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 /2016-06-01/   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp minoriteter/  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden rum 6, torsdagen den 1 juni 2016 kl. 09.00 -  11.10 

 

Beslutande Pernilla Fagerlönn Ordförande 

 Lennart Albinsson Storlule sameförening 

 Karin Aspholm Tornedalningar i Gällivare 

 Per-Eric Tina Tornedalningar i Gällivare 

 Marja Isaksson-Tjäder Finska klubb 

 Ellen Lundgren Finska klubb 

  Dagmar Nyman Socialnämnden 

  Eva Alriksson Barn- utbildning och kulturnämnden  

  

 

Övriga deltagande  Lena Helin minoritetsspråkshandläggare, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Ellen Lundgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden måndagen den 6 juni 2016 

 

Underskrifter Sekreterare Lena Helin §§ 11 - 17 

  Sekreterare 

 

 Ordförande Pernilla Fagerlönn 

  Ordförande 

 

 Justerande Ellen Lundgren  

     
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Paragrafnummer 
 

Organ /Enhet/  
 

Sammanträdesdatum /SammanträdeDatum/  
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 /DeltagarlistaSekreterare/    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid  23 (30) 

 

 /2016-06-01/  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp minoriteter/  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 11 

 

Val av justerare till dagens protokoll 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att utse Ellen Lundgren att justera dagens protokoll 
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§ 12 

 

Ekonomisk uppföljning 2 feb  – 25 maj 2016 

 

KS/2016:107    042 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att ge minoritetsspråkshandläggaren i uppdrag att kolla upp varför arvodeskostnaden 

för minoritetsspråk stigit med ca 11 000 kr, anteckning i samrådsgruppens protokoll 

160217 § 2. 

 

Att i övrigt med beaktande lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2016 har tjänsten som minoritetsspråkshandläggare varit vakant under februari 

och mars månad. April månad anställdes en handläggare att arbeta ca 3 tim/dag.  Under 

årets första månader har förbrukningen varit 90 890,24 kr  

 

Totalt finns 2 252 629 kr i budget. 
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§ 13 

 

Delgivningar 

 

KS/2016:106   100 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar att med beaktande lägga delgivningarna 

till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  

Delgivningar och delegationsbeslut 

1Delegationsbeslut: KS/2016:354  805 

Att bevilja Face of Gällivare 25 000 kr till ett reportage om minoriteter och rasism 

 

2.Delegationsbeslut: KS/2016:353   805 

Att bevilja 37 750 kr till Finska Klubb, kulturresa till Kolari – Kittilä – Levi för med-

lemmar i Finska klubb. 

 

3 Delegationsbeslut KS/2016:351  808: 

Att bevilja 2 500 kr till en sommarfest på Lövberga. 

 

4 Delegationsbeslut: KS/2016:352   805 

Att bevilja 1 500 kr till en danskväll på Lövberga. 

 

5 Rapport om användningen av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, 

meänkieli och samiska samt förslag till riktlinjer 

 

6  Fördjupad översyn av kommuners och landstings användning av statsbidrag nation-

ella minoriteter och minoritetsspråk 

 

7 Gällivare kommun – Bidrag avseende nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 

8 Söknad (ansökan) om stöd till Connifa World Football Cup 28 maj – 5 juni 2016 i 

Abchasien. 

 

9 Länsstyrelsen i Stockholm årliga enkät/frågor om vad medlen har använts till 

 

10 Förslag på riktlinjer för stöd till nationella minoritetsspråk 
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§ 14 

 

Ansökan från Samernas utbildningscentrum om bidrag 70 000 kr till framställan av en 

app som innehåller den samiska-svenska delen av den lulesamiska ordboken 

 

KS/2016:465  805 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk föreslår kommunstyrelsens arbetsutskotts 

besluta 

 

Att bevilja ansökan 70 000 kr till en app översättning till lulesamika  

 

Ärendebeskrivning 

Samernas utbildningscenter beviljades 2014 70 000 kr till en ordbok översatt till lu-

lesamiska. Då denna ordbok ej har blivit färdig har dessa 70 000 kr krävts tillbaka till 

Gällivare kommun. Samernas utbildning har istället igångsatt en app på lulesamiska 

som redan finns att hämta hem och av denna anledning ansöker Samernas utbil-

ningscenter åter om 70 000 kr för att täcka utgifterna för appen. . 

73% av Sveriges befolkning hade i början av 2014 tillgång till en smart mobiltelen 

52% av Sveriges befolkning hade i början av 2014 tillgång till en surfplatta 

Appen SAOL har laddats hem över 2 miljon gånger 

En app är enklar att hämtas hem en att hantera en ordbok 
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§ 15 

 

Ansökan om medel 4 000 kr komplettering till Lövbergas 20-års jubileum 

 

KS/2016:487   805 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att bevilja 4 000 kr till jubileumsfesten 

 

Att meddela sökande att vid nästa ansökan ska det framgå vad ändamålet gynnar mino-

riteterna, ex på detta, att Per-Erik&Sten sjunger på fiska/meänkieli. 

 

Ärendebeskrivning 
Lövberga har tidigare beviljats 2 500 kr till jubileumsfesten och söker ytterligare  

4 000 kr. Till jubileumet/sommarfesten tänker de bjuda på underhållning av  

Per-Erik&Sten samt bjuda på smörgåstårta, detta till en kostnad av 4 000 kr. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid  28 (30) 

 

 /2016-06-01/  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp minoriteter/  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

§ 16 

 

Ansökan om medel 17 750 kr, en trivselkväll på hembygdsområdet 

 

KS/2016:488   805 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att bevilja 17 750 kr till en trevlig dag på hembygdsområdet. 

 

Att meddela sökande att vid nästa ansökan ska det framgå vad ändmålet gynnar minori-

teterna, ex på detta, att under dagen besöka samevistet och Nils Nilsson Skums stuga. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit från Demensboende Skogsbacken/Tallbacken 17 750 kr, för att 

göra en trivseldag för de boende. Medlen kommer att användas till extra personal för att 

hjälpa till med förberedande av lunchen, behjälpliga med att få brukarna till hembygds-

området. Brukarna är i behov av rullstolar. HK-buss/taxi kommer att bokas in för en del 

av brukarna. Lokal Ullattigården ska bokas. Lunchmaten tas via catering. 
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§ 17 

 

Ansökan från Lövberga, 9 000 kr, en utflykt till Dundret för de boende, 28 st 

 

KS/2017:489   805 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att bevilja 9 000 kr, till en utflykt till Dundret för de boende, 28 st 

 

Att meddela sökande att vid nästa ansökan ska det framgå vad ändmålet gynnar minori-

teterna. 

 

Ärendebeskrivning  

Personalen planerar en resa för de boende till Dundret där de kommer att inta en lunch. 

De kommer att ta in extra personal samt anlita färdtjänst tur o retur till Dundret där de 

kommer att inta en lunch. Dag och tid kan inte genomföras fören beslut är beviljats. 
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§ 18 

 

Ändrat datum till nästa sammanträde 2016 

 

Samrådsgruppens beslut 

 

Att ändra datum från onsdagen den 7 sep till onsdagen den 14 sep 2016 


