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GÄLLIVARE KOMMUN 

/Samrådsgrupp minoriteter/  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

 

 

Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00 -  13.00 

 

Beslutande Pernilla Fagerlönn Ordförande 

Per-Erik Tina Tornedalingar i Gällivare 

Ann-Terese Andersson Baste Céarru 

Lennart Albinsson Storlule sameförening 

Ellen Lundgren Finska Klubb 

Kenneth Olsson Tornedalingar i Gällivare 

Marja Isaksson-Tieva Finska klubb 

  

Övriga deltagande Lena Helin Minoritetsspråkhandläggare 

 Karin Eriksson Barnomsorgen 

 Liselotte Lagnestig Biblioteket § 25 

 Elin-Anna Labba § 26  

 

Utses att justera Lennart Albinsson 
 

Justeringens plats och tid Via mail därefter vid nästa sammanträde den 31 augusti 2015. 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 20 - 26 

  /Lena Helin/  

 

 Ordförande 

  /Pernilla Fagerlönn/  

 

 Justerande  

  Lennart Albinsson   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Paragrafnummer 
 

Organ /Enhet/  
 

Sammanträdesdatum /SammanträdeDatum/  
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 /DeltagarlistaSekreterare/    
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 

 

 

 

§ 20   Val av justerare     3 

 

§ 21   Delgivningar     4 

 

§ 22   Ekonomisk redovisning fram till 150601    5 

 

§ 23  Planering för resa till Laponia, Naturrummet i Stora Sjöfallet för minoritetspensionärer. 6 

 

§ 24  Ändring datum av samrådsgruppens möte den 26 augusti   8 

 

§ 25   Ansökan från Gällivare bibliotek, 40 000 kr inköp av böcker för vuxna, barn och ungdom, tidningar, 

tidskrifter, övriga media ex ljudböcker, dvd på samiska, finska och meänkieli.   9 

   

§ 26   Ansökan från Laponiatjuottjudus, 120 000 kr, till att anställa en samordnare för att göra en webbpro-

duktion översatt till nord- och lulesamiska.    10 
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§ 20 

 

Val av justerare 

 

Samrådsgruppen för minoritetersspråk beslutar 

 

Att till dagens protokoll välja Lennart Albinsson att justera 
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§ 21 

 

Delgivningar 

 

Nominerade Minoritetsstipendiater 2015 

 

Skrivelse till rektorer angående Inbjudan av elever klass 5 – 9 samt gymnasieelever ang 

en temadag höstterminen 2015 

 

Frågor ställda till Tornedalingar i Gällivare ang Flaggdag den 15 juli och hur denna dag 

kommer att uppmärksammas 

 

Åldersfördelning i Gällivare kommun 

 

Beställning av AIKAKAUSAVIISE 1-2/2015 (mro. 29) 

 

Beslut beviljat av kommunstyrelsen arbetsutskott, 50 000 kr till Malmens väg, ett sam-

arbete mellan Tornedalsteatern, länskulturinstitutionerna, näringslivet och kommunerna 

i Norrbotten. Tornedalsteatern fyller 30 år 2016.  

 

Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutade 

 

Punkt 1 att utvärderingsmatrisen mailas ut till samrådsgruppen. 

 

Punkt 2 att Pernilla och Lena fick i uppdrag att ta kontakt med Rolf Wennerbjörk samt 

rektorerna för att få till ett möte innan sommarlovet. 

 

Punkt 3 Per-Erik Tina meddelar att Tornedalingar i Gällivare kommer att vid nästa 

sammanträde fylla i ett svar till Svenska Tornedalingars Riksförbund 

 

Punkt 4 att till nästa sammanträde bjuda in Samhällsomvandlingen eller ansvarig för 

nybyggnationen av äldreboendet för att få svar på vissa frågor bl.a  -  hur det har gått 

med minoritetsspråksavdelningar, när blir bygganden klar, vem är ansvarig för ut-

smyckningen inom och utomhus.   

 

Att lägga punkt 5 med beaktande till handlingarna. 

 

Att punkt 6 godkännes men påpekan bör göras att handlingen inte har gått rätt väg. In-

kommen ansökan med belopp över ett basbeloppet ska alltid gå via samrådsgruppen 

vilket hade missats denna gång. 
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§ 22 

 

Ekonomisk redovisning fram till 150601 

 

Förskola 145 508 kr 

Äldreomsorg 156 854 kr 

Samråd   38 169 kr 

Kultur   43 287 kr 

Info enkät   23 962 kr 

Lön 146 706 kr 

Övrigt   77 332 kr 

 

Totalt 631 818 kr 

 

Samrådsgruppen för minoritetersspråk beslutar 

 

Att lägga redovisningen med beaktande till handlingarna  
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§ 23 

 

Återremiss från 150325 Återremiss från 150218 Återremiss 141209 § 57. Planering för 

resa till Laponia, Naturrummet i Stora Sjöfallet för minoritetspensionärer. 

 

Bakgrund 

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

minoritetspensionärer.  

 

2014-10-14 återremitterades frågan om att planera en resa till Laponia, Naturrummet i 

Stora Sjöfallet, för minoriteter. Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade att hand-

läggaren får i uppgift att ta fram kostnader samt att föra en diskussion med Laponias  

Naturums föreståndare Kristin Nilsson angående vilka man ska bjuda, hur många, syftet 

med resan, vilka föreläsare man kan ha samt att till nästa samrådsmöte den 9 december 

2014, ta fram ett förslag till program. 

 

Målgrupp: pensionärer med minoritets bakgrund 

Syftet: Språk – och kulturevenemang 

Kostnad: 6000 kr + moms per buss, rymmer 60 personer. 

När: april/maj 2015 

Annonsera i Annonsbladet om resan och att det fodras anmälan för att veta hur många 

som kommer. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 150218 

 

Att återremittera ärendet till nästa sammanträde den 25 mars 2015.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 150325 

 

Att flytta datumet för resan för minoritetsspråkspensionärer till Laponia onsdagen den 

26 augusti 2015. 

 

Att minoritetsspråkshandläggare samt dennes efterträdare fick i uppdrag att planera re-

san. 

 

150610 Redovisning av framtagna kostnader och förslag 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade 150610 

 

Att anta den offert som inkommit från Falks Omnibuss, 7 260 kr/buss 
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Att anta offert från Laponiatjuottjudas, 550 kr för guidning 

 

Att handläggaren får i uppgift att ta fram prisuppgift på lunch i Laponiatjuottjudas samt 

att handläggaren avgör om lunchen ska vara gratis eller om delatagarna får ett lägre pris 

på lunchen. 

 

Att annonsering av resan sker v.32 och v.33 med sista anmälningsdag den 17 augusti.  
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§ 24 

 

Ändring datum av samrådsgruppens möte den 26 augusti 

 

Samrådsgruppen för minoritetersspråk beslutar 

 

Att sammanträdet i augusti flyttas från den 26 augusti till den 31 augusti kl. 09.00, lokal 

meddelas i kallelsen.
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§ 25 

 

Återremiss 150325 

 

Ansökan från Gällivare bibliotek, 40 000 kr inköp av böcker för vuxna, barn och ung-

dom, tidningar, tidskrifter, övriga media ex ljudböcker, dvd på samiska, finska och 

meänkieli. 

 

Gällivare kommuns folkbibliotek ansöker om medel till inköp av böcker m.m. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 150325 

 

Att bjuda in Liselotte Lagnestig till samrådsgruppens möte den 10 juni 

 

Att samrådsgruppen vill veta vilka minoritetsspråksböcker, cd, ljudböcker och tidningar 

som har köpts in under 2014. 

 

Att samrådsgruppen vill se hur mycket av bibliotekets budget som läggs på ovanstående 

minoritetsmaterial. 

 

Att samrådsgruppen vill veta hur kontakten med minoriteterna har varit under 2014. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 150610 

 

Att bevilja 40 000 kr till inköp av böcker, avisa, cd-skivor m.m. på samiska, meänkieli 

och finska under 2015. 

 

Att samrådsgruppen får en redovisning av uttagna medel i slutet av 2015 

 

Att medel i den ordinarie budgeten ska täcka även medel för minoritetsspråksböcker och 

dylikt. 
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§ 26  KS/2015:303 

 

Återremiss 

 

Ansökan från Laponiatjuottjudus, 120 000 kr, till att anställa en samordnare för att göra 

en webbproduktion översatt till nord- och lulesamiska. 

 

Ansökan har ställts till Sofi (instituetet för språk och folkminnen)  350 000 kr 

 Jokkmokks kommun                            30 000 kr 

 Gällivare kommun                              120 000 kr 

 

Samrådsgruppen för minoritetersspråk beslutar 150325 

 

Att samrådsgruppen vill, till nästa sammanträde den 10 juni, ha in uppgifter på följande 

frågor: 

 

1.Får Laponiatjuottjudus dra av momsen? 

 

2.Samrådsgruppen vill se övrig budget för Laponiatjuottjudus. 

 

3. Av vilken anledning söks 120 000 kr från Gällivare kommun då det söks 30 000 kr 

från Jokkmokks kommun. 

 

4.Har upphandling skett av översättningen till nord- och lulesamiska?  

 

Samrådsgruppen beslutar 150610 

 

Samrådsgruppens för minoritetsspråk föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta 

 

Att bevilja 100 000 kr till översättningar av Laponiatjuottjudus hemsida på nord- och 

lulesamiska 

 

Att redovisningen sker efter det att offerförfrågan är klar.  

 


