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Plats och tid Lappesunado 2012-01-25 kl. 09.30 – 17.00 
                        2012-01-26 kl. 09.00 – 15.00 
Beslutande Birgitta Larsson ordförande 
 Per-Erik Tina Meänkieli  
 Karin Aspholm Meänkieli 
 Sara Kemi, Gve skogssameby 
 Ylva Saari, Girjas sameby 
 Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj, 25 jan kl. 09.30 – 17.00 
 Lennart Albinsson, Storlule sameförning 
 Marianne Stenlund, Gve sameförening 
 Ellen Lundgren, Finska klubb 
 Helmi Hapaniemi, Finska klubb 
  
Övriga deltagande Lena Helin minoritetsspråkshandläggare 

Ann-Helen Köhler, kvalitetsledare 
 Christina Somppi, Kiruna kommun 25 jan 09.30 – 17.00 
 
Utses att justera Per-Erik Tina  
 
Justeringens plats och tid Via mail den 1 feb 2012, underskrift vid nästa möte. 
 
Underskrifter Sekreterare § 1-14 
  Lena Helin 
 
 Ordförande 
  Birgitta Larsson 
 
 Justerande  
  Per-Erik Tina   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Samrådsgrupp minoriteter 
 
Sammanträdesdatum 2012-01-25  
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet, Gällivare kommun 
 
Underskrift 
 Lena Helin
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§ 1 
 

JUSTERARE 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
att till dagens protokoll välja Per-Erik Tina till justerare 
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§ 2 
 

REDOVISNING BUDGET 2011 

 
År 2011 tilldelades kommunen 1 250 000 kr, statliga medel. 
Av dessa medel återstod 18 000 kr 
 
Detaljerad budgetredovisning, bilaga 1 daterad 2012-01-25 
Budgetredovisning till Sametinget och Länsstyrelsen, bilaga 2 
Redovisning Bakgrundsinformation till Sametinget och Länsstyrelsen, bilaga 3. 
 
Samrådsgruppen beslut 
 
att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 3  Ks 2012:62 
 

ANSÖKAN FRÅN FINSKA KLUBB 158 760 KR, MINORITETSSPRÅKS- 

PROJEKT  ”AIKAA MUISTELLA – ELÄMÄM ARKISTO”. 

 
Gällivare Finska klubb ansöker till verksamheten 2012, 158 760 kr.  
Föreningen ska genomföra ett omfattande dokumentationsarbete som grundar sig i fin-
ländarnas berättelser om sina ”finska rötter” i ett samlingsdokument. 
De flesta medlemmar i Finska klubb är pensionärer med relativ hög medelålder, därför 
är det viktigt att samla in berättelserna nu medan det finns personer som kan berätta och 
innan alla minnen faller i glömska. 
 
Arbetsmetoden sker i studiecirkelform varav en planeras bli helt finskspråkig och en 
andra cirkel för de som behöver stöd av svenskspråkig handledare.  
 
Materialet som utarbetas kan komma att användas i volontärsverksamhet inom äldre-
vården men även gentemot den yngre generationen barn med finlandsfödda föräldrar. 
 
Samrådsgruppen minoritetsspråk föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bifalla ansökan med 158 760  kr 
 
att omgående betala ut 75% av beloppet, 119 000 kr 
 
att redovisning av projektet, muntligt och skriftligt, sker vid samrådsgruppens möte den 
12 december 2012. 
 
att resterande medel, 39 760, utbetalas efter redovisning av projektet.  
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§ 4  Ks  2011:722 
 

ANSÖKAN FRÅN KULACULTA 20 000 KR, LÄTTLÄST INFORMATION PÅ 
SAMISKA 

KulaCulta ansöker om 20 000 kronor för delfinansiering av projektet Lättläst informa-
tion på samiska med målgruppen barn- och ungdomar i skola och fritid samt vuxna 
samhällsmedborgare i svenska Sápmi.  

Produkten Lättläst information på samiska kan ses som framtagande av en praktisk 
mall, en prototyp för hur informationshanteringen kan se ut inför en vidare process. Det 
här är således ingen förstudie i egentlig bemärkelse utan avsikten är att göra en riktig 
produkt som alla kan läsa, förstå, värdera och känna på.   

En satsning på denna form av informationshantering med texter på lättläst samiska med 
stödjande bildmaterial bör, om man så vill, kunna göras om till utbildningsmaterial med 
aktuellt intresseväckande innehåll. Det här är en väg att förhållandevis snabbt komma 
igång med läromedelsproduktionen. Utbrett behov av lättläst samhällsinformation från 
stat, kommuner, landsting med flera på samiska finns givetvis också. Projektresultatet 
kan sedan användas av finansiärer och andra efter behov inom ramen för sin verksam-
het. 

 
Samrådsgruppens beslut 
 
Att avslå ansökan då den inte uppfyller Gällivare Kommuns kriterier  
 
Kommunallagen kap 2 § 1 säger: 
1 § I den grundläggande kompetensbestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att 
ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse att så-
dant understöd lämnas.  

 

I första hand ska medel tilldelas inom kommunen. 
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§ 5   Ks 2012:63 
 

ANSÖKAN FRÅN  SAMERNAS UTBILDNINGSCENTRUM, 35 000 KR, TILL 
KONFERENS/SEMINARIUM 

 
Samernas utbildningscenter har tagit på sig arbetet att förbereda/genomföra ett konfe-
rens/seminarium om frågor kring Julevsámegiella och i övrigt det som berör frågor 
kring utbildning och forskning. Såmij áhpadusgouvdásj som är projektägare har utsett 
en referensgrupp för projektet. Första referensgrupps mötet har hållits via telefonmöte. 
Seminariet skall hållas 2012-02-16 – 18 med start torsdag kl. 12.00 . 
 
Målet med Seminariet/konferensen är att uppmuntra det lulesamiska språkarbetarna, 
såväl lärare eller andra. De intresserade får möjlighet att få kännedom om de språkarbe-
ten som har varit på gång inom det lulesamiska området. Under seminariet skall man 
även få möjlighet att få ta del av olika utvecklingsprojekt inom bl.a den digitala sfären. 
Konferensen skall även initiera olika projekt som berör förskola- och grundskoleverk-
samhet mellan aktörer på norsk och svensk sida. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att bifalla ansökan med 35 000 kr till konferens den 16 – 18 februari 2012. 
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§ 6   Ks 2012:64 
 

ANSÖKAN MEÄN AKATEEMI, 2 000 KR TILL ANNONSERING AV EN 
WORKSHOP  I GÄLLIVARE. 

 
Meän akateemi ansöker om kostnad till annonsering av en Workshop i Gällivare den 29 
januari.  
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att bifall ansökan med 2 000 kr till annonskostnad för en Workshop i Gällivare. 
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§ 7  Ks 2012:65 
 

ANSÖKAN KULTURFÖRVALTNINGEN 265 000 KR 

 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har lämnat in en handlingsplan för år 2012. 
I denna plan finns fem punkter, Samisk bokbuss, samiska teater, Tornedalsteatern, ar-
rangemang med vissångaren Bo Lindberg, samt vinterresa för yngre, allt till en kostnad 
av 265 000 kr. 
 
Gällivare kommun Kulturen är beredd att direkt dra igång deras förslag kring minori-
tetsspråk. Deras handläggare inom kulturen är beredd att satsa sina krafter för att 
genomföra planen för kulturella satsningar inom minoritetsspråk. Varje kostnad redovi-
sas mot faktura samt hur många personer som har deltagit i arrangemanget. 
 
Samrådsgruppen minoritetsspråk föreslår kommunstyrelsen beslut 
 
att samrådsgruppen avsätter 265 000 kr till kulturarrangemang. 
 
att varje arrangemang ansöks i god tid före med kostnader 
 
att fakturor betalas från minoritetsspråksmedel  
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§ 8  Ks: 2011:666  
 

ANSÖKAN FRÅN SAMERNAS SVENSKA IDROTTSFÖRBUND, 30 000 KR 
OCH  40 000 KR, RESA TILL AWG 2012 I WHITE HORSE KANADA. 

 
SSI har gjort tre ansökningar gällande bidrag för två ungdomar som är uttagna att tävla. 
 
2011-10-10 ansökan om 40 000 kr. Beslut fattat av samrådsgruppen 2011-10-17 
§ 62. Samrådsgruppens beslutade att avslå ansökan. 
 
2012-01-18 ansökan om 30 000 kr och 2012-01-23 ansökan om 40 000 kr. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att avslå ansökan då Storlule sameförening, där de båda ungdomarna är medlemmar, 
beviljats 43 000 kr i resebidrag till ungdomarna. 
 
Avslaget gäller ansökan daterad 2012-01-18 och 2012-01-23 
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§ 9   Ks 2012:66 
 

ANSÖKAN FRÅN STORLULE SAMEFÖRENING, 43 000 KR RESA TILL 
WHITE HORSE I CANADA. 

 
Storlule Sameförening ansöker om minoritetsspråkmedel, 43 000 kr för två deltagare 
och en ledarstab som kommer att medverka som tävlande, ledare, coach, förälder och 
skidvallare vid arktiska urbefolkningarnas vintermästerskap, AWG, på skidor. Tävling-
en genomförs 4 - 10 mars i Whitehorse, Yukon i Kanada. Detta mästerskap arrangeras 
för urbefolkningsungdomar upp till 18 år. 
Eftersom deltagarna fortfarande är barn så vill föreningen även ha möjlighet att ha med 
föräldrarepresentanter på resan, det vill medföra trygghet för deltagarna och att kunna 
koncentrera sig maximalt på tävlingarna.  
Sameföreningen har två deltagare som är kvalificerade för minoritets Olympiaden. De 
som är uttagna att delta vid dessa mästerskap är sameungdomar som har kvalificerat sig 
via uttagningstävlingar under de samiska mästerskapen, och de representerar hela  
Såbme, och kommer från länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Ungdomarna 
och ledarna kommer från alla de tre samiska språkområdena, nord, lule och sydsamiska 
området. Deras gemensamma språk, umgängesspråk under dessa vintermästerskap är 
samiska. Vikten av att kunna kommunicera språkligt med hela Såbme blir framträdande 
och stimulerar fortsatt användning och utveckling av språket vid det här och vid liknan-
de tillfällen.  
Under mästerskapet har man även möjlighet att umgås, knyta kontakter med 
ungdomar och idrottsledare från många andra arktiska urbefolkningar. 
 
Medverkan vid Arctic Winter Games är förutom ett idrottsarrangemang även ett språk-
ligt, socialt, kulturellt och internationellt ungdoms och ledarutbyte för en stor del av 
norra halvklotets urbefolkningar. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att bevilja 43 000 kr, resa till Whitehorse, Yukon i Kanada.  
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§ 10  Ks 2012:61 
 

ANSÖKAN FRÅN GÄLLIVARE KOMMUNS FOLKBIBLIOTEK, 30 000 KR 

 
Gällivare kommuns bibliotek ansöker om 30 000 kr till nyinköp av samiska-, finska- 
och meänkieli böcker och tidskrifter för vuxna och barn. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att bifalla ansökan med 30 000 kr till böcker och tidskrifter för barn och vuxna. 
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§ 11  Ks 2012:30 
 

ANSÖKAN FRÅN GIRON SÁMI TEÁHTER, VERKSAMHETSBIDRAG 
250 000 KR 

 
Giron sámi teáhter söker verksamhetbidrag 250 000 kr fördelat på 3 år från Gällivare 
kommun.  
Giron sámi  teáhter menar att Gällivare kommun får på detta sätt en plats i styrelsen och 
att Gällivare kommun blir en del i teáhtern. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att avslå ansökan då Gällivare kommun redan bidrar under 2012 med 60 000 kr för en 
bokning i Gällivare. 
 
Meddela att Gällivare kommun gärna köper in föreställningar och att Giron sámi teáther 
då är välkomna med en ny ansökan till detta. 
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§ 12 
 

ÄNDRING I STYRDOKUMENT FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETS-
SPRÅK. 

 
I  styrdokument för Samrådsgruppen minoritetsspråk finns under texten Ekonomi  in-
skrivet 
Till samrådsgruppen minoritetsspråk utgår arvode, traktaments- och reseersättning en-
ligt av kommunfullmäktige fastställda regler. Beträffande reseersättning dock längst 
200 km.    
 
Meningen ”Beträffande reseersättning dock längst 200 km” önskar samrådsgruppen ta 
bort. 
 
Samrådsgruppen minoritetsspråk föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meningen ”Beträffande reseersättning dock längst 200 km” tas bort 
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§ 13 
 

VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL 2012 FÖR SAMRÅDSGRUPP  

MINORITETER 2012. 

Se Bilaga 4 
 
Under året kommer fem projekt att pågå,  
 
Projektet Ovdas, ett språkbadsprojekt, som innebär att två familjer, med barn i skolål-
dern, från Gällivare, Kiruna och Tromsö ska tillsammans läsa nordsamiska via distans-
undervisning. De ska även mötas i sina respektive kommer.  
 
Projektet Språkcenter innebär att en projektledare har anställts under tre månader för att 
ta fram underlag och kostnaderna för möjligheten att öppna ett språkcenter i Kiruna 
alternativ Gällivare. 
 
Projektet Aikka Muistella – Elämän arkisto. Projektet  innebär att Finska klubb ska göra 
ett omfattande dokumentationsarbete som grundar sig i finländarnas berättelser om sina 
finska rötter i ett samlingsdokument.  
 
Projektet information vilket innebär en projektanställning för att informera nämnder, 
styrelser, personal inom kommun, elever årskurs 9 och gymnasieelever samt allmänhe-
ten om minoritetsspråkslagen. Projektanställningen innebär också att göra lagen, på ett 
enkelt sätt tillgänglig på kommunens intranät där alla nyanställda har möjlighet att gå in 
och läsa den. 
 
Projektet Närradion, innebär att det kommer att bli sändningar på samiska, finska och 
meänkieli minst sex gånger under 2012 i Närradion, annons kommer om detta. 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att anta verksamhetsplan och mål för 2012  
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§ 14 
 

PLANERAD BUDGET ÅR 2012 FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETER 

 
Projektet Ovdas   250 000 kr 
Projektet Språkcenter    250 000 kr 
Projektet Aikka Muistella – Elämän arkisto.  178 000 kr 
Projektet information        6 000 kr 
Projektet Närradion     42 000 kr 
Översättning information i Kometen    20 000 kr 
Tillgängliggöra protokollen på webben, möjliggöra 
översättning om behov finns      3 000 kr      
Minoritetsspråksdag hösten    50 000 kr 
Föreningsbidrag   500 000 kr 
Ev utbetalning av stipendier  120 000 kr 
Undervisning finska/samiska  100 000 kr 
 
Totalt    1 510 000 kr 
 
Samrådsgruppens beslut 
 
att anta planerad budget för år 2012  


