
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 (26) 

 

 /2015-03-25/   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp för minoriteter /  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 – 12.00  

 

Beslutande  Pernilla Fagerlönn (v) ordf 

 Per-Eric Tina Tornedalingar i Gällivare 

 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 

 Ann Therese Andersson, Baste Cearru 

 Helena Omma, Unna Tjerusj 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Åsa Blind, Girjas Sameby 

 Lennart Albinsson, Storlule sameförening 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Marja Isaksson Tieva, Finska klubb 

 Bernt Nordgren (ns) 

 

Övriga deltagande Lena Helin minoritetsspråkshandläggare 

 Kerstin Nilsson- Johanson äldreomsorg 

 Tim Zedig kvalitetsledare 

 Hjördis Martinsson, projektledare ÄO 

 

Utses att justera Per-Eric Tina 

  
 

Justeringens plats och tid Via mail den 30 april därefter vid nästa sammanträde  

 

Underskrifter Sekreterare §§ 11 - 19 

  Lena Helin  

 

 Ordförande 

  Pernilla Fagerlönn   

 

 Justerande    

   Per-Eric Tina 
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Paragrafnummer 
 

Organ /Enhet/  
 

Sammanträdesdatum /Sammanträde Datum/  
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnad 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 (26) 

 

 /2015-03-25/   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp för minoriteter /  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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§ 15  Genomgång av nya kriterier för minoritetsspråks stipendier                                                      22 

 

§ 16  Återremiss från 150218 Återremiss 141209 § 57. Planering för resa till Laponia, Naturrummet i Stora 

Sjöfallet för minoriteter.                                                                                                                       23 

 

§ 17  Redovisning Inspiratörer inom äldreomsorgen                                                                            24 

 

§ 18  Ks/2015:300  805  Ansökan från Gällivare bibliotek, 40 000 kr inköp av böcker för vuxna, barn och 

ungdom, tidningar, tidskrifter, övriga media ex ljudböcker, dvd på samiska, finska och meänkieli.   25 

 

§ 19  Ansökan från Laponiatjuottjudus, 120 000 kr, till att anställa en samordnare för att göra en webbpro-

duktion översatt till nord- och lulesamiska.                                                                                           26 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 11 

 

Val av justerare 

 

Samrådsgruppens för minoritetsspråk beslutar 

 

Att välja Per-Eric Tina till att justera dagens protokoll 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 12 

 

Delgivningar 

 

1.Förslag/dagordning Årskongress Svenska Tornedalingars Riksförbund. Örnvik Hotell 

& konferens 2015-04-11 

 

2. Skrivelse från Länsstyrelsen i Stockholm den 13 mars 2015 angående hur stadsbidra-

get kan användas - frågan ställd av utredare i Gällivare kommun. Tidigare svar på frå-

gan har skickats för kännedom till övriga förvaltningskommuner i Norrbotten. 

 

3. Information och tack från Bengt Pohjanen ang punkt 2, delgivningar. 

 

4. Skrivelse från Vladimir Guala. Länsstyrelsen i Stockholm ang punkt 2 – Vad avser 

frågan om enskilda bidrag till föreningar, så har länsstyrelsen inga möjligheter att lägga 

sig i vad kommunerna avser att prioritera vad man använder de medel, som kommuner-

na får från staten, till.  

 

5. Romsk inkludering 22 – 23 april Nordkalotten i Luleå 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 13 

 

Ekonomisk redovisning fram till 130304 

 

Förskola 98 476 kr 

Äldreomsorg 12 824 kr 

Samråd 28 769 kr 

Kultur 11 987 kr 

Info enkät 24 743 kr 

Lön 59 284 kr 

Övrigt 28 952 kr 

 

Totalt                                    265 035 kr  
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att lägga redovisningen med beaktande till handlingarna 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 14 

 

Genomgång av handlingsplan 2015 

 

Samrådsgruppen gick igenom handlingsplanen vid sammaträdet den 18 februari. Då 

flera ledamöter saknades den 18 februari togs ärendet åter upp på dagens sammanträde 

där vissa förändringar gjordes.  

 

Ändringar som är gjorda: 

 

Mål: Minoriteterna ska ha rätt till en fungerande vardag (24 timmar) på sitt 

språk: 

Inventera personalens språkkompetens och  

analysera för att jämföra med språkbehovet  Hela kommunen, handläggaren 

 

Mål: Synliggöra minoritetsspråksgrupperna: 

Verka för en föreläsning om minoriteternas 

rättigheter för grund- och gymnasieelever Samrådsgrupp + handläggaren 

 

Undersöka möjligheten att anordna en temadag för 

grundskolans elever och gymnasieelever i samband 

med föreläsare (se ovan)  Handläggare + ordförande 

 

Mål: Främja en god folkhälsa bland minoriteter: 

Informera om vilka möjligheter det finns för att stötta nya 

verksamhetsformer för minoriteter. Information på hem- 

sidan. Annonsera i Kometen och kommunbladet. Handläggare 

 

Anordna kulturresa för minoritetsspråkspensionärer 

till Naturrummet i Stora Sjöfallet under året. Handläggare 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att anta handlingsplanen med ovanstående förändringarna 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 15 

 

Genomgång av nya kriterier för minoritetsspråks stipendier 

 

Kriterierna är klara och vissa ändringar har gjorts efter kommentarer som kommit in 

från samrådsgruppen via mail.  

Att barnomsorg, äldreomsorg och kultur ska bedömas lika. Att en ny blankett har gjorts 

som ska fyllas i av den som nominerar. I blanketten ska namn, telefonnummer, maila-

dress på nomineraren och den som nomineras fyllas i. Bankgiro till den som ska ha sti-

pendiet samt vad nomineringen innebär. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar via mail 

 

Att godkänna de nya kriterierna och den nya blanketten 

 

Att nomineringarna ska vara inskickade senast den 24 april 2015.
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 16 

 

Återremiss från 150218 Återremiss 141209 § 57. Planering för resa till Laponia, Natur-

rummet i Stora Sjöfallet för minoritetspensionärer. 

 

Bakgrund 

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

minoritetetspensionärer.  

 

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.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att flytta datumet för resan för minoritetsspråkspensionärer  till Laponia onsdagen den 

26 augusti 2015. 

 

Att minoritetsspråkshandläggare samt dennes efterträdare fick i uppdrag att planera re-

san. 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 17 

 

Redovisning Inspiratörer inom äldreomsorgen 

 

Hjördis Martinsson berättar att Inspiratörerna är nu ute och jobbar, fördelade på de olika 

boendena. Från enhetscheferna har projektet fått positivt gehör. Hjördis förklarar att 

detta är början på någonting som man vill ska fortsätta. Det kommer att ta lite tid innan 

alla har ”hittat sina platser”. Inspiratörerna fortsätter praktik fram till den 8 maj.  

Vecka 16 blir det ett möte med enhetscheferna och vid detta möte kommer det att disku-

teras om det blir någon anställning av personerna. Anställningen kommer i så fall att 

vara under 2015. Personerna kommer att gå med någon typ av lönebidrag. Lönen kom-

mer, om anställning sker, att komplementars upp med minoritetsspråksmedel upp till en 

normal lön under 2015.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att lägga informationen med beaktande till handlingarna och att man till nästa sam-

rådsmöte vill höra hur det har gått. 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 18  Ks/2015:300  805 

 

Ansökan från Gällivare bibliotek, 40 000 kr inköp av böcker för vuxna, barn och ung-

dom, tidningar, tidskrifter, övriga media ex ljudböcker, dvd på samiska, finska och 

meänkieli. 

 

Gällivare kommuns folkbibliotek ansöker om medel till inköp av böcker m.m. 

 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att bjuda in Liselotte Lagnestig till samrådsgruppens möte den 10 juni 

 

Att samrådsgruppen vill veta vilka minoritetsspråksböcker, cd, ljudböcker och tidningar 

som har köpts in under 2014. 

 

Att samrådsgruppen vill se hur mycket av bibliotekets budget som läggs på ovanstående 

minoritetsmaterial. 

 

Att samrådsgruppen vill veta hur kontakten med minoriteterna har varit under 2014. 
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 Sammanträde 2015-02-25 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgrupp för minoriteter  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 19  KS/2015:303  805 

 

Ansökan från Laponiatjuottjudus, 120 000 kr, till att anställa en samordnare för att göra 

en webbproduktion översatt till nord- och lulesamiska. 

 

Ansökan har ställts till Sofi (instituetet för språk och folkminnen)  350 000 kr 

 Jokkmokks kommun                            30 000 kr 

 Gällivare kommun                              120 000 kr 

 

Samrådsgruppen för minoritetersspråk beslutar 

 

Att samrådsgruppen vill, till nästa sammanträde den 10 juni, ha in uppgifter på följande 

frågor: 

 

1.Får Laponiatjuottjudus dra av momsen? 

 

2.Samrådsgruppen vill se övrig budget för Laponiatjuottjudus. 

 

3. Av vilken anledning söks 120 000 kr från Gällivare kommun då det söks 30 000 kr 

från Jokkmokks kommun. 

 

4.Har upphandling skett av översättningen till nord- och lulesamiska?  


