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GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk 

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden tisdagen den 1 april kl. 13.00 – 16.30  

 

Beslutande Birgitta Larsson ordförande  

 Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Helmi Haapaniemi, Finska klubb 

 Lennart Albinsson, Storlule sameförening 

 Åsa Blind, Girjas sameby 

 Ann Terese Andersson, Baste Cearru 

 Rose-Mari Ahnberg, Barn- utbildning- o Kulturförvaltningen 13.00 – 15.00 

 Anneli Markström, Socialförvaltningen 

 Lena Helin, minoritetsspråkshandläggare  

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Annika Keisu Lampinen, service och teknikförvaltningen § 28 

  

Utses att justera Per-Erik Tina 
 

Justeringens plats och tid Via mail den 10 april 2014 därefter vid sammanträde den 11 juni 2014 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 16 - 28 

   Lena Helin 

 

 Ordförande  

  Ordförande Birgitta Larsson  

 

 Justerande  

  Per-Erik Tina   
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§ 16 

Val av justerare  

 

Samrådsgruppens beslut 

att välja Per-Erik Tina till att justera dagens protokoll. 

Bakgrund 

Föreligger val av justerare för dagens sammanträde. 
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§ 17 

Delgivningar  

 

Samrådsgruppens beslut 

Delgivning 1. Att socialförvaltningen har beställt exemplaret handböcker för kommu-

ner, landsting och regioner, Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur 

inom äldreomsorgen, till alla enhetschefer. 

Delgivning 2. Att handläggaren hör efter om ”Minoriteters Nobelfest” fortfarande är 

aktuell. 

Delgivning 3. Kurs på finska lämnas till Anneli Markström 

Delgivning 4. Att lägga till handlingarna 

Bakgrund 

Nationella minoriteters rättigheter, handbok för kommuner, landsting och regioner 

Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur  

 

Nationell minoritetsmanifestation 2015 – ”Minoriteternas Nobelfest” 

  

Uppdragsutbildning i finska för offentlig sektor  

 

Tackbrev från Bengt Pohjanen för projektstöd till en ordbok på meänkieli. 
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§ 18 

Ekonomisk redovisning 2014-03-18  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att ärendet läggs till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

Ekonomisk redovisning 19 mars - dec 2014  

2062 Äldreomsorg     31 990 kr 

2061 Förskola    21 093 kr 

2067 Kultur    73 917 kr (bokbuss) 

2064 Samr.grupp resor,  hotel       3 426 kr 

2066 Övrigt, för.bidrag, prenumerationer,, hotell       3 948  kr 

Löner handläggare     54 899 kr 

2063/2068 Kartläggning/information     38 651 kr  

Totalt    227 924 kr  

Kvar i budget  1 160 000 kr – 227 924 =    932 076 kr 
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 KS/2014:140  

 

§ 19 

Ansökan från Gunillahem till en musik- och danskväll med kulinariska specialiteter 

för de boende  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bevilja 24 600 kr till en trevlig kväll för de boende på Gunillahem. 

 

Bakgrund 

 

Gunillahem ansöker om 24 600 kr för att ha en trevlig kväll för de boende. Det kommer 

att serveras specialiteter av finsk, samiskt och meänkieli mat. Det kommer att finnas en 

orkester som de boende har möjlighet att dansa till. 
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 KS/2014:248  

 

§ 20 

Ansökan från Gällivare bibliotek till inköp av samisk, meänkieli och finsk litteratur  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att lämna ärendet öppet till nästa samrådsmöte den 11 juni och att bjuda in bjuda in  

Liselott Lagnestig, bibliotekschef, för att redogöra om vad som ska köpas in under 

2014. 

 

Bakgrund 

 

Gällivare bibliotek ansöker om 40 000 kr för inköp av böcker, tidningar, tidskrifter samt 

övriga media på de olika minoritetsspråken.  
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 KS/2014:262  

 

§ 21 

Ansökan från privatperson för att åka på ett samiskt konfirmationsläger  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att överlämna ärendet till handläggaren för att ta på delegation. 

 

att uppdra till administrativ chef, att en utredning görs, för att ta fram kriterier om hur 

man fördelar de statliga medel kommunen tilldelas. Vad får man använda de statliga 

medlen till? 

 

Bakgrund 

Personen f 99 ansöker om 5 000 kr för att åka på ett konfirmationsläger i Burträsk under 

tiden 30 juli – 17 augusti 2014. Kostnaden för lägret är 5 000 kr.  
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 KS/2014:263  

 

§ 22 

Myran förskola ansöker om medel till läromedel, litteratur och lärplatta  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att bevilja 4 000 kr för att köpa in litteratur, musik/cd plattor samt en lärplatta. 

 

Bakgrund 

Myrans förskola ansöker om 4 600 kr. Medlen ska användas till att köpa in litteratur, 

musik/cd plattor samt en lärplatta.  
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§ 23 

Redovisning kriterier idrottstävlingar  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att gruppen arbetar vidare med förslaget, 

 

att kommentarer mailas in till handläggaren, lena.helin@gallivare.se, 

  

att ärendet tas upp vid nästa sammanträde den 11 juni . 

 

Bakgrund 

Gruppen, bestående av Karin Aspholm, Per-Gustav Nutti, Ellen Lundgren, Anneli 

Markström och Lena Helin har tagit fram ett förslag till samrådsgruppen. Förslaget var 

enligt nedanstående. 

 

Medel kan sökas för personer 7 – 18 år, det år man fyller 18 år och personen/personerna 

ska vara skrivna i Gällivare kommun. 

Bidrag ges till resa inom språkområdena, 30 % av resan men max 12 500 kr.  

Resan ska vara ”billigaste färdsätt”  

Viktigt, att inga andra möjligheter ska finnas för den sökanden att söka egen  

finansiering. 

Redovisning av resan/tävlingen ska ske med t.ex foton, film samt ekonomisk  

redovisning.  

Den/de som söker ska vara medlem i en förening.  

Syftet med idrottsresan ska vara att språken används. 

Den/de som åker ska vara ambassadörer för Gällivare samrådsgrupp och kommunen. 

Vid ansökan ska verksamhet och ekonomisk årsredovisning från föreningen bifogas. 

mailto:lena.helin@gallivare.se
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§ 24 

Medel till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt socialförvaltningen under 

2014  

 

Samrådsgruppen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

 

att medel anvisas årligen utifrån redovisade kostnader som faller inom ramen för  

uppdraget, 

 

att medel anvisas från minoritetsspråksmedel ansvar 155 01 verksamhet 2205, 

 

att förutsättningen för att avsätta 50 000 kr till aktuella förvaltningar ska bedömas  

årligen i relation till de statliga medel som anvisas. 

 

Bakgrund 

I samrådsgruppen för minoritetsspråk finns idag två nya representanter, en från för-

skolan och en från äldreomsorgen. Dessa representanter ska sitta med vid samråds-

gruppens möten och ansvara för informationen om minoritetsspråk till respektive  

förvaltning. Vidare ska representanterna årligen göra en kartläggning av personalens 

kunskaper i minoritetsspråken samt målgruppens behov av minoritetsspråken. Detta 

arbete med kartläggningen inom äldreomsorg och förskola innebär ett merarbete för 

aktuella representanter. Merarbetet kan handla om framtagande av informationsmaterial, 

att hålla informationsträffar samt genomförande av kartläggningen. 

 

För att stötta aktuella förvaltningar i arbetet med minoritetsspråk är bedömningen att 

50 000 kr kan avsättas årligen från centrala minoritetsspråksmedel till respektive  

förvaltning. För att få tillgång till dessa avsatta medel ska förvaltningarna redovisa  

insatser som faller inom ramen för uppdraget. Utifrån detta görs en bedömning om  

medel kan beviljas, dock med ett maxbelopp om totalt 50 000 kr/förvaltning. För-

utsättningen för att kunna avsätta 50 000 kr årligen är också att denna summa kan  

prioriteras utifrån de statliga medel som beviljas till kommunen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I budget finns c:a 2 mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Positiva konsekvenser för barn och ungdomar utifrån att kartlägga deras behov av  

minoritetsspråken.  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  12 (17) 

 

 2014-04-01 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk 

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

Förslag till beslut 

 

att bevilja socialförvaltningen och barn-, utbildning- och kulturförvaltningen vardera 

50 000 kr, totalt 100 000 kr för år 2014. 
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§ 25 

Inköp av vimplar, flaggstänger för flaggning av Finska, Meänkieli, Samiska och 

Romska flaggor/vimplar  

 

Samrådsgruppen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

 

att köpa in 4 st flaggstänger 10 m samt 1 flaggstång 12 m med tillhörande flyttbart  

fundament och att dessa sätts upp, där nuvarande flaggstängerna står, vid Centralskolan, 

 

att köpa in 8 vimplar varav 2 samiska, 2 finska, 2 romska och 2 meänkieli, 

 

att man flaggar årligen vid Samiska nationaldagen den 6 februari, Meänkielis national-

dag den 15 juli, Romska nationaldagen den 8 april och Finska självständighetsdagen 

den 6 december, 

 

att övriga dagar flagga med svenska, samiska, finska, meänkieli och romska vimplar. 

Den svenska vimpeln flaggas högst, 

 

att medel anvisas från minoritetsspråksmedel, konto, ansvar 15501 verksamhet 2205. 

 

Bakgrund 

Den 6 februari är det Samernas nationaldag, den 6 december har Finland sin själv-

ständighetsdag, den 8 april är det Romska nationaldagen och den 15 juli är det Meänki-

eli nationaldag. 

 

Samernas nationaldag, Finlands självständighetsdag, Meänkielis flaggdag och den 

Romska nationaldagen är antagen av Riksdagen och införda i almanackan. 

 

Samrådsgruppen anser, att då kommunen är en förvaltningskommun för samiska, 

finska, meänkieli och romska ska man även flagga på deras respektive flaggdagar med 

respektive flagga.  

 

Vid Centralskolan finns idag fyra flaggstänger som måste bytas ut. Flaggstängerna har 

samma längd, 10 m. Samrådsgruppen för minoritetsspråk anser att behovet är fem 

flaggstänger, på en gemensam plats, 4 st á 10 m och 1 st á 12 m. Detta för att kunna 

flagga med alla minoriteters flaggor samt den svenska flaggen.  

  

Efter kontakt med Bengt Karlsson, flaggspecialist, ägare till Adela flaggcenter framkom 

följande exempel: 
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Då det är Samiska nationaldag, Finska självständighetsdagen, Romsk nationaldag eller 

Meänkieli nationaldag, flaggar man den högre flaggstången med någon av de flaggor 

som gäller. Den aktuella dagen har celebrering, vilket innebär att den aktuella flaggan 

hänger högst och på de fyra andra flaggstängerna hänger det svenska vimplar. 

 

Då det gäller en dödsdag för en kommunanställd eller politiker och detta skulle infalla 

på  någon av minoriteternas nationaldag/självständighetsdag har den svenska flaggen 

celebrering vilket innebär  att den svenska flaggan sätts upp på den högre flaggstången. 

Skulle personen i fråga vara samisk, finsk, romsk eller meänkieli ska anhörig meddela 

vilken respektive flagga som ska flaggas. Om inte detta sker hissas den svenska flaggan.  

 

Under resten av året flaggas 12 m stången med svensk vimpel och de övriga 4, de lägre, 

med finsk, samisk, romska och meänkieli vimplar för att visa att vi är en förvaltnings-

kommun för minoritetsspråk. 

 

Kommunen har även gäster från andra nationer och då finns även möjlighet att flagga 

även för dessa. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för 4 st 10 m flaggstänger, 1 st 12 m flaggstånd, 5 st flyttbara fundament,  

8 st vimplar, två av varje samisk, finsk, romsk och meänkieli är ca 31 000 kr exkl  

arbetsinsatser. Service- och teknikförvaltningen står för arbetet. I budget finns idag  

c:a 2 mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
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§ 26 

Planering utsmyckning framsidan av kommunhuset  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att tacka för informationen.  

 

Bakgrund 

Information gällande planering av utsmyckning på framsidan av kommunhuset. 

Annika Keisu Lampinen fördrog ärendet och berättade att, elever från Designkontoret 

2012 med Centec som projektägare, har fått i uppdrag att projektera om halvcirkeln runt 

kommunens byggnader där den gamla samestatyn står.  Tanken är att det ska bli mera 

gästvänligt, inbjudande område.  Tankarna är också att det ska finnas tre lite högre kul-

lar. Lite mera träd samt några gångstigar. Kommunens fikaplats ska hägnas in. 

 

Annika Keisu Lampinen, avdelningschef teknikavdelningen uppmanar att man lämna 

förslag via telefon eller mail. 
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§ 27 

Stipendiater 2013  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att nomineringen blir offentlig vid GällivareGalan den 16 maj 2014. 

 

Bakgrund 

Följande nomineringar har inkommit; 

Ellen Lundgren – finska 

Gunillahem – alla språken 

Lillsjöns förskola- samiska 

David Wäyrynen o Bertil Broberg – finska o meänkieli 

John Kuoljok- samiska 

Finska klubb – finska 

Mandy Senger – samiska 

Elli-Ristin Tuorda o Sanna-Maria Tuorda- samiska 

Torbjörn Ömalm – meänkieli 
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§ 28 

Handlingsplan 2014  

 

Samrådsgruppens beslut 

 

att handlingsplanen för år 2014 görs vid samrådsgruppen möte den 11 juni  

kl. 09.30 – 17.00 på Lizas hotell och konferens, 

 

att bjuda in Tim Zedig för att föredra ärendet. 

 

  

 


