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Samrådsgruppen för minoritetsspråk 

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, rum 2, onsdag den 16 augusti 2017 kl. 

13:00 – 16.00. 

 

Beslutande Pernilla Fagerlönn, ordförande 

 Lennart Albinsson, viceordförande 

   Carola Johansson, Gällivare Sameförening 

   Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

   Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare 

   Eva Martinsson, BUoK 

   Dagmar Nyman, Socialnämnden 

   Birgitta Larsson, Kommunstyrelsen 

   Åsa Blind, Girjas Sameby 

 

Övriga deltagande Ingela Paulisdotter, sekreterare 

  

 

Utses att justera Lennart Albinsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden onsdag den 23 augusti 2017 kl.10.00.  

 

Underskrifter Sekreterare §21 - §22 

                    Ingela Paulisdotter 

 

 Ordförande 

    Pernilla Fagerlönn  

 

 Justerande  

    Lennart Albinsson  
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §21 - §22 

Organ Samrådsgruppen för minoritetsspråk  
 

Sammanträdesdatum /SammanträdeDatum/  
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ingela Paulisdotter    
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§21 

 

Utredning översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 

KS/2017:518   

 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att synpunkter från grupprepresentant ska lämnas in från samrådsgruppen för minori-

tetsspråk till tjänstemans yttrande även om konsensus för beslut inte fanns.  

 

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet diskuterades ärendet. Det fanns vissa i samrådsgruppen som tyckte 

att punkt 5.2. i yttrandet skulle vara som tjänstemans yttrande och andra i gruppen ansåg 

att annan inkommen synpunkt i gruppen ska lämnas till kommunstyrelen. En synpunkt 

som lyftes fram var att uppföljningsmyndigheterna skall ha fortsatt uppdrag och tilldelas 

ökade resurser så att de kan utveckla och fördjupa uppdraget i dialog med de nationella 

minoriteterna och förvaltningsmyndigheter. Om inte uppföljningsmyndigheterna får 

fortsatt uppdrag att arbeta med minoritetspolitiken förloras fart och värdefull kunskap 

hos uppföljningsmyndigheterna kan gå förlorad.   

 

Underlag 

1. Tidigare utskickad utredning.  

2. KS/2017:585 Förslag Yttrande från tjänsteman remissvar SOU 2017:60. 
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§22  

 

Information från Jerker Johansson, kulturen, angående flytt av kulturföremål 

 

KS/2017:M100  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att tacka för informationen samt,  

att ärendet kommer få en egen punkt vid nästa samrådsmöte 30 augusti 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av pågående samhällsomvandling och byggandet av kunskapshuset i 

centrum, har beslut tagits från kommunen att skulpturerna ”tre seitar” ska flyttas. Efter 

mail inkommen från statlig utredare Lennart Rohdin, samt en artikel i NSD 21 juli och 

samma dag information på kommunens hemsida om flytten av seitar, har diskussion 

uppstått hos minoriteterna om hur beslutsgången i detta har skett och varför ärendet inte 

har samråtts i samrådsgruppen för minoritetsspråk.  

 

Underlag 

1. Inkommen mail från Lennart Rohdin  

2. Tidningsartikel 

3. Information kommunens hemsida 


