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Plats och tid Plats Centralskolans sammanträdesrum, 2019-02-13 kl.  14:00  - 

16:00 

Utses att justera 
 

Per-Erik Tina 

Justeringens plats  
och tid 

Kommunhuset, Ingela Paulisdotters kontor, klockan 09:00 
 

 
Anslagstid Anslaget under tiden  

Underskrifter Sekreterare  

________________________ 
Ingela Paulisdotter 

Paragraf §1 - §8  

 Ordförande  
________________________ 
Pernilla Fagerlönn 

 Justerande  
________________________ 

Per-Erik Tina 
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Närvaro vid Samrådsgruppen för minoritetsspråks sammanträde 2019-02-13 

 
 

Ordinarie Namn Parti 
Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan 

Anmärkning 

Ordförande Pernilla Fagerlönn V 
 

 Kommunstyrelsen 

Vice ordfö-
rande 

Carola Johansson  
 

 Gällivare sameförening 

Sekreterare Ingela Paulisdotter    Tjänsteman minoritetsspråk 

Ledamot Per-Erik Tina    Tornedalingarna i Gällivare 

Ledamot Karin Aspholm     Tornedalingarna i Gällivare 

Ledamot Ellen Lundgren    Gällivare Finska klubb 

Ledamot Annika Pääkkölä    Gällivare Finska klubb 

Ledamot Lars-Ove Kuorak    Storlule sameförening 

Ledamot Lars Pittsa     Gällivare sameförening 

Ledamot Tomas Junkka  S   Socialnämnden  
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1. Delgivningar 

2. Delegationsbeslut 
3. Ekonomisk uppföljning 

4. Information från minoritetsspråkshandläggare 
5. Information från minoriteter och politiker  
6. Val av vice ordförande för samrådsgruppen 

7. Budget 2019 
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§ 1 

 
Delgivningar 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  
 

att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk har delgivningar som stående post 
vid rådets sammanträden. Minoritetsspråkshandläggare skickar ut via 

mail, löpande information som delgivning. Vid samrådsmötet delges så-
dan information som inte gått ut via mail.   
 

Delgivningar 
 Institutet för språk och folkminnen, Isof, har projektmedel för ända-

mål som främjar de nationella minoritetsspråken. Medlen kan sökas 
av föreningar, organisationer eller stiftelser. Sista ansökningsdag 
190121. 

 Utskick bildspel med anledning av ”Nystart för en stärkt minoritetspo-
litik från 1 januari 2019”. Från konferensen i Stockholm 181204.  

 Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. ”Ett barn som tillhör en mi-
noritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och 
religion”, är ordalydelsen i artikel 30 i Barnkonventionen. En utredning 

pågår som tittar på om svenska lagar är tillräckliga utifrån barnkon-
ventionen.  

 Enkätfrågor från Länsstyrelsen; brev från minoritetsspråkshandlägga-
ren 190111. 

 Information: I fokus om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar ut-

veckling: föreläsning i Gällivare Folkets Hus, 190221. 
 Info 190204: Isof föreslår två nya språkcentrum; delrapport till rege-

ringen. Ett språkcentrum planeras i Uppsala för finska och ett i Kiruna 
och Övertorneå för meänkieli.  

 Info 190205: Registrering av förtroendevalda i samrådsgruppen för 

minoritetsspråk, med anledning av GDPR, den allmänna dataskydds-
förordningen. Blankett utskickad.  

 Info 190205: Den reviderade skollagen från 190101, innebär att en 
kommun som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och sa-
miska, har en skyldighet att erbjuda förskola på de nationella minori-

tetsspråken inom förvaltningsområdet. (Skollagens 8 kap. 12a§) 
 Info Meddelandeblad från Socialstyrelsen om nya bestämmelser i la-

gen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och 
vad detta innebär för socialtjänsten och hälso- & sjukvården.  

 Brev från minoritetsspråkshandläggaren 190206 om den förändrade 
rollen i uppdraget från januari 2019.  

 Sapmi Art 2019 stipendieutdelning Jokkmokks marknad.  
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 Info bok: ”The Indigenous Identity of the South Saami”, av Herman-

strand, Kolberg, Nilssen och Sem. Utgiven i samband med att 2019 är 
UNESCO:s år för Urfolksfrågor.  
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§ 2 

 
Delegationsbeslut 

 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk har delegationsbeslut som stående 
post vid rådets sammanträden.  
 

Underlag 
1. Team Lapland Sapmi Art; stipendium vid Jokkmokks marknad, att lyfta 

fram utövare av samisk konst och kultur, samfinansiering med andra 
kommuner i Norrbotten. Ansökt om 10 000 kronor och beviljats hela be-
loppet. KS/2019:182  

 
2. Ansökan från Storlule sameförening & Gällivare sameförening om 

65 500 kronor, KSau 190211, avslår ansökan om 65 500 kronor, och bi-
faller 32 750 kronor av de ansökta medlen. KS/2018:1001.  
 

3. Ansökan från Kulturen i kommunen om 350 000 kronor, handläggs av 
KS den 25 februari. KS/2018:961.  
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§ 3 

 
Ekonomisk uppföljning 

 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beslutat att som stående punkt 
vid sammanträden redovisa ekonomisk uppföljning.  
 

Underlag 
1. Ekonomisk redovisning skickad med kallelse.  

 
RESULTATREDOVISNING FÖRDELADE MINORITETSSPRÅKSMEDEL UNDER 2018:  

 Aktiviteter Januari – December 2018 Redovisat    

206 Tolkservice               2 250;50    

2061 Förskola              229 229;77    

2062 Äldreomsorg              144 833;23    

2064 Samrådsgrupp                42 999;30 

   2065 Minoritetsspråk föreningar   183 240;00 

   2066 Minoritetsspråk övrigt 49 566;26 

   2067 Minoritetsspråk kultur 795 198;53 

   2068 Information 18 965;77 

   2069 Samordning       280 781;98 

   207 Informationsskyltar                  5 250;00 

   Summa utgifter: 1 747 065;34   
  

  2017 2018 Summa: 

 Bidrag Belopp Belopp  2018-12-31 

 Statsbidrag 2017 och 2018 832 202 1 160 000 

  Kostnad 2018 januari-december 

  

1 747065;34 

 Totala tillgångar: 

  

218 011:99 

 Avstämning av de bokförda posterna för december 2018, balansräkning, är inte klar och därmed kan inte en fullständig resul-
taträkning på balanskontot redovisas i dagsdatum. Statsbidrag om 1.160.000 kronor för 2019 betalas ut senast 1 april 2019. 
Balansbudget innebär att den 1 januari är det noll kronor kvar på kontot. Hela beloppet på 1.160.000 kronor ska vara förbru-

kade under 2018. Inga sparade medel är tillåtna enligt statens direktiv.  
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§ 4 

 
Informations från minoritetsspråkshandläggare 

 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

Vid sammanträden informerar minoritetsspråkshandläggaren om aktuella 
nyheter rörande minoritetsspråksområdet.  
 

 Kommunstyrelsen (KS), har valt Pernilla Fagerlönn (V) till ordförande 
för samrådsgruppen för minoritetsspråk under mandatperioden 2019-

2022, och till ersättare från KS utsett Hanna Falksund (MP). 
 
 Socialnämnden har utsett Tomas Junkka (S) till ordinarie representant 

till rådet för minoritetsspråk för mandatperioden 2019-2022, och till 
ersättare utsett Josefine Rynbäck (MP).  

 
 Barn- och utbildningsnämnden har utsett Lena Sjötoft (V) till ordinarie 

representant till rådet för minoritetsspråk under mandatperioden 

2019-2022, och till ersättare Rolf Häggqvist (S).  
 

 Förändringar under verksamhetsåret 2019 för minoritetsspråkshand-
läggaren: (1) förslag till KS till 190225 på fördelning av minoritets-
språksmedel ut till förvaltningarna äldreomsorg, förskola och kultur 

(hänvisning till punkt 8 budget 2019), som ett led i implementeringen 
av den svenska minoritetspolitiken och att förvaltningarna får ansvar 

för att medlen fördelas utifrån bland annat minoritetslagen och för-
ordning av de statliga minoritetsspråksmedlen till kommunerna; (2) 
minoritetsspråkshandläggarens roll förändras under 2019 och blir mer 

strategisk; (3) implementering av kommunens minoritetspolitiska 
program för perioden 2019-2022, och processen som pågår med an-

ledning av förändringar i kommunens genomgång av dokumentsam-
lingar kopplat till den sociala hållbarhetsplanen som folkhälsostrateg 
Catharina Gustafsson är ansvarig för; (4) vilka dokument ska översät-

tas till minoritetsspråk, förutom det minoritetspolitiska programmet 
och till exempel kommunplan 2019-2021, mfl. Uppföljning av detta.  
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§ 5 

 
Information från minoriteter och politiker 

 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  

 
 

 
Ärendebeskrivning  
Samrådsgrupp minoritetsspråk har som stående punkt information från 

minoriteter och politiker.  
 

Information 
Socialnämndens representant Tomas Junkka (S) presenterade sig och 
pratade om socialnämndens roll i samrådsgruppen. 

Representanter för minoriteterna lyfte fram tankar för nya verksamhetså-
ret 2019 samt relaterade dessa till punkt 8, fördelning av minoritets-

språksmedel till föreningarna och de aktiviteter de utför utifrån den 
svenska minoritetspolitiken om bevarande och utveckling av de svenska 
minoriteternas språk, identitet och kultur.  
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§ 6 

 
Information angående kulturarv med anledning av samhällsomvandlingen 

 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  

 
 

 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgrupp minoritetsspråk har beslutat som stående punkt vid sam-

manträden, bevaka minoriteternas intressen utifrån att den svenska mi-
noritetspolitiken efterlevs i kommunens beslut.   

 
Information 
 Frågor om var ”Tre Seitar” finns någonstans och vad som ska hända 

med dem. Seitarna är samiskt kulturföremål som är utfört 1992 av 
skulptören från Malmberget Berto Marklund. Uppföljning på detta.  

 Frågor om konst som uppmärksammar de svenska nationella minori-
teterna i Gällivare kommun både inomhus och utomhus i samband 
med samhällsomvandlingen. Fasadkonst blir på Kunskapshuset före-

ställande samisk stjärnhimmel. Uppföljning på övriga konstverk.  
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§ 7 

 
Val av vice ordförande för samrådsgruppen 

 
 

 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  
 

att välja Carola Johansson (representant från Gällivare sameförening) till 
viceordförande för samrådsgruppen för minoritetsspråk under mandatpe-

rioden 2019-2022.  
 
 

 
Ärendebeskrivning 

Samrådsgruppens representanter väljer vice ordförande för samråds-
gruppen för minoritetsspråk för mandatperioden 2019-2022. Lista lämnas 
in till ordförande vilka som är valda från respektive förening och sameby 

att representera samrådsgruppens sammanträden under perioden 2019-
2022, ordinarie och ersättare.  
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§ 8 

 
Budget 2019 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  
 

att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 

Politisk målsättning 
Gällivare kommun har fastslagit en budget, en fördelning av minoritets-

språksmedel sedan verksamhetsåret 2018. Detta med anledning av att få 
bättre översikt av hur de statliga medlen fördelas i kommunen. Statsbi-
draget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i 

kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt la-
gen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åt-

gärder för att stödja användningen av de nationella minoritetsspråken; 
samiska, meänkieli och finska. Varje kommun ska kartlägga de behov 
som finns i kommunen och vidta åtgärder som kommunen uppbär stats-

bidrag för. Målet med Sveriges minoritetspolitik är att ge skydd för de 
nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande 

samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Mino-
ritetspolitikens delområden är diskriminering och utsatthet, inflytande 
och delaktighet samt språk och kulturell identitet.  

 
Bakgrund 

Statsbidraget till kommuner är fastställt med utgångspunkt i dels ett 
grundbelopp och dels antalet invånare i kommunen per den 1 november 
2018, för de medel som utbetalas i mars 2019 för verksamhetsåret 2019. 

Kommunen får inte spara minoritetsspråksmedel från år till år. Medlen är 
avsedda att förbrukas innestående år. Gällivare kommun utgår ifrån att 

1 160 000 kronor ska utbetalas i mars 2019 av uppföljningsmyndigheten 
Sametinget. Kommunen har tagit emot statliga minoritetsspråksmedel 
utifrån lagen (2009:724) och förordningen (2009:1299) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Gällivare kommun är skyldig att redovisa 
hur minoritetsspråksmedlen är fördelade och utbetalda, vad medlen har 

använts till och hur kartläggning har skett enligt 8 § andra stycket och 
hur denna kartläggning har genomförts.  
 

Nuläge 2019 
Med anledning av statens beslut i november 2015 att minoritetsspråks-

medel inte får sparas och då Gällivare kommun har haft en stor summa 
pengar sparade, har dessa medel under verksamhetsåret 2018, medvetet 

använts till flera olika kulturella satsningar och till symboliskt synliggö-
rande av minoriteterna och dess kultur, som till exempel inköp av grill-
kåta till en förskola som används till löpande aktiviteter för alla barn på 

förskolan året runt utifrån förskolans planering för verksamheten. Sats-
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ning på kompetensutveckling av vårdpersonal har genomförts i Öster-

sund i oktober 2018 i ämnet Urfolk och demens. En minoritetsspråksfes-
tival har anordnats i september 2018 med kultursamordnaren i kommu-

nen tillsammans med representanter från minoriteterna själva. Fokus av 
fördelning av minoritetsspråksmedel under 2018 har legat på kultur, kul-

turkompetens och språkrevitalisering.  
 
Underlag 

1. Yttrande från samrådsgruppen 
2. Förslag fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019 

 
Förslag till fördelning av minoritetsspråksmedel för 2019 
 

190101—191231 
MERKOSTNADER 

Fördelning verk-
samhetsåret 

2019 

1. HANDLÄGGARE konto 2069 
(lön, resor, utb, etc) 

350 000 

2. KULTUR-INTERN konto 
2067 (minoritetsflaggning, 

etc) 

60 000 

3. SAMRÅD konto 2064 (ar-
voden, etc) 

75 000 

4. INFORMATION konto 2068 
(översättning, etc) 

100 000 

5. FÖRSKOLA konto 2061 

(förskoleklass; grundskola) 

185 000 

6. ÄLDREOMSORG konto 2062 

(kompetensutv, etc) 

135 000 

7. KULTUREN konto 2067 (alla 
verksamheter) 

195 000 

8. FÖRENINGAR MINORITETS-
SPRÅK konto 2065 (aktivi-

teter) 

50 000 

  

9. ÖVRIGT konto 2066 10 000 

Summa: 1 160 000 kro-

nor  
 

Kommunstyrelsen sammanträder 190225 
 
 

 
 


