
GÄLLIVARE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sid 

Samrådsgrupp minoriteter 2016-09-14  2 

     

| Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Kommunhuset onsdag den 14 september 2016 kl. 10.00 

 

Beslutande Pernilla Fagerlönn, Ordförande 

Per-Eric Tina, Meänkieli  

Carina Kielatis, Unna Tjerusj  

Åsa Blind, Girjas Sameby 

Lennart Albinsson, Storlule Sameförening  

Carola Johansson, Gällivare Sameförening 

 Ellen Lundgren, Finska klubb  

Dagmar Nyman, POL  

Maria Åhlen, POL   

  

Övriga deltagande Linda Berglund, Sekreterare 

Lena Helin 

 

Utses att justera Ellen Lundgren, Finska klubb 

 

Justeringens plats och tid Protokollet skickas ut via mail 2016-09-16 samt underskrift vid nästa sammanträde.   

 

 

Underskrifter Sekreterare § 18-27 

  Linda Berglund 

 

 Ordförande 

  Pernilla Fagerlönn 

 

 Justerande  

  Ellen Lundgren   

 

 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Samrådsgrupp minoriteter 

 

Sammanträdesdatum 2016-09-14 

 

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande  anslags nedtagande  

 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Gällivare Kommun 

 

Underskrift 
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§ 22 Ansökan 10 000 kr, för invigning av Strandvillan, boende inom socialt stöd  8 

 

§ 23 Ansökan från biblioteket, 30 000 kr litteratur minoritetsspråk   9 

 

§ 24 Ansökan från sameskolans förskola, 10 000 kr till barnteater på lulesamiska  10 

 

§ 25 Ansökan från sameskolans förskola, 14 000 kr till inköp av tre ipads   11 
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§ 18 

 

Val av justerare 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 

att välja Ellen Lundgren till att justera dagens protokoll  
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§ 19 

 

Information från minoritetsspråkshandläggare 

 

KS/2016:108 001 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 

att minoritetsspråkshandläggare får i uppdrag, att utifrån de förutsättningar som finns 

genomföra de punkter som hinns med innan årets slut 

 

att med beaktande lägga informationen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 
Information om handlingsplanen 2016, minoritetspolitiska planen och utredning nya 

äldreboendet. 

Vid genomgång av handlingsplanen framkom att det var få av punkterna som var ge-

nomförda med anledning av att ingen handläggare vart i tjänst under en period.  

Minoritetsspråkshandläggaren informerar att nämnd och utredningsenheten har fått i 

uppdrag att ta fram den minoritetspolitiska handlingsplanen och även utredningen av 

nya äldreboendet för minoriteter.  
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§ 20 

 

Ekonomisk redovisning 

 

KS/2016:107 042 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar  

 

att lägga redovisningen med beaktande till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Budgeten är omlagd därav kan inte specificering av samrådsgruppens budget i detalj 

redovisas. Den summa som har använts under 2016 är 153 009 kr fram till och med den 

31 augusti 2016.  

 

Total budget som finns kvar per den 31 augusti 2016 är 2 471 175,43 sek 
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§ 21 

 

Delgivningar 

 

KS/2016:106  100 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna 

 

1 KS/2016:528 805 

Ansökan från pedagogisk omsorg Nattavaara, 9 460 kr, Studieresa till Ajtte - svenska 

fjäll och samemuseum i Jokkmokk 

 

2 KS/2016:489 805 

Ansökan från Lövberga äldreboende 9 000 kr, en utflykt till Dundret för de boende  

 

3 KS/2016:354 808 

Ansökan från Face off Gällivare 25 000 kr, till ett reportage om minoriteter och rasism 

 

4 KS/2016:488 805 

Ansökan om medel 17 500 kr, en trivseldag på hembygdsområdet 

 

5 KS/2016:487 805 

Ansökan om medel 4 000 kr, komplettering till Lövberga 20 års jubileum  

 

6 KS/2016:511 805 

Ansökan om medel 2 400 kr, till två personal för att kunna göra en utflykt med de bo-

ende 

 

7 KS/2016:352 805 

Ansökan från Lövberga 1 500 kr, för att anordna en danskväll med levande musik 

 

8 KS/2016:351 805 

Ansökan om medel 2 500 kr, sommarfest på Lövberga  

 

9 KS/2016:535 805 

Ansökan om medel 37 750 kr, kulturresa till Kolari – Kittilä – Levi, antal platser cirka 

35 stycken   

 

10 KS/2015:772 805 

Ansökan om medel 2 100 kr, inköp av barnbokslitteratur och sagoläsning på Meänkieli 
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11 KS/2015:773 805 

Ansökan om minoritetsspråksmedel 10 000 kr, för språkstöd samt teknisk hjälpmedel 

Penpal  

 

12 KS/2015:552 805 

Finska klubb redovisning av teater Alexis Kivis Liv, 7 300 kr 

 

13 KS/2015:520 805 

Finska klubb redovisning av tangoafton i Dansens hus 150210, 14 651 kr 

 

14 KS/2015:750 805 

Gunillahem redovisning av tre resor till Ajtte - svenska fjäll och samemuseum i Jokk-

mokk, 25 266 kr 

 

15 KS/2016:115 805 

Redovisning samt kommentarer projektet Mitt språk – min värld, revitalisering språk 

och kultur 
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§ 22 

 

Ansökan 10 000 kr för invigning av Strandvillan, boende inom socialt stöd 

 

KS/2016:557 805  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

Att bevilja 10 000 kr för invigning av Strandvillan till musik på samiska och meänkieli  

 

Ärendebeskrivning 

Invigning av Strandvillan, boende för socialt stöd planeras till november 2016. I det nya 

boendet kommer 14 stycken brukare att bo och de boende vill gärna bjuda in brukare 

från övriga boende inom socialt stöd samt anhöriga och personal. 

Det är 34 brukare och ca 30 personal. 

I boendet bor personer som talar meänkieli och samiska.  

Minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att inhämta komplettering till vad  

medlen skall användas till och därefter fatta beslut i ärendet enligt delegation.   
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§ 23 

 

Ansökan från biblioteket, 30 000 kr till litteratur minoritetsspråk 

 

KS/2016:642 805  

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att avslå ansökan, 30 000 kr, för inköp av litteratur minoritetsspråk då ordinarie budget 

inte använts till minoritetsspråkslitteratur 

 

Ärendebeskrivning 

De sökta medlen kommer att användas till att köpa in böcker, tidskrifter ljudböcker på 

minoritetsspråk. I år kommer de också att köpa in ”Barnens första bok” – samarbete 

med BVC. Föräldrarna får ett presentkort på BVC och kommer sen och hämtar boken 

på någon av kommunens bibliotek. I år får föräldrarna möjlighet att välja en bok på sitt 

eget språk.  

Minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att ta reda på hur mycket av bibliotekets 

ordinarie budget som går till minoritetsmaterial/böcker.  

Bibliotekschefen meddelar att ordinarie budget har ej använts till minoritetsspråkslitte-

ratur.  
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§ 24 

 

Ansökan från Sameskolans förskola 10 000 kr, till barnteater på lulesamiska, Bullá min 

bästa ren 

 

KS/2016:648 805 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att bevilja 10 000 kr, till barnteater på lulesamiska 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser teater för förskolebarn på Sameskolan.  
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§ 25 

 

Ansökan från sameskolans förskola, 14 000 kr, till inköp av tre ipads 

 

KS/2016:647 805 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att bevilja 14 000 kr till inköp av tre ipads 

 

Ärendebeskrivning 

Sameskolan arbetar långsiktigt med språkutveckling på den samiska förskolan. Målet 

för sameskolan att de elever som går ut sameskolan ska vara funktionellt 2-språkiga när 

de går ut årskurs 6.  

Som ett led i det arbetet har de kommit mycket appar och verktyg för läsplattor som ett 

hjälpmedel för att barnen att utveckla sitt språk. Söker därför bidrag till att köpa in 3 

stycken ipads till Skierri förskola. 
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§ 26 

 

Beslut fattade av samrådsgruppen 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

att samrådsgruppen får i uppdrag att till nästa sammanträde 2 november 2016 ta fram 

förslag på eventuella frågor till SCB:s enkät. SCB:s enkät delas ut till x antal procent 

medborgare inom kommunen vartannat år.  

 

att minoritetsspråkshandläggaren får i uppdrag att skicka ut tidigare enkät från SCB  

 

att med beaktande lägga informationen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Diskussion om beslut fattade av samrådsgruppen den 17 februari 2016 § 5 angående 

utveckling av tilläggsfrågorna SCB Medborgarundersökning.  

 

Samrådsgruppen ville den 17 februari 2016 få förklaring varför personalkostnaderna för 

minoritetsspråk stigit med cirka 11 000 kronor. Anledningen till detta är att två hand-

läggare har vart anställda i samband med introduktion av ny minoritetsspråkshandläg-

gare.  
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§ 27 

 

Tid för beredning nästa sammanträde 

 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar 

 

att beredning blir onsdag den 19 oktober 2016 kl. 15.00 

 

att om många ärenden inkommer till sammanträdet får minoritetsspråkshandläggaren 

i uppdrag att kontakta ordförande och vice ordförande för att ändra tid för beredning.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


