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 /2015-02-18-19/   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp Minoriteter /  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid  Stora Sjöfallet, onsdag – torsdag den 18-19 februari 2015 

 

Beslutande Pernilla Fagerlönn, ordförande 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 

 Ellen Lundgren, Finska klubb   

 Marja Isaksson, Finska klubb 

  

Övriga deltagande Lennart Rohdin 

 Hjördis Martinsson  

 Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare 

 Tim Zedig, kvalitetsledare 

 

Utses att justera Via mail den 27 februari 2015 därefter vid nästa sammanträde den 25 mars 2015 

 
 

Justeringens plats och tid  

 

Underskrifter Sekreterare §§ 1- 10 

  /Lena Helin  

 

 Ordförande 

  /Pernilla Fagerlönn  

 

 Justerande  

  Ellen Lundgren, Finska klubb   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§   

Organ /Enhet/  
 

Sammanträdesdatum 2015-02-18 - 19  
 

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 /Sekreterare/   
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§ 1 

 

Val av justerare 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att välja Ellen Lundgren till att justera dagens protokoll 
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§ 2 

 

Delgivningar 

 

1. Det samiska kulturlandskapet – program för att bevaka, bruka och utveckla samiska 

kulturlandskapet 2015-2020. 

 

2. Tackmail från Bengt Pohjanen samt info om nya läroböcker, meänkieli 

 

3. UR Har vi ditt språk? 

 

4. Minoritetsspråksläger finska/meänkieli för familjer i Norrbotten 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att punkt 1 – 3 läggs med beaktande till handlingarna 

 

Att punkt 4 meddela MEÄN Kulttuurikehto, Daniel Särkijärvi att de är välkomna att 

lämna in en ansökan och att Gällivare kommun är intresserad.
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§ 3 

 

Ekonomisk redovisning 

 

Handläggaren redovisade den ekonomiska rapporten som lämnats in till Länsstyrelsen i 

Stockholm och Sametinget i Kiruna. 

Under året 2014 har de 1 160 000 kr använts enligt nedan. 

 

Förskola 177 414 kr 

Äldreomsorg   88 078 kr 

Samråd 120 525 kr 

Språk och kultur 397 023 kr 

Samordning (lön) 342 960 kr 

Kartläggning   34 000 kr 

Totalt                                  1 160 000 kr 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att lägga rapporten med beaktande till handlingarna 
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§ 4 

 

Nya datum för sammanträde 2015 

 

Då beslutet för nya sammanträdesdagar beslutades i december 2014 och efter 

detta har det blivit en ny mandatperiod med nya politiker. Av den anledningen 

tog sammanträdesdatum upp på nytt. Första datum blev ändrat till den 18 – 19 

februari. Följande datum är samma som föregående beslut. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Onsdagen den 25 mars  

Onsdagen den 10 juni 

Onsdagen den 26 augusti 

Onsdagen den 28 oktober 

Onsdagen den 16 december 

 

Tiden för alla sammanträden är kl. 09.00 – 11.00 
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§ 5 

 

Arbete med handlingsplan 2015 

 

Tim Zedig gick igen föregående handlingsplan och samrådsgruppen konstate-

rade att de flesta punkterna under året 2013 hade fullföljts. Nya planer för året 

2015 är: 

 

Perspektiv: MEDBORGARE 
Mål för samrådsgruppen: Minoriteterna ska ha rätt till en fungerande vardag på sitt 
språk. 

 
Förbättra resultatet för tilläggsfrågorna (Medborgarundersökningen) för minoritets-
språk.  – Samrådsgrupp - Handläggare 
 
Redovisa resultatet från Gällivare och Kirunas medborgarundersökning gällande mino-
ritetsspråk. - Handläggare 
 
Inventera personalens språkkompetens. – Hela kommunen - Handläggare 
 
Kartlägga brukarnas behov av språkstöd. –  SOC, Äldreoms. ansvarig. Handläggare 
 
Verka för att en helminoritetisk avdelning inom äldreomsorgen skapas inom de nya 
äldreboendena. – Samrådsgrupp, Handläggare 
 
Kartlägga förvaltningarnas informationsmaterial på minoritetsspråk. - Handläggare  
 

Mål för KF: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsy-
rar alla kommunala verksamheter. 
Mål för samrådsgruppen: Synliggöra minoritetsspråkgrupperna. 
 
Bevaka skyltning på nya kommunala byggnader. Inventera skyltningen på kommunhu-
set. - Handläggare 
 
Aktuell information i Kommunbladet och Kometen, till allmänheten översatt till minori-
tetsspråken. – Infoenheten, Samrådsgrupp via handläggare 
 
Skriv en sammanfattning av samrådsgruppens mötesprotokoll som översätts till mino-
ritetsspråken.- Sammanfattning samrådsgruppen, Handläggaren 
 
Utvärdera inspiratörer i äldreomsorgen. - Handläggaren  
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Använd kommunens alla informationskanaler för att sprida information om minoritets-
språk (nå ut till yngre användare).  - Handläggaren 
 
Verka för en föreläsning om minoriteternas rättigheter för gymnasieelever.  - Samråds-
gruppen, Handläggaren 
 
Undersöka möjligheten att anordna en temadag för gymnasieelever i samband med fö-
reläsningen (se ovan). – Handläggaren, Ordförande 
 
Sända program i lokalradion - Samrådsgruppen 
 

Mål för KF: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god 
folkhälsa. 
Mål för samrådsgruppen: Främja en god folkhälsa bland minoriteter.  
 
Informera om vilka möjligheter det finns för att stötta nya verksamhetsformer för mi-
noriteter. Information på hemsidan. Annonsera i kometen och kommunbladet.  - 
Handläggaren 
 
Anordna kulturresa för minoritetspensionärer till Naturrummet i Stora Sjöfallet under 
året. – Föreningarna tar emot anmälningar, Handläggaren samordnar 
 
Lyfta frågan om lägre priser på badhuset för pensionärer till Kommunstyrelsen. Ut-
gångspunkten blir folkhälsan bland minoriteter. - Samrådsgruppen 
 
Strategi KF: Koncerntänkande i alla verksamheter. 
Mål för samrådsgruppen: Höja statusen för minoritetsspråken  
 
Ge möjligheter till utbildning för personal och politiker i minoritetsspråken. - Samråds-
gruppen 
 

Mål för KF: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. 
Mål för samrådsgruppen: 
 
Framföra föreningarnas behov av lokaler och förrådsmöjligheter. – Samrådsgruppen, 
Föreningar 
 

Perspektiv: Medarbetare 
Mål för samrådsgruppen:  
 
Verka för att det ska vara en merit att kunna något av minoritetsspråken.  
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Verka för att ersättning ska utgå för tolkning och översättning vid något av minoritets-
språken 
 
Verka för en samverkan med Norrbottens kommunförbund gällande fortbildning och 
undervisning inom minoritetsspråken. Undersöka distansutbildningar. 
 

Perspektiv: Ekonomi 
Mål för samrådsgruppen: Budget i balans.  
 
Budget i balans. Ekonomisk redovisning vid varje sammanträde.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att till nästa sammanträde den 25 mars gå igenom handlingsplanen, 

och eventuellt göra kompletteringar, justeringar och/eller ändringar. 

 

Att handlingsplanen kommer att finnas på Minoritetsspråks hemsida. 
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§ 6 

 

Kriterier för stipendier  

 

Årets kriterier, för att bedöma vilka som ska få priset för språken sa-

miska, finska och meänkieli, kommer att ändras.  

De som vill nominera en person/grupp kommer att få fylla i en blankett 

där kriterierna kommer att finnas. Detta gör att det blir mera rättvist för 

de som blir nominerade och det blir lättar för den grupp som nomine-

rar.  

 

Samrådsgrupp för minoriteter beslutar 

 

Att handläggare tillsammans med kvalitetsledaren inför året 2015 ser 

över kriterierna samt göra en blankett för att göra det lättare för den 

som nominera och även för juryn som ska nominera detta för att stimu-

lera minoritetsspråken. 

 

Att förslaget skickas ut till samrådsgruppen via mail för beslut . 

 

Beslut fattades 2015-03-02 
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§ 7 

 

Återremiss från 141209 § 52, Ansökan för uppstart av Giellafádder, nätverk för 

samiska ungdomar – att lära sitt språk.  

 

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 språk-

miljö så blir en positiv konsekvens att man skapar gemenskap och ett 

intresse för att lära sig samiska och ha miljöer där man använder språ-

ket.  För att ett språk ska vara levande krävs det att människor använ-

der det. Målgruppen är samiska ungdomar i Gällivare och Kiruna. 

 

Beslut 141209 § 51  

 

Att återremittera ärende till nästa sammanträde den 28 januari 2015. 

Första sammanträdet blev farmskjutet till den 18 – 19 februari 2015 

 

Att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att kolla upp med pro-

jektledaren vissa delar i ansökan och därefter skicka ut svaret från pro-

jektledaren via mail till samrådsgruppen. 

 

Mail har skickats till projektansvarig den 15 dec 2014 med frågorna:  

Har Kiruna gett medel till projektet? 

Vilka personer har ni talat med i Gällivare sameförening? 

Projektet språkcentra har upphört, vem är det som gör ansökan? 

En önskan från deltagarna i samrådsgruppen var att även Jokkmokk 

skulle vara med i detta projekt.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar den 18 feb 2015 

 

Att ärendet läggs ner då mailet den 15 dec ej besvarats och kontakt 

med projektledaren ej lyckats.  
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§ 8 

 

Återremiss 141209 § 57. Planering för resa till Laponia, Naturrummet i Stora Sjöfallet 

för minoriteter. 

 

Bakgrund 

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

minoriteter.  

 

2014-10-14 återremitterades 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. 

 

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. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att återremittera ärendet till nästa sammanträde den 25 mars 2015. 
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§ 9 

 

Föreläsaning av Lennart Rohdin, Mångfalden som alltid var Sveriges nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. 

 

Minoritetspolitik – folkrättsligt åtagande 

 

- Sveriges minoritetspolitik - en folkrättslig skyldighet inom ramen för Sveriges 

åtaganden gällande Mänskliga Rättigheter 

- Jämför FNs Barnkonvention, EUs direktiv för likabehandling av kvinnor och 

män, funktionshindrade etc 

- Bygger på Europarådets (1949) arbete med grundläggande mänskliga rättigheter 

i Europa 

 
Europarådet 

 
- Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) 

- Europeiska stadgan om landsdels-eller minoritetsspråk (1992) 

- Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (1995) 

-  

Tidigare steg 

 

- Samerna ett urfolk i Sverige (Riksdagen 1977) 

 

- Sametinget inrättas (1993) 

 

- Finska språkets särställning i Sverige (1994) 

 

Vad är en nationell minoritet? 

 

- Skiljer sig språkligt och kulturellt från majoritetsbefolkningen (ej dialekt av 

svenska) 

 

- Har funnits av hävd i landet (historiskt) 
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- Har idag en uttalad samhörighet och vilja att behålla sin identitet  

 

Individuella rättigheter – ej kollektiv 

 

Bygger på självidentifikation 

 

Ingen officiell registrering/statistik på etnisk grund i Sverige 

 

Integritetsskäl/historiska  

 

Det finns uppskattningsvis minst 700 000 invånare i Sverige med minoritetsbak-

grund – Var 10:e invånare. 

 

Varför minoritetspolitik i Sverige? 

 

”Ett senkommet erkännande av vårt lands historiska nationella minoriteter judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras språk, men också av vårt gemensamma 

kulturarv. Ett erkännande av grupper som både osynliggjorts och förtryckts under långa 

tider”. 

(prop. 2008/2009:158) 

 

Samrågsgruppen för minoriteter beslutar 

 

Att lägga informationen med beaktande till handlingarna 

 

Att informationen/dokumentet finns mer utförligt att hämta hos minoritetsspåkshand-

läggaren 
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§ 10 

 

Projekt Inspiratörer inom äldreomsorgen 

 

Hjördis Martinsson, projektledare för projektet Inspiratörer inom äldreomsorg berättad 

hur långt man hade kommit i projektet. 

 

Hjördis och handläggaren minoritetsspråk har kontaktat Arbetsförmedling för att disku-

tera om möjligheten att få personer, som är inskrivna via Arbetsförmedlingen, att ar-

betspröva inom äldreomsorgen och ett av kraven var att de skulle tala finska, meänkieli 

eller samiska. Arbetet består i att inspirera de äldre minoriteterna på kommunens äldre-

boenden.  

 

Det var bestämt redan från början att vi sökte 16 personer, två till varje boende. Detta 

visste alla om när det började. Efter första veckan hoppade flera personer av med anled-

ning av att detta inte var ett jobb som de ville fortsätta med. Allt eftersom hoppade fler 

av och i slutändan är de 14 st som vill fortsätta arbeta med att inspirera de äldre inom 

äldreomsorgen.  

 

Den 9 feb samlades personerna för att gå en 4 veckors utbildning. Utbildningen bestod 

av att lära sig hur man inspirerar de äldre genom att bl.a måla. Det har framkommit att 

kommunikationen mellan de äldre ökar då man börjar diskutera vad målningen förestäl-

ler. De har också fått ta fram material som ska användas inom äldreomsorgen, sånghäf-

ten, veckoscheman där olika aktiviter finns uppskrivet. Detta för att både anhöriga och 

boende ska veta vad som försiggår varje dag. 

 

Utbildning kommer att fort gå med teori och praktik fram till den 6 mars. De kommer 

under den sista veckan besöka boenden och blir då anvisade vilket boende de ska vara 

placerade på.  

 

Anställningen via Arbetsförmedlingen pågår till den 8 maj. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att lägga informationen med beaktande till handlingarna 

 


