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Plats och tid Medborgarskolan, onsdagen den 13 juni kl. 10.00 - 13.30 
 
Beslutande Birgitta Larsson ordf 

Per-Erik Tina, Meänkieli 
Jari Törmänen, Finska klubb 10.00-11.30 
Åsa Blind, Girjas sameby 11.30 - 13.30 
Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj  
Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Marianne Stenlund, Gve sameförening 
 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 
 
Övriga deltagande Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare 
 
Utses att justera Ellen Lundgren, Finska klubb 
 
Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare § 22-36 
  Lena Helin 
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson 
 
 Justerande  
  Ellen Lundgren   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Samrådsgrupp minoriteter 
 
Sammanträdesdatum 2012-06-13 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkontoret, Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin
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§ 22 
 

Val av justerare 

 
Samrådgruppens beslut 
 
Att till dagens sammanträde välja Ellen Lundgren, Finska klubb för att justera dagens 
protokoll. 
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§ 23 
 

Delgivningar 

 
1. Rapport Tornedalsfesten 2011 
2. Slutrapport Samiska röster för framtiden 
3. Samefolket 4/2012 
4. Meänmaa 1/2012 
5. Samefolket 5/20012 
6. Inbjudan till konferens för ledamöter i de lokala samrådsgrupperna i samisk 

förvaltningskommuner 4 – 5 okt i närheten av Arlanda flygplats. 
7. Inkommen förfrågan om det ska flaggas på meänkielis nationaldag den 15 juli. 

 
Samrådsgruppens besluta 
 
Punkt 1 – 5 Att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Punkt 6. Att en representant från någon av samebyarna åker. Minoritetsspråkshandläggaren 
får i uppdrag att skicka ut inbjudan till de samiska representanterna Detta för att komma 
överens om vilken representant från de fem samebyarna som ska åka. Gällivare sameförening 
avsäger sig uppdrag. 
 
Punkt 7. att flaggning ska ske på Meänkielis nationaldag den 15 juli. 
 



GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sid 
Samrådsgrupp minoritetsspråk 2012-06-13 29  

     
| Utdragsbestyrkande 
| 

§ 24 
 

Budget 2012-06-01 

 
Förskola          2061       400 kr 
Äldreomsorg   2062           0 kr (äldreomsorgen  har kvar c:a 100 000 kr från  
                                                                  föregående år. 
Revitalisering 2063 198 556 kr 
Samrådsgrupp 2064   33 383 kr 
Föreningsbidrag 2065   77 299 kr 
Övrigt                 2066   11 964 kr 
Löner 243 613 kr 
 
Totalt 565 215 kr 
 
Kvar i budget för år 2012, 612 215 av totalt 1 160 000 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att lägga redovisningen till handlingarna 
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§ 25  KS: 2012:141 
 

Återremittss, Ansökan från XXXXXXXXXXXX, 19 000 kr, anskaffande av underlag 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 författarens 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, samt övriga 
utgifter ej preciserade. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-03-28 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning 
 

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

Samrådsgruppens beslut 2012-06-13 
 
Att bevilja sökanden 7 000 kr till bärbar data och en bandspelare 
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§ 26  Ks/2012:235  
 

Ansökan 40 000 kr, Flottkalaset. 

 
XXXXXXXXXXX ansöker om 40 000 kr till Flottkalaset. Tanken med dessa medel är att i år 
vill man ha minoritetsspråk och samisk kultur. Uppträdanden av musikgrupperna  
Jarnna, The Meänland och Victoria Harnesk. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 20 000 kr till Flottkalaset 
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§ 27  KS/2012:313 
 

Ansökan från Samernas utbildningscenter, 20 000 kr  

 
Samernas utbildningscentrum ska ha 70-års jubileum i juni 2013. 
 
Samernas Folkhögskola/nuvarande Samernas utbildningscentrum har under snart 70 år varit 
en mycket central samisk institution. Ett stort antal samer har passerat skolan som elever, som 
personal eller i samband med möten och konferenser eller kulturella arrangemang. Då skolan 
fyller 70 år 2013 är detta en bra anledning att markera detta med ett stort arrangemang med 
möjlighet till både seminarier och social samvaro. Skolans duodjilinje (sameslöjdslinje) fyller 
även den 40 år 2014 och detta kan samordnas med skolans 70-årsjubileum. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 20 000 kr till Samernas utbildningscenter. 
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§ 28  KS/2012:297 
 

Ansökan från Tallbackaskolans lärare angående föreläsning, 12 000 kr 

 
Tallbackaskolan i Gällivare kommun är en F-9 skola. Tallbakcaskolan är även en av Sveriges 
världsarvsskola med tyngdpunkt på världsarvet Laponia. 
 
Skolan vill främja minoritetsspråket samiska och den samiska kulturen. Genom att öka sina 
kunskaper vill lärarna fortbilda sig inom dessa områden.  
 
All personal ämnar genomföra en 2-dagars utbildning i augusti 2012 i Stora Sjöfallet, 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 12 000 kr till en utbildning världsarvet Laponia i Stora Sjöfallet augusti 2012.  
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§ 29  Ks/2012:322 
 

Ansökan från Storlule sameförening, 17 000 kr till årets samemästerskap 

 
Storlule sameförening är en förening för samer inom Gällivare kommun. Ett område som 
samlar både barn/ungdomar samt vuxna är idrott. Inom samisk idrott tävlar barn, ungdomar 
samt vuxna under samma tävlingar. Deltagarna kommer från svenska Sapmi, från alla tre 
språkområdena: syd- lule- samt nordsamiskt språkområde. Medverkan vid Samemästerskapen 
är förutom ett idrottsarrangemang även ett språkligt, socialt, kulturellt utbyte samer emellan. 
Storlule sameförening avser att under årets mästerskap, då många av föreningens medlemmar 
är samlade på samma plats, anordna ett språkbad på samiska. De kommer att tala om renens 
olika delar samt benämningen på dessa. De kommer att tala om lassot och lassokastningen. 
Allt detta på samiska. 
De kommer att använda sig av samiska under tiden de tävlar och förbereder sig. På 
lördagkväll/eftermiddag samlas alla för en gemensam genomgång av det de har talat om 
under helgen. 
Storlule sameförening söker därför om ett ekonomiskt stöd för de barn och ungdomar som vill 
följa med på denna språkresa till sommarmästerskapen i Tärnaby andra helgen i augusti 2012. 
Antal barn och ungdomar under 18 år som förväntas deltaga i språkbadet uppskattas till 20 st. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 800 kr/ barn upp till och med 18 år, för resa och uppehälle till årets mästerskap i 
Tärnaby. 
 
Att summan betalas i efterhand efter det att redovisning skett av antal barn, deras namn och 
adress.  
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§ 30  Ks/2012:321 
 

Unna Cerus G.S ansöker om 20 000 kr till årets samemästerskap. 

 
Unna Cerus G.S är en idrottsförening främst för samiska barn/ungdomar och vuxna inom 
Gällivare Kommun. Inom idrotten tävlar barn/ungdomar och vuxna under samma tävlingar. 
 
Unna Cerus ska åka till Tärnaby, antal barn och ungdomar uppskattas till c:a 20 st. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 800 kr/ barn upp till och med 18 år, för resa och uppehälle till årets mästerskap i 
Tärnaby. 
 
Att summan betalas i efterhand efter det att redovisning skett av antal barn, deras namn och 
adress.  
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§ 31 
 

Återremiss. Kriterier för några som har gjort en betydelsefull insats för att främja 
minoritetsspråken. 

 
Minoritetsspråksstipendium 
 
Stipendiet på 10 000 kr för varje minoritetsspråk utdelas för att premiera en betydelsefull 
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 
minoritetsspråken senast 31 januari varje år. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-03-28 
 
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 december. 
 
att samrådsgruppen beslutar vilka som ska tilldelas stipendium. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-06-13 
 
Att efter kontakt med skattemyndigheten framkom att detta inte mötte några hinder varför 
samrådsgruppen beslutar att starta upp stipendiet från och med år 2013.. 
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§ 32 
 

Verksamhetsmål, hur långt har vi hunnit? 

 
Minoritetsspråksgruppen gick igenom handlingsplanen och konstaterad att samrådsgruppen 
följer de mål som är uppsatta.  
Flera mål har blivit gröna vilket innebär att de är klara. 
Flera mål har blivit gula vilket innebär att de är påbörjade. 
Inga mål är röda vilket innebär att alla mål är påbörjade eller avslutade. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren fick i uppdrag att kolla upp Kommunbladet som kommer ut 
till hösten, om det finns med artiklar/information som berör minoritetsspråken. Om någon 
artikel/viktig information finns med ska detta översättas till minoritetsspråk. 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att ta med turistkartan till nästa möte, för 
eventuell översättning till minoritetsspråk. 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren fick i uppdrag att till nästa möte ta med Kirunas utredning 
om skyltning.  
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§ 33 
 

Projekt Närradion, rapport Jari Törmänen och Per-Erik Kuoljok 

 
Jari och Per-Erik har haft ett gemensamt program den 16 mars 2012 där det talades svenska, 
finska och samiska blandat. Ett mycket populärt program som har lyssnats av många från 
stora delar av världen via webbradion, programmet går fortfarande att lyssna på och heter 
minoritesspråksgubbar. 
 
Per-Erik har haft ytterligare två program på samiska under våren. Per-Erik planerar för 
ytterligare ett program innan semesterperioden startar. 
 
Jari och Ellen Lundgren planerar för ytterligare program på finska. Meänkieli gruppen 
planerar för att ha program på meänkieli. 
 
Samrådsgruppen tackade för rapporten och väntar med spänning på nästa program. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att då programmen ska sändas ska detta annonseras i Kometen. 
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§ 34  Ks/2012:636 
 

Projekt Språkcenter och Ovddas, rapport  

 
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2012 beviljat 250 000 kr år ett till projektet Språkcentra. 
Huvudman för projektet blir Malmfältens folkhögskola och i styrgruppen sitter fyra 
representanter från vardera Gällivare och Kiruna kommuner. Representanterna från Gällivare 
sitter i kommunens samrådsgrupp. 
 
Projektet Ovddas kommer att ligga som ett delprojekt under Språkcentrat och Kiruna 
sameförening kommer att vara ansvarig för detta. 
Medel som har kommit in till detta projekt är 124 000 kr från Sofi och 75 000 kr från statens 
kulturråd. Det väntas inkomma medel även från Sametinget. 
 
Länsstyrelsen och Sametinget är mycket positiva till att ett samarbete mellan Gällivare och 
Kiruna har startats upp och med anledning av att starta upp ett Språkcentra. 
 
Tankarna som nu finns och ska diskuteras av styrgruppen är ytterligare projekt, ex. 
revitalisering och synliggörande, metodikutveckling hemspråk, äldreomsorg på lika villkor. 
 
Utveckling kopplad till skola, högskoleutbildning etablerad, traineeplatser (en kickstart på 
karriären och det framtida arbetslivet)  
 
Samhällsomvandling och minoritetsspråk, skola, idrott, samhällsservice, besöksnäringen. 
 
Det finns många idéer att jobba vidare med. 
 
Samrådsgruppens beslut. 
 
Att Per-Erik Kuoljok blir representant för den samiska posten i referensgruppen. 
 
Att Ellen Lundgren blir representant för den finska posten i referensgruppen. 
 
Att Birgitta Larsson och Lena Helin blir representanter från Gällivare Kommun. 
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§ 35  Ks/2012:62 
 

Projekt Aikka Muistella – Elämän arkisto, rapport Jari o Ellen 

 
Projektet har startat med en cirkel där alla med finsk bakgrund har blivit inbjudna. Det är 
många äldre som har kommit och disskusionerna har handlat om gamla tider då  
Finska kriget var, 1937 – 1945. Många hade de fattigt och var utan man, man fick bl.a äta 
kokt ekorre, vilket man inte fick berätta när man gick till skolan. 
 
Projektet kommer att presenteras i samband med Kulturveckan den 2 oktober. 
  
En resa till Karelen var planerad men den blev inställd då man inte skulle hinna få visum. 
Resan kommer troligen att bli 2013 istället. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att lägga informationen till handlingarna 
 



GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sid 
Samrådsgrupp minoritetsspråk 2012-06-13 41  

     
| Utdragsbestyrkande 
| 

§ 36 
 

Projekt Minoritetsspråksdagen hösten 2012, rapport   

 
Samrådsgruppen planerar för att ha en gemensam infromationsdag under kulturveckan den 2 
oktober i samband med att projektet Aikka Muistella – Elämän arkisto presenteras. 
 
Samrådsgruppen ska annonsera i Kometen, angående intresse från de olika minoriteterna, att 
deltaga i arrangemanget den 2 oktober. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att annonsera i Kometen/Annonsbladet om personer från minoritetsspråksgrupperna som är 
intresserade av att hjälpa till att anordna en minoritetsspråksdag under kulturveckan. 

- kontaktman för samiska, Per-Erik Kuoljok,  
- kontaktman för meänkieli, Per-Erik Tina 
- kontaktman för finska, Ellen Lundgren 

 
Att sammankalla gruppen till ett möte för att planera kulturdagen onsdagen den 15 augusti kl. 
13.00. 
 
 
 


