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 2014-10-14   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 2  

 Tisdagen den 14 oktober 2014, kl. 13.00 – 14.30 

  

Beslutande Birgitta Larsson (s), ordförande 

 Lennart Albinsson, Storlule sameförening 

 Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare 

 Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare 

 Ann Therese Andersson, Baste Cearru 

 Åsa Blind, Girjas samby 

 Ellen Lundgren, Finska klubb 

 Karin Eriksson, barn- utbildning- och kulturförvaltningen 

  

 

  

 

Övriga deltagande Lena Helin, sekreterare 

   

 

Utses att justera Per-Eric Tina 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, via mail 2014-10-22 samt underskrift vid nästa sam-

manträde 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 40 - 48 

  Lena Helin  

 

 Ordförande 

  Birgitta Larsson  

 

 Justerande  

  Per-Eric Tina   
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 § 40 

Val av justerare  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråksfrågor beslutar 

 

att till dagens sammanträde välja Per-Eric Tina att justera dagens protokoll. 
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 § 41 

Delgivningar  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att gällande delgivning 4 och 8 – att representanterna i samrådsgruppen meddelar Lena 

Helin om de är intresserade av att åka. 

 

att delgivning 6 – att Finska klubb, Tornedalingar i Gällivare och Samebyar-

na/Sameföreningar lämnar in namn, födelse, adress och telefonnummer på de represen-

tanter som föreningarna/byarna har valt, senast den 15 december 2014. 

 

att övriga delgivningar läggs med beaktande till handlingarna 

 

Bakgrund 

1. 40 000 kr att bevilja till Gällivare bibliotek, inköp av barnböcker, tidsskrifter, tid-

ningar samt övrig media på de olika minoritetsspråken. 

2. 13 000 kr att bevilja till Tornedalingar i Gällivare för en resa till Tornedalen. 

3. 40 000 kr att bevilja till Barn- utbildning och kultur för teatern Wilho Ollikainen 

från Ullatti. Visas den 3 okt i Ullatti, den 4 okt i Nattavaara och den 5 okt i Gälli-

vare. 

4. UTBUD, inbjudan till evenemang tisdagen den 11 nov, Stockholm 

5. Val av representanter till samrådsgruppen minoritetsspråk 2015 – 2019. 

6. Utbildning aktiviteter äldreboende för kulturombuden. 

7. Utbildning förskolärare, uppdatering pekpennan. 

8.  Sametinget och Centrum för samisk forskning (Cesam) inbjuder till seminariet den 

11 nov 2014. 
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 § 42 

Ekonomisk redovisning  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 140318  140915 

Äldreomsorg 31 990 kr  84 959 kr 

Förskola 21 093 kr  112 421 kr 

Kultur 73 917 kr  123 917 kr 

Samrådsgrupp 3 426 kr  55 300 kr 

Övrigt 3 948 kr  76 221 kr 

Lön 54 899 kr  223 318 kr 

Stipendier 0 kr  38 465 kr 

Kartläggning/översättning 38 651 kr  50 534 kr 

 227 924 kr  765 135 kr  
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 § 43   Ks/2014:442 805 

Ansökan om medel för att översätta en bok från svenska till samiska  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att avslå ansökan, 

 

att meddela sökande att hon kontaktar en förening som ställer sig bakom hennes ansö-

kan, ex. en sameförening, sameby eller annan förening, 

 

att vid nästa ansökan ska offerförfrågan finnas med, skriften som ska tryckas samt ett 

förtydligande vad som menas med försäljning och royalty ”kommer att tillfalla barnen”. 

 

Bakgrund 

Majvor Massa Eriksson har ansökt 23 859 kr för att översätta en bok från svenska till 

samiska. Ansökan berör 10 samiska barn i Gällivare.  Sökande har i sitt yrkesverk-

samma liv delvis arbeta med FN:s konvention om barns rättigheter. Avsikten med 

boken var att skriva och intervjua de samiska barnen om deras rättigheter. Vad säger 

barnen? Vad vet barnen om att vara urfolk och minoriteter. Intervjuerna har skett på 

Sameskolan i Gällivare. 

Sökande söker bidraget till språkgranskning, korrektur, översättning layout och bilder, 

media och marknadsföring samt tryckning av boken. 

 

Kriterierna för ansökan är att man inte ger medel till privatperson utan att i första hand 

ge medel till kommunens medborgare. 
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 § 44   Ks/2014:476 805 

Puoltikasvaara förskola ansöker om medel för en timanställning av en förskollärare 

10 tim /v  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

att bevilja ansökan av en förskollärare 10 tim/vecka samt läromedel, totalt 20 300 kr. 

 

Bakgrund 

Puoltikasvaara förskola ansökan om medel, 20 300 kr, för timanställning av en förskol-

lärare 10 tim/vecka då ordinarie personal ska gå en nybörjarkurs i lulesamiska, 15 p 

samt inköp av en lärobok i lulesamiska .  

Personal på Puoltikasvaara förskola har börjat studera lulesamiska vid Luleå universitet. 

Förskolan ansöker om 20 000 kr för att tillsätta en vikarie 10 tim/vecka samt läromedel 

300 kr som kommer att användas inom verksamheten. 
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 § 45   Ks/2014:488  805 

Ansökan om medel till tryckning av en A5 skrift på nordsamiska  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk 

 

att avslå ansökan, 

 

att meddela sökande att hon kontaktar en förening som ställer sig bakom hennes ansö-

kan, ex. en sameförening, sameby eller annan förening, 

 

att rekommendera sökande att även söka medel från Kiruna kommun eftersom boken 

även handlar om Karesuando. 

 

Bakgrund 

Susanna Jannok-Porsbo har ansökt om medel, 60 000 kr, till tryckning av en A5 skrift 

på nordsamiska ”Matprodukt från samiska näringar i Gällivare- och Karesuando- sock-

nar 1890 – 1940”.  

 

Kostnaderna är för korrekturgenomgång och tryckning av en cirka 80 sidors skrift som 

handlar om matproduktion från samiska näringar inom Gällivare och Karesuando sock-

nar åren 1890 – 1940. Hela texten är författad på nordsamiska med titeln ”Buktagat 

sami ealahusain Jielleváre ja Gárasavvon suohkanoon 1890-1940”. 

 

Kriterierna för ansökan är att man inte ger medel till privatperson utan i första hand ge 

medel till kommunens medborgare. 
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 § 46   Ks/2014:476  805 

Lillsjöns förskola ansöker om medel för en fortsatt timanställd personal  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att bevilja ansökan om medel 12 000 kr för en fortsatt timanställd personal, 3 tim/vecka 

sep – dec 2014. 

 

Bakgrund 

Lillsjöns förskola ansöker om medel 12 000 kr för en fortsatt timanställd personal, 3 

tim/vecka, sep – dec 2014. Lillsjöns förskola har haft en timanställd extra person under 

vårterminen 2014, för att kunna arbeta med det samiska språket. Förskolan arbetar ak-

tivt med språket och vill därför fortsätta ha kvar samisktalande personal under höstter-

minen. 
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 § 47 

Planering resa till Laponia, naturrummet i Stora Sjöfallet, för minoriteter  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att handläggaren får i uppgift att ta fram kostnader samt att föra en diskussion med La-

ponias Naturums föreståndare Kristin Nilsson angående vilka man ska bjuda, hur 

många, syftet med resan, vilka föreläsare man kan ha,  

 

att till nästa samrådsmöte den 9 december 2014, ta fram ett förslag till program. 

 

Bakgrund 

Förslag från Lennart Albinsson om att göra en bussresa till Naturrummet Laponia för 

minoriteter. 
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 § 48 

Ändrat datum för nästa samrådsmöte  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att nästa samrådsmöte blir den 9 december kl. 12.00, Glada kocken i Gällivare. Mötet 

börjar kl. 12.00 med lunch, därefter sammanträde kl. 13.00. 

 

  

/ 


