ 50 

Delgivningar  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att skicka ut mailet från Länsstyrelsen i Stockholm, punkt nr 8, till Lennart Albinsson, 

 

att skicka ut BARRUK Konsult - Revitaliserande och språkstärkande åtgärder, punkt 6, 

till Åsa Blind och Lennart Albinsson, 

 

att lägga övriga delgivningar med beaktande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

Delgivningar 

1. Projektrapport Ovddas – Levandegöra det samiska språket i det samiska hemmet 

2. Skolverket – intresseanmälan till utökad utbildningssatsning i samiska och 

meänkieli  

3. Länsstyrelsen Stockholm, Konferens för att synliggöra landstingens potentiella 

roll för romsk inkludering, 3 dec 2014 Kista Entré. 

4. Skrivelse från Majvor Massa Eriksson ang ansökan om medel för att översätta 

en bok från svenska till samiska. 

5. Boken ”Tjugofem år med Barnkonventionen”  Författare Majvor Massa Eriks-

son. 

6. BARRUK Konsult – Revitaliserande och språkstärkande åtgärder 

7. Ekonomisk redovisning för Ovddas år 2 

8. Mail från Länsstyrelsen Stockholm. 
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§ 51 

Ekonomisk redovisning 2014-11-20  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 

att lägga den ekomiska redovisningen med beaktande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ekonomisk redovisning föreligger fram till 2014-11-20. 

 

 140915 141120 

Äldreomsorg 84 959 kr 84 334 kr 

Förskola 112 421 kr 115 794 kr 

Kultur 123 917 kr 163 917 kr 

Samrådsgrupp 55 300 kr 76 968 kr 

Övrigt 76 221 kr 124 129 kr 

Lön 223 318 kr 282 423 kr 

Stipendier 38 465 kr 38 465 kr 

Kartläggning/översättning 50 534 kr 96 024 kr  

 765 135 kr 982 054 kr 
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§ 52 

Ansökan från Minoritetsspråkcenter för uppstartande av Giellafáddar, nätverk för 

samiska ungdomar - att lära sig sitt språk  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att återremittera ärendet till nästa sammanträde den 28 januari 2015, 

 

att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att kolla upp med projektledaren vissa 

delar i ansökan och därefter skicka ut svaret från projektledaren via mail till samråds-

gruppen. 

  

Bakgrund 

Minoritetsspråkcenter har ansökt om 25 000 kr för uppstartande av Giellafáddar.  

Tanken är att skapa ett nätverk för ungdomar som håller på att lära sig samiska. Dessa 

ska ingå i ett nätverk, faddrar, som består av ungdomar som kan prata samiska. Detta för 

att man på fritiden ska ha möjlighet att både höra samiska och att själv få möjlighet att 

tala samiska. Förutom att man får möjlighet att finnas i en samisk språkmiljö så blir en 

positiv konsekvens att man skapar gemenskap och ett intresse för att lära sig samiska 

och ha miljöer där man använder språket.  

 

För att ett språk ska vara levande krävs det att människor använder det. 

Målgruppen är samiska ungdomar i Gällivare och Kiruna. 
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§ 53 

Ansökan från Meänmaa  till utveckling och revitalisering av meänkieli och kultur  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att bevilja 15 000 kr Meänmaa till utveckling och revitalisering av språket meänkieli 

och kultur. 

 

Bakgrund 

Ansökan från Meänmaa har inkommit med en begäran om 15 000 kr till utveckling och 

revitalisering av meänkieli och kultur. 

Projektet innebär bl.a att revitalisera meänkieli, utveckla och sprida information om 

meänkielikulturen, föra en dialog med andra finsk-ugriska folk, utbilda unga och vuxna 

i skrivande. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  8 (12) 

 

 2014-12-09  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 54 

Ansökan från Gällivare kommun, kulturen för att visa filmen "Hur gör man för att 

rädda ett folk"  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att avslå ansökan då handlingarna inkommit försent och då projektet redan var avslutat, 

 

Bakgrund 

Ansökan har inkommit från Gällivare kommun, kulturen med begäran om 20 300 kr, för 

att visa filmen ”Hur gör man för att rädda ett folk” 

 

Kulturen har den 2 dec 2014 visat en film på Nordan som är producerad av Maja  

Hagerman. Ansökan inkom den 21 nov och arrangemanget var då redan bokat. 

Filmen gav en bild av hur den samiska befolkningen behandlades under en tid med  

mätningar av skallar och utseende. Det var c:a 100 personer och tittade på filmen och 

det var mycket uppskattat.  

 

Förskola, äldreomsorg och kulturen kan lämna in sina ansökningar löpande till minori-

tetsspråkshandläggaren. Detta ska göras innan man bokar in arrangemanget. 
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§ 55 

Ansökan från Gunillahem, utbildning taktil massage  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att bevilja utbildning taktil massage, till en kostnad av 26 310 kr, för en anställd  

personal inom Gunillahem, 

 

att personen i fråga därefter utbildar intresserade personal inom äldreomsorgen. 

 

Bakgrund 

Ansökan från Gunillahem har inkommit med en begäran om 26 310 kr, utbildning taktil 

massage. Gunillahem har schemalagd taktilmassage för många av deras boende. Taktil 

massage har en lugnande effekt för de som är oroliga och palliativa. Viktigt är också 

stunden den boende får tillsammans med massören. Taktil massage stimulerar alla  

sinnen. När minnet eller talet sviker används taktil massage och med mjuk beröring, 

varsamma händer och ljuv musik skapar ett lyhört bemötande med den boende. 
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§ 56 

Begäran om yttrande angående förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för sam-

rådsgrupp minoritet  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att Samrådsgruppen vill ha kvar lagtexten, I språklagen (2009:600), 

 

att § 1 Samrådsgruppen vill ha kvar ”Rådet kan yttra sig i Förekommande fall be-

träffande stöd till enskild, föreningar….osv, 

 

att § 3 punkt 2, samrådsgruppen vill ha med att kommunens budget redovisas före den 

kommer till KF, detta för att kunna bevaka och ta tillvara sina intressen beträffande  

minoritetsspråken, 

 

att § 3 punkt 4, Samrådsgruppen Minoritetsspråk ska till kommunala myndigheter…….  

Detta låter som om samrådsgruppen ska göra det. Samrådsgruppen vill att det står ”ser 

till eller sträva” efter att myndigheter och allmänheten får information. Ex ta in förelä-

sare, experter osv, 

 

att § 4 Sammansättning, punkt 1, är det inte kommunstyrelsen som beslutar?  

 

att § 4 punkt 2. Samrådsgruppen vill att Finska Klubb och Tornedalingar i Gällivare ska 

ha två ledamöter var, 

 

att § 4 punkt 3 . Då representanterna i detta samråd är föreningar, är det svårt för dessa 

att lämna nya namn samtidigt som allmänna val, då detta sker i september. Föreningarna 

har sina årsmöten någon gång mellan feb – maj. Detta kan kanske stå kvar men att man 

avvaktar ombytet tills föreningarna har haft sina sammanträden, 

 

att § 10 Inkallande av ersättare punkt 3 strykes- Om inte ersättarna väljs proportion-

ellt…., 

 

att § 15 Reservation. Punkt 1 En ledamot har dock rätt att reservera sig….. Samråds-

gruppen fattar beslut i koncensus. Då samrådsgruppen fattar beslut i koncensus bör man 

inte reservera sig möjligen lämna in en kommentar, 

 

Bakgrund 

Begäran om yttrande angående förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för samråds-

grupp minoritet har inkommit 
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§ 57 

Planering resa till Laponia, naturrummet i Stora Sjöfallet, för minoriteter  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att handläggaren får i uppdrag att få fram ett datum för resan, 

 

att ta fram ett pris för eventuella föreläsningar och inträde per person, 

  

att ta fram hur man ska annonsera för att de ska komma de äldre till del, 

 

att ta fram hur anmälan ska gå till. 

 

Bakgrund 

Förslag från Lennart Albinsson om att göra en bussresa till Naturrummet Laponia för 

minoriteter.  

Målgrupp: pensionärer med minoritets bakgrund 

Syftet: Språk – och kulturevenemang 

Kostnad: 6000 kr + moms per buss, rymmer 60 personer. 

När: april/maj 2015 

Annonsera i Annonsbladet om resan och att det fodras anmälan för att veta hur många 

som kommer. 

 

2014-10-14 remitterades frågan om att planera en resa till Laponia, naturrummet i Stora 

Sjöfallet, för minoriteter. Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade att hand-

läggaren får i uppgift att ta fram kostnader samt att föra en diskussion med Laponias  

Naturums föreståndare Kristin Nilsson angående vilka man ska bjuda, hur många, syftet 

med resan, vilka föreläsare man kan ha samt att till nästa samrådsmöte den 9 december 

2014, ta fram ett förslag till program. 
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§ 58 

Sammanträdesordning 2015  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att anta sammanträdetidplan för 2015. 

 

Bakgrund 

Förslag på sammanträdestidplan för 2015 föreligger 

 

Onsdagen den 28 jan Onsdagen den 26 augusti 

Onsdagen den 25 mars Onsdagen den 28 oktober 

Onsdagen den 10 juni Onsdagen den 16 december 

  

/ 


