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Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 – 15.30  
 
Beslutande Birgitta Larsson, ordförande 

Lennart Albinsson, Storlule sameförening 
Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj 
Åsa Blind, Girjas sameby 
Sara Kemi Nutti, Gällivare skogssameby 

 Marianne Stenlund, Gällivare sameförening 
Jari Törmänen, Finska klubb 
Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Karin Aspholm, STR-T Tornedalingar i Gällivare  
  
Övriga deltagande Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare 
 
Utses att justera Lennart Albinsson via mail 2012-04-02, undertecknas vid nästa sammanträde

  
 
Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare § 15-21 
  Lena Helin 
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson 
 
 Justerande  
  Lennart Albinsson   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Samrådsgrupp minoriteter 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-28 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet, Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin
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§ 15 
 

DELGIVNINGAR 

 
1. Yttrande angående samiskt och finskt äldreboende, gemensam minoritetsboende 

Sn 2011:149 
2. Samiskt äldreboende, gemensamt minoritetsboende Ks/2011:17 
3. Nationella minoriteter, Rapport om tillämpningen av lagen om nationella mino-

riteter och minoritetsspråk 2011. 
 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Punkt 1 o 2 
att handläggaren får i uppdrag att kontakta den grupp som är ansvarig för planeringen av 
det nya äldreboendet. Detta för att berätta om kommunens samrådsgrupp minoritets-
språk och att representanter från denna grupp bör sitta med i planeringsgruppen för äld-
reboendet. 
 
Punkt 3 
att handläggaren skickar ut rapporten till samtliga i samrådsgruppen. 
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§ 16  KS 2012:133 
 

ANSÖKAN FRÅN SVENSKA TORNEDALINGARS RIKSFÖRBUND TORNI-
ONLAAKSOLAISET, 5 000 KR TILL PROJEKTET DESIGNA MEÄNKIELI. 

 
Syftet med projektet Designa meänkieli är att överbrygga attityder och hinder till språ-
ket meänkieli. Designa meänkieli är en kreativ idé där unga är delaktiga i skapandepro-
cessen i formen av att agera som kreatörer för att skapa en t-shirtkolletion med coola 
uttryck samt ord på meänkieli. På detta sätt är det STR-T:s ambition att varieteter i det 
språkliga förvaltningsområdet för meänkieli ska komma till uttryck och att meänkieliska 
uttryck syns i olika sammanhang. Med projektet vill också STR-T nå fler unga och att 
attityden till att använda språket blir än mer positivt i en målgrupp som generellt inte 
tidigare sett fördelen med att kunna ett minoritetsspråk.  
Det övergripande målet med hela projektet är att meänkieli ska uppfattas som ett coolt 
och modernt språk där unga meänkilitalare är delaktiga i språkets utveckling. 
 
Genomförandet kommer att ske via sociala medier, fysiska träffar och en externt anlitad 
reklambyrå. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att bevilja 5 000 kr till projektet Designa meänkieli. 
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§ 17  KS: 2012:141 
 

ANSÖKAN FRÅN XXXXXXXXX, 19 000 KR, ANSKAFFANDE AV UNDER-
LAG TILL HISTORISK ROMAN ”ALLA MÅSTE SÖDER UT”. 

 
Författaren har påbörjat arbetet med femte delen av sin historiska romanserie, om 1900-
talet med arbetsnamnet ”Alla måste söderut”. Det ska bli den 16:e boken. 
 
Författaren kommer att intervjua personer, bandade upptagningar samt texter. Dessa 
kommer att överlämnas till Norrbottens museum. 
 
Ansökan gäller en bärbar dator, c:a 5 000 kr och en bandspelare, c:a 2 000 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning 
 

- är den sökande egen företagare 
- få fram mer preciserade utgifter, budget 
- om ansökan har gått till andra kommuner 
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§ 18 
 

REDOVISNING BUDGET  

 
Kvar i budget för 2012 finns c:a 748 000 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att till nästa möte visa detaljerad budget 
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§ 19 
 

KRITERIER FÖR NÅGON/NÅGRA SOM GJORT EN BETYDELSEFULL IN-
SATS FÖR ATT FRÄMJA MINORITETSSPRÅKEN. 

 
Minoritetsspråksstipendium 
 
Stipendiet på 10 000 kr för varje minoritetsspråk utdelas för att premiera en betydelse-
full insats och för att främja arbetet med minoritetsspråken utförd inom Gällivare  
kommun men också för att uppmuntra pågående verksamhet på det språkliga området. 
 
Stipendiet delas ut i tre delar, 3 x 10 000 kr till vart och ett av minoritetsspråken som 
Gällivare kommun är förvaltningskommun för, meänkieli, finska och samiska. 
 
Stipendiet kan tilldelas privatperson, grupper eller till en ideell förening. 
 
Nomineringen med motivering skall skickas eller lämnas till samrådsgruppen för mino-
ritetsspråken senast 31 januari varje år. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att handläggaren får i uppdrag att kontakt skatteverket för att kontroller att det inte finns 
något skattetekniskt själ. 
 
att om skatteverket inte har några kommentarer kommer Gällivare kommun, att från och 
med år 2013, dela ut stipendier till de personer, grupper eller ideell förening som gjort 
en betydelsefull insats utförd inom Gällivare Kommun enligt de regler som framgår i 
förslaget. 
 
att annons om möjligheten till att nominera sätt ut i Annonsbladet i november och de-
cember. 
 
att samrådsgruppen beslutar vilka som ska tilldelas stipendium. 
 
2012-04-02 har handläggaren varit i kontakt med skatteverket och synpunkter framkom 
som gör att ärendet återremitteras för ytterligare åtgärd till den 13 juni 2012. 
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§ 20 
 

VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL, HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT? 

 
Av de mål samrådsgruppen har planerat för år 2012 är följande mål klara 

- Inventering av befintlig skyltning: Inventeringen är klar. Redovisas skriftligt vid 
nästa möte. 

- Tillgängliggöra protokoll på kommunens hemsida: Första protokollet för 2012 är 
utlagt. 

- Utarbeta kriterier för utmärkelser för språkfrämjare: Klart 2012-03-28 
 
Påbörjade mål men ej klara 

- Aktuell information i Kommunbladet: Samrådsgruppen fanns med på bild i för-
sta numret och information om vad gruppen gör fanns med. 

- Sända program i Närradion: Första programmet sändes den 16 mars 2012. 
- Producera information till hemsidan: Visning av sidorna sker vid nästa möte. 
- Fortsätta utarbeta förutsättningar för ett minoritetsspråkscenter: Redovisning av 

projektet sker vid nästa möte. 
- Arbeta med språkprojektet Ovdas: Redovisning av projektet vid nästa möte. 
- Inventera framtida brukare av äldreomsorg + 55: Arbetet pågår 
- Verka för att en hel minoritetisk avdelning inom äldreomsorgen: Arbetet pågår 

och ärendet har tagits på kommunstyrelsen sammanträde den 5 mars § 39. 
- Riktade bidrag: Detta pågår kontinuerligt. 
- Undersöka möjligheten till att skapa ett språkstipendium: Vid möte med Läns-

styrelsen och Sametinget den 28 mars framkom att kommunen inte får använda 
de statliga medlen till detta. 

- Påtala till personalavdelningen att minoritetsspråkskunskaper sätts in som en 
merit i annonsering av kommunala tjänster: Detta arbete har påbörjats av repre-
sentant i samrådsgruppen. 

- Undersöka förutsättningarna för översättning av kommunens turistkarta: Detta 
arbete är påbörjat. 

- Inventera personalens språkkompetens: Detta är klart för år 2011, görs årligen. 
- Inventera brukarnas behov av språkstöd: Detta är klart för år 2011, görs årligen. 
- Ge möjlighet till utbildning för personal och politiker i minoritetsspråk: Kurser i 

finska och meänkielt är påbörjade. Tyvärr hittar vi ingen samisk lärare. 
 
Ej påbörjade mål 

- Information översätts till minoritetsspråk i Kommunbladet 
- Stärka samarbetet mellan de olika föreningarna i gruppen genom att anordna en 

minoritetsdag. 
 
Samrådsgruppens beslut 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 21 
 

NÄRRADION 

 
Fredagen den 13 mars satte sig Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj sameby och  
Jari Törmänen, Finska klubb, båda representanter i samrådsgruppen minoriteter, framför 
mikrofonerna i Närradion. 
Programmet var mycket bra, Där diskuterades hur man torkar renkött, vad som var bra 
med att ha en samrådsgrupp och att alla minoriteterna kände likadant, att man är en mi-
noritet. I programmet talades det samiska, finska och svenska. 
 
Samrådsgruppen diskuterade om programmet skull fortsätta och detta var alla överens 
om. Kostnaden för att sända i Närradion är 750:-/timme. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att programmet ska fortsätta med sändningar 2 gånger/månad under april, maj, juni samt 
september, oktober, november och december. 
 
att betalning till Närradion sker april och november. 
 
 
 
 


