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Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 29 augusti kl. 09.30-12.00 
 
Beslutande Birgitta Larsson Ks, ordförande 

Karin Aspholm, Meänkieli 
Per-Erik Tina, Meänkieli 
Jari Törmänen, Finska klubb 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 
 Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj 
Åsa Blind, Girjas sameby 
Lennart Albinsson, Storlule sameförening 
Marianne Stenlund, Gve sameförening 

  
 

Övriga deltagande Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare 
 
Utses att justera Per-Erik Tina 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-09-05 
 
Underskrifter Sekreterare § 37-46 
  Lena Helin 
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson 
 
 Justerande  
  Per-Erik Tina   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Samrådsgrupp minoritetsspråk 
 
Sammanträdesdatum 2012-08-29 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkontoret, Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin
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§ 37 
 

VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTET 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att välja Per-Erik Tina till att justera dagens protokoll 
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§ 38 
 

DELGIVNINGAR/INBJUDNINGAR 

 
Inbjudan 
 

1. Sametinget inbjuder till konferens den 9 – 10 okt, Scantic Star Sollentuna med 
start den 9:e kl. 09.30 och avslut kl. 11.00 den 10 okt, för ledamöter i de lokala 
samrådsgrupperna. Konferensen handlar bl.a om uppdatering av lagen.  

 
2. Svefi, SR radio samt Sverigefinska Riksförbundet inbjuder till ett möte i Hapa-

randa den 5 okt 2012. Mötet är en uppföljning av ett tidigare möte – en samtals-
träff om nationella minoritetsspråken finska och meänkieli. 

 
3. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget inbjuder till en konferens den 6 nov 

på Hilton Stockholm Slussen. Syftet med konferensen är att diskutera och reso-
nera om olika former för inflytande och delaktighet generellt och i synnerhet för 
nationella minoriteter. Preliminärt program kommer senare. 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Punkt 1 
Att Åsa Blind utses att delta på konferensen den 9-10 oktober. 
 
Punkt 2 
Att då mötet i Haparanda är under kulturveckan kan tyvärr ingen representant fara. 
 
Punkt 3 
Att konferensen den 6:e nov deltar Lennart Albinsson Storlule Sameförening, Per-Erik 
Kuoljok Unna Tjerusj och Lena Helin minoritetsspråkshandläggare. 
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§ 39 
 

BUDGET 2012-08-15 

 
 
Förskolan      2061  13 451 kr 
Äldreomsorg      2062       468 kr (äldreoms har kvar medel från föregående år) 
Revitalisering    2063        253 254 kr   
Samrådsgrupp   2064  35 717 kr  
Föreningsbidrag 2065       128 914 kr  
Övrigt                 2066       264 719 kr 
Löner                      297 777 kr 
 
Totalt  994 300 kr 
 
Kvar i budget för år 2012 är 165 000 kr av totalt 1 160 000 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att lägga redovisningen till handlingarna.
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§ 40   Ks 2012:383/805 
 

MEÄN AKATEEMI ANSÖKER OM MEDEL, 55 000 KR, TILL SPRÅKREVI-
TALISERING (MEÄNKIELI), SYNLIGGÖRANDE AV ORTNAMN PÅ WEB-
BEN. 

 
Meän akateemi har under två år arbetat med ett projekt inriktat på revitalisering av me-
änkieli, finansierat av Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Projektets syfte är 
socialt och pedagogiskt:  
att med hjälp av insamling och registrering av ortnamn och av meänkieliord inom olika 
levnadsdomäner bidra till inlärning av meänkieli till barn och vuxna och till ökad sam-
varo och kommunikation mellan äldre meänkielitalare och barn, vilket ökar motivatio-
nen för inlärning av meänkieli och ökad användning av språket. 
 
Samrådsgruppens förslag till beslut 
 
Att bevilja 55 000 kr under förutsättning att de andra Norrbottens kommunerna,  
Övertorneå, Pajala, Haparanda, Kiruna och Kalix bidrar. 
 
Att medel beviljas under förutsättning att projektledningen informerar rektorerna i  
Gällivare Kommun om innebörden av projektet och möjligheten till att implementera 
webb databasen i kommunens skolor. 
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§ 41  KS/2012:401 
 

ANSÖKAN OM 40 000 KR FÖR ATT STUDERA NORDSAMISKA VID HÖG-
SKOLAN I KAUTOKEINO, 30 POÄNG. 

 
XXXXXXXXXX ansöker om medel för att studera nordsamiska i Kautokeino 30 poäng 
under tiden september – december 2012, sammanlagt 10 veckor. 
 
Samrådsgruppens beslut  
 
Att avslå ansökan då regler från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ej beviljar 
stipendier. 
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§ 42 
 

RAPPORT, PROJEKT MINORITETSSPRÅKSVECKAN HÖSTEN 2012   

 
Samrådsgruppen planerar för att ha en gemensam informationsdag under kulturveckan 
den 2 oktober i samband med att projektet Aikka Muistella – Elämän arkisto presente-
ras. 
 
Samrådsgruppen ska annonsera i Kometen, angående intresse från de olika minoriteter-
na, att deltaga i arrangemanget den 2 oktober. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-06-13 
 
Att annonsera i Kometen/Annonsbladet om personer från minoritetsspråksgrupperna 
som är intresserade av att hjälpa till att anordna en minoritetsspråksdag under kultur-
veckan. 

- 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 au-
gusti kl. 13.00.  
 
Samrådsgruppens beslut 2012-08-29 
 
Annons har varit ute i Kometen v 25 och 26, ingen av kontaktpersonerna har fått någon 
intresse anmälan. Samrådsgruppen har kommit fram till följande: 
 
Finska klubben kommer den 2 okt att visa en film om Karelen. De kommer också att 
sälja Karelsk mat, de kommer att ha en utställning samt underhållning med musik.   
 
Tornedalingar i Gällivare kommer att servera kaffe på Tornedalsvis, föreläsning om 
Tornedalen samt musikframträdande av tornedalsmusiker. 
 



GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sid 
Samrådsgrupp minoritetsspråk 2012-08-29 50  

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

§ 43  KS/2012:409 
 

ANSÖKAN FRÅN GÄLLIVARE RIKSTEATERFÖRENING, 15 000 KR, FÖR 
ATT KUNNA ARRANGERA TEATERFÖRESTÄLLNINGEN – NÄR VIN-
TERNS STJÄRNOR LYSER HÄR. 

 
”När vinterns stjärnor lyser” ska visas för alla gymnasieklasser i Norrbotten, i Gällivare 
under december månad. Teatern handlar om hur det är att ha ett annat språk, finska, 
meänkieli, samisk eller att ha en funktionsnedsättning. 
 
Medverkande är skådespelare från Norrbottensteatern, Giron Sámi theáther och Torne-
dalsteatern. Möjligheten finns nu att teatern ska visas en kväll för allmänheten den 11 
dec kl. 19.00 på Nordan i Malmberget. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 15 000 kr till Gällivare Riksteaterförening för att även allmänheten ska kun-
na se teatern. 
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§ 44  KS/2012:410 
 

LAPPLAND KULTURBYRÅ FÖRENING ANSÖKER OM 30 000 KR TILL 
TORNEDALSFESTEN DEN 9 – 11 NOVEMBER 2012. 

 
Målet med Tornedalsfesten är att skapa en arena för möten, samtal och aktiviteter som 
inspirerar till nya och fruktbara projekt och processer inom förvaltningskommunerna i 
en samlad syn på språket, kulturen, näringslivet, organisationer/föreningar samt ge na-
tionella minoritetsarbetet en större legitimitet och status. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att bevilja 30 000 kr till Tornedalsfesten den 9 -11 nov i Luleå. 
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§ 45 
 

VERKSAMHETSMÅL, HUR LÅNGT HAR VI HUNNIT? 

 
Minoritetsspråksgruppen gick igenom handlingsplanen och konstaterad att samråds-
gruppen 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 2012-06-13 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren fick i uppdrag att kolla upp Kommunbladet som 
kommer ut till hösten, om det finns med artiklar/information som berör minoritetssprå-
ken. Om någon artikel/viktig information finns med ska detta översättas till minoritets-
språk. 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att ta med turistkartan till nästa möte, 
för eventuell översättning till minoritetsspråk. 
 
Samrådsgruppens beslut 2012-08-29 
 
Att översätta delar av programmet till kulturveckan den 28 sep – 6 okt. 
 
Att minoritetsspråkshandläggaren till nästa möte tar fram kostnader för att lägga in de 
samiska namnen på turistkartan samt skoterleder i samebyarna. 
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§ 46 
 

NYA SAMMANTRÄDESDATUM FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETER 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att nytt datum blir tisdagen den 16 oktober kl. 09.30 
 
Att nytt datum blir tisdagen den 11 december kl. 09.30 
 
 
 
 
 


