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2015-12-16  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Samrådsgruppen för mino-

ritetsspråk  

   

 
Plats och tid Quality hotell &resort, Grand hotell Lapland, Gällivare,  

onsdagen den 16 december    kl. 10:00 – 16:30  

Beslutande Pernilla Fagerlönn  
Helmi Haapaniemi  

Ellen Lundgren  
Karin Aspholm 
Per-Erik Tina 

Lennart Albinsson 
Åsa Blind 

Bernt Nordgren, ej tj. ers 
Dagmar Nyman 
Valborg Fältholm, ej tj. ers. 

 

Ordförande 
Finska klubb 

Finska klubb 
Tornedalingar i Gällivare 
Tornedalingar i Gällivare 

Storlule sameförening 
Girjas sameby 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
socialnämnden 

Ej tjänstgörande  

ersättare 
 

  

Övriga deltagande Mikaela Peltz  

Susanne Hägglund  
Ylva Sarri 

Åsa Sikko 
Reino Krank 
 

Sekreterare 

Samordnare Kiruna kommun 
Kiruna sameförening 

Kiruna kommun 
Kiruna kommun 

Utses att justera 
 

Åsa Blind  

Justeringens plats  
och tid 

Protokollet skickas ut per mail och godkänns av justerare 2015-12-
17   Underskrift vid kommande samrådsmöte. 

 
 

Underskrifter Sekreterare  
________________________ 

Mikaela Peltz  
 

Paragraf  §47 - §58 

 Ordförande  

________________________ 
Pernilla Fagerlönn  

 
 Justerande  

________________________ 

Åsa Blind  
 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2  (19) 
   
 

 

2015-12-16  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Samrådsgruppen för mino-

ritetsspråk  

   

 
 

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Paragraf  §47 - §58 

 
Organ Samrådsgruppen för minoritetsspråk  

 

 

Sammanträdesdatum /SammanträdeDatum/  
 

 

Anslags uppsättande  /Anslag från och 
med/  

Anslags nedtagande 
 

/Anslag till och med/  

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 

 

Underskrift  
____________________________________ 
Mikaela Peltz  
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§ 47 
 

Delgivningar 

 
KS/2015:604  100 
 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 

 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beslutat att som stående ärende 

vid samrådsgruppens sammanträden behandla inkomna delgivningar. 
 

Information: 
1. Information från Regeringskansliet – förbättrade möjligheter till 

fjärrundervisning ska utredas. 

2. Yttrande avseende öppnande av minoritetsspråksavdelning vid 
vård- och omsorgsboendet Forsgläntan (KS/2015:654) 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll – ansökan från  
Laponiatjuottjudus angående översättning av webbplatsen  

laponia.nu till lule- och nordsamiska. 
4. Svar på skrivelse angående skyltning på meänkieli. 

 

 
Delegationsbeslut av minoritetsspråkshandläggaren: 

1. 2015-10-20 Enens vård- och omsorgsboende, inspirationsdagar för de 
boende, 30 000 kronor. 

2. 2015-10-21 Inköp av barnbokslitteratur på meänkieli till alla  

förskoleavdelningar i Gällivare kommun, samt Dundrets förskola och 
den pedagogiska omsorgen, 3500 kronor. 

3. 2015-11-03 Avslag ansökan om 10 000 kronor i  
minoritetsspråksmedel - Ávki AB, avseende produktion av bok. 

4. 2015-11-19 Gällivare Riksteaterförening, föreställningen Reaktor med 

Giron Sami Teahter, 14 481 kronor. 
5. 2015-11-19 Lövberga vård- och omsorgsboende, slädtur för de  

boende, 4000 kronor. 
6. 2015-11-19 Avslag ansökan om 10 000 kronor i minoritetsspråksme-

del, Åsa Virdi Kroik, färdigställande av boken ”Gievrie – det vi möter 

med respekt”. 
7. 2015-11-27 Avslag ansökan om 10 000 kronor i  

minoritetsspråksmedel, Samerådets svenska sektion/Laila Spik 
Skaltje, språkssupport vid deltagande i möte i Millemont, Frankrike.  
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§ 48 

 
Ekonomisk uppföljning 

 
KS/2015:605   042 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att med beaktande lägga den ekonomiska redovisningen till  
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgrupp för minoritetsspråk har beslutat att som stående ärende 

vid sammanträden redovisa ekonomisk uppföljning. 
 

Ekonomisk redovisning fram till 2015-11-30 

Förskola  212 435 kr 

Äldreomsorg  196 444 kr 

Samrådsgrupp  55 602 kr 

Kultur  244 197 kr 

Information/   

översättning  31 561 kr 

Lön   304 374 kr 

Övrigt, bla. Arvode,  
resor, stipendier,  

avtal   152 520 kr 
 
Totalt  1 197 133 kr 

 

Kvarvarande medel 2015 års stadsbidrag: 0 kr 

Kvarvarande medel totalt:1 641 301 kr 
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§ 49 

 
Information från minoritetsspråkshandläggaren 

 
KS/2015:646   001 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att minoritetsspråkshandläggaren undersöker möjligheten att genomföra 
Margareta Uttjeks föreläsning i samband med marknadshelgen 18-20/3 
2016, 

 
att med beaktande lägga informationen om ärendet Samernas  

utbildningscentrum till handlingarna, 
 

att gällande frågan om minoritetsspråk inom äldreomsorgen informera 
förvaltningschefen om lagstiftningen i enlighet med samrådsgruppens  
beslutade mål i handlingsplan 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde informerar minoritetsspråkshandläggaren om 
inkommen information till samrådsgruppen. 
 

Vid sammanträdet 2015-10-28 § 35 beslutade samrådsgruppen för  
minoritetsspråk att minoritetsspråkshandläggaren skulle kontakta  

Margareta Uttjek med förfrågan om att genomföra en föreläsning  
”Att förebygga våld” i Gällivare kommun under våren 2016.  
Minoritetsspråkshandläggaren har varit i kontakt med Margareta Uttjek 

som ställer sig positiv till att genomföra en föreläsning i Gällivare. 
 

Minoritetsspråkshandläggaren informerar vid sammanträdet om ärendet 
med samernas utbildningscentrum som förväntas komma upp vid KSAU 
2015-12-21.  

 
Ellen Lundgren, Finska klubb Gällivare, lyfter frågan om att många äldre 

inte kan göra sig förstådda inom hemtjänsten då de tappar sitt andra 
språk (svenska). 
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§ 50 

 
Information från Kiruna kommun 

 
 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 

 
att tacka Kiruna kommun för informationen och med beaktande lägga 

den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde har Samrådsgruppen för minoritetsspråk bjudit 
in företrädare för samrådsgruppen i Kiruna kommun samt minoritets-

språkshandläggaren i Kiruna kommun. 
 

Kiruna kommun informerar om sin samrådsgrupp, hur de är organiserade 
och vilka deltagare som finns i gruppen. 
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§ 51 

 
Val av vice ordförande samrådsgruppen för minoritetsspråk 

 
KS/2015:767   110 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att välja Lennart Albinsson till vice ordförande för samrådsgruppen för 
minoritetsspråk. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger val av vice ordförande för samrådsgruppen för  

minoritetsspråk. 
 

Enligt uppdragsbeskrivningen för samrådsgruppen för minoritetsspråk 
ska vice ordföranden utses bland representanterna för  
samebyarna/föreningarna, Finska klubb eller Tornedalingar i Gällivare.  

 
Förslag till beslut 

Minoritetsspråkshandläggarens föreslår 
 
att samrådsgruppen för minoritetsspråk utser en vice ordförande bland 

representanterna från byarna/föreningarna/klubbar. 
 

Yrkande 
Åsa Blind yrkar med instämmande av Karin Aspholm och Ellen Lundgren  
 

att välja Lennart Albinsson till vice ordförande för samrådsgruppen för 
minoritetsspråk. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Åsa Blind m.fl. yrkande under proposition. Efter ställda 

propositioner finner ordförande att samrådsgruppen för minoritetsspråk 
har samrådsbeslutat i enlighet med Åsa Blind m.fl. förslag. 
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§ 52 

 
Handlingsplan 2016 

 
KS/2015:607   012 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde informerar minoritetsspråkshandläggaren om 
handlingsplan 2016. 

 
Underlag 

1. Handlingsplan 2016. 
 
 

 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10  (19) 
   
 

 

2015-12-16  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Samrådsgruppen för mino-

ritetsspråk  

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 
§ 53 

 
Budgetprioriteringar 2016 

 
KS/2015:760   041 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att ärendet lämnas öppet till sammanträdet den 17 februari 2016. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Minoritetsspråkshandläggaren arbetar med budget inför verksamhetsåret 

2016. Som utgångspunkt för det arbetet vill  
minoritetsspråkshandläggaren att samrådsgruppens representanter ska 

komma med förslag på prioriteringar inför verksamhetsåret 2016. 
 
Enligt lagstiftningen ska minoritetsspråksmedlen i första hand användas 

till kommunala merkostnader utifrån lagstiftningen och uppgiften  
kommunen har som förvaltningskommun. Minoritetsspråkshandläggaren 

vill även ha samrådsgruppens syn på att i första hand prioritera  
kommunala verksamheter, i andra hand aktiviteter bland lokala  
föreningar som riktar sig till målgrupperna barn och/eller äldre, och i 

tredje hand till övriga organisationer.  
 

Minoritetsspråkshandläggaren har identifierat dessa övergripande  
områden som föreslagsvis bör prioriteras under 2016: 
- Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg 

- Informationsspridning 
- Kartläggning av efterfrågan på förskoleavdelningar på  

minoritetsspråken 
- Aktiviteter inom äldreomsorgen 
- Långsiktiga kulturverksamheter (ej enstaka tillfällen) 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Gällivare kommun tillhandahåller 1 160 000 kronor i stadsbidrag i  
egenskap av att vara förvaltningskommun för finska, meänkieli och  
samiska. Utöver dessa medel har kommunen kvar tidigare 

minoritetsspråksmedel á ca 1 641 301 kronor (30 november 2015).  
Totalt beräknas Gällivare kommun för 2016 inneha ca 2,8 miljoner i  

minoritetsspråksmedel. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk är tydlig med att för-

valtningskommuner ska prioritera barn och ungdomar i de satsningar och 
merkostnader som kommunen använder minoritetsspråksmedlen till. 

 
Förslag till beslut 
Minoritetsspråkshandläggaren föreslår samrådsgruppen för  

minoritetsspråk 
 

att yttra sig angående prioriteringar för minoritetsspråksmedlen under 
verksamhetsåret 2016. 
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§ 54 

 
Minoritetsspråksenkät 2015 

 
KS/2015:759   860 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att bjuda in kvalitetsledare Tim Zedig till sammanträdet 17 februari 2016 
för att få beskrivet hur samrådsgruppen kan få fler tilläggsfrågor i SCBs 
medborgarundersökning 2017, samt vilka analyser som göras med hjälp 

av det frågeunderlaget, 
 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har under 2015 haft ute en minoritetsspråksenkät.  
Enkäten riktade sig till Gällivare kommuns medborgare och behandlade 

frågor angående hur medborgare anser sig kunna använda sitt  
minoritetsspråk vid kontakt med de kommunala 

 förvaltningsmyndigheterna.  
 
Enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk § 3 

har förvaltningsmyndigheter en skyldighet att på lämpligt sätt informera 
de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Enligt § 8 

har enskilda rätt att använda sig av finska, meänkieli eller samiska vid 
sina muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheterna 
inom Gällivare kommun. Enskilda har även rätt att få hela eller delar av 

barns förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg tillgodosedd på sitt 
minoritetsspråk, samt hela eller delar av den service och omvårdnad som 

erbjuds inom äldreomsorgen tillgodosedd på sitt minoritetsspråk.  
 
Gällivare kommun har använt sig av IT-konsultföretaget Consulto AB för 

att genomföra minoritetsspråksenkäten. Consulto har tagit fram enkäten, 
översatt, stått för insamlandet och analysen av materialet. Kommunen 

har tidigare använt sig av samma företag för att genomföra  
minoritetsspråksenkäter. 
 

Då underlaget inte var färdigställt vid utskick av kallelsen, skickas  
kompletterande underlag ut separat. 

 
Minoritetsspråkshandläggaren presenterar resultatet vid sammanträdet. 
Tyvärr är det för få respondenter för att underlaget ska kunna anses som 

statistiskt säkerställt. 
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Förslag till beslut 
Minoritetsspråkshandläggaren föreslår samrådsgruppen för minoritets-

språk 
 

att yttra sig i ärendet.  
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§ 55 

 
Förslag angående främjande av minoritetsspråkslärare 

 
KS/2015:696   040 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att ärendet läggs in i handlingsplan för 2016 i syfte att kunna presentera 
ett förslag till hur ärendet ska hanteras vidare. 
 

Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade vid sammanträdet 2015-

10-28 § 46 att ärendet om främjande av minoritetsspråkslärare skulle tas 
upp vid dagens sammanträde med förslag till beslut hur ärendet ska  

hanteras vidare. 
 
Minoritetsspråkshandläggaren har varit i kontakt med personalenheten 

angående hur ärendet bör hanteras. I samråd med personalhandläggare 
kontrasterades att förslag på hur ärendet ska hanteras inte kan  

presenteras till dagens sammanträde då ärendet är av en mer komplex 
karaktär och är en personalfråga som är kommunövergripande. Av den 
anledningen bör frågan läggas in i samrådsgruppen för minoritetsspråks 

handlingsplan för 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Minoritetsspråkshandläggaren föreslår samrådsgruppen  

 
att ärendet läggs in i handlingsplan för 2016 i syfte att kunna presentera 

ett förslag till hur ärendet ska hanteras vidare. 
 
Underlag 

1. Skrivelse.  
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§ 56 

 
Ansökan om minoritetsspråksmedel - Gunillahem 

 
KS/2015:750   805 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att bevilja Gunillahem 30 000 kronor för att påbörja årets aktiviteter 
samt att begära in ett förtydligande om vilken summa som återstår för 
att kunna genomföra aktiviteterna, vilka aktiviteter som planeras att  

genomföras när i tid samt en budget för exakt varje aktivitet, 
 

att reda ut/kartlägga hur många potentiella enheter som kan ansöka om 
minoritetsspråksmedel samt hur många minoritetsspråkstalande det finns 

på varje enhet. 
 
Ärendebeskrivning 

Gunillahem har inkommit med en ansökan om minoritetsspråksmedel för 
inplanerade händelser under 2016. Gunillahems guldkantsgrupp  

motiverar ansökan med att det är för att förhöja livskvalitén för  
minoritetsspråksgrupperna på Gunillahem. Bland de boende på Gunilla-
hem tillhör fler än hälften någon av minoritetsspråksgrupperna.  

 
Bland de aktiviteter som uppmärksammas att de vill genomföra under 

2016 nämns uppmärksamma flaggdagar och övriga festliga tillställningar 
så nationaldagar. Aktiviteter så som bärplockning, renskiljning, älgjakt, 
fiske, åka på marknader, matupplevelser och underhållning. 

 
Flertalet av de beskrivna kulturhändelserna äger rum utanför  

Malmberget, varför de även är beroende av transporter och extra  
personal för aktiviteterna. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Gunillahems guldkantsgrupp har beräknat att extra kostnader för  

personal och transporter uppgår till 58 800 kronor. Kostander för boende, 
material etc vid resorna uppgår till 19 200 kronor. Kostnaderna för  
genomförandet av aktiviteterna uppgår till 91 228 kronor. Totalt söker 

Gunillahem 169 228 kronor för verksamhetsåret 2016. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation att fatta beslut om  
minoritetsspråksmedel upp till tre basbelopp. För 2016 är basbeloppet 
fastställt till 44 300 kronor, totalt får kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta om minoritetsspråksmedel upp till 132 900 kronor för 2016. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. Gunillahem är ett vård- och omsorgsboendet för äldre inom 

socialnämndens verksamhet. 
 

Förslag till beslut 
Minoritetsspråkshandläggaren föreslår samrådsgruppen för 
 minoritetsspråk 

 
att yttra till i ärendet. 

 
 
Underlag 

1. Ansökan från Gunillahem. 
2. Kompletterande uppgifter via mail. 

 
Yrkande 
Lennart Albinsson yrkar med instämmande av Bernt Nordgren  

 
att bevilja Gunillahem 30 000 kronor för att påbörja årets aktiviteter 

samt att begära in ett förtydligande om vilken summa som återstår för 
att kunna genomföra aktiviteterna, vilka aktiviteter som planeras att  
genomföras när i tid samt en budget för exakt varje aktivitet, 

 
att reda ut/kartlägga hur många potentiella enheter som kan ansöka om 

minoritetsspråksmedel samt hur många minoritetsspråkstalande det finns 
på varje enhet. 
 

Porpositionsordning 
Ordförande ställer Lennart Albinsson m.fl. yrkande under proposition.  

Efterställda propositioner finner ordföranden att samrådsgruppen för mi-
noritetsspråk har samrådsbeslutat i enlighet med Lennart Albinsson m.fl. 
förslag. 
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§ 57 

 
Ansökan om minoritetsspråksmedel 2016 -Kulturenheten 

 
KS/2015:805   805 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja kulturenheten 

50 000 kronor för uppsättningen av ”Vahak” Ögonblicksteatern i februari 

2016, 

att i övrigt återremittera ärendet för vidare utredning av konsekvenserna 

av att inte bevilja medel för aktiviteterna, 

att bjuda in Jerker Johansson, verksamhetschef för kulturenheten till 

samrådsgruppen sammanträde den 17 januari 2016, i syfte att redovisa 

konsekvenserna samt mer ingående beskriva aktiviteterna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturenheten har inkommit med en ansökan om minoritetsspråksmedel 

för aktiviteter planerade under 2016. Ärendet inkom sent och  
samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade på sammanträdet att 

ärendet skulle behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Kulturenheten ansöker om medel för följande aktiviteter: 

- Samisk bokbuss.  4ggr/år som går till Nikkaloukta, Fjällnäs, Gällivare. 

Tidsplan: Mars, maj, okt, december 2016. 

Total kostnad 75 000 kronor. 

- ”Vahak” – Ögonblicksteatern, enl bif kontrakt, (samisk) tidsplan:  

februari 2016 

Total kostnad 50 000 kronor. 

- ”Tjära människa”5 föreställningar i Malmberget, Dokkas, Nattavaara, 

Nilivaara samt Dokkas/Hakkas(meänkieli) bif kostnadskalkyl.  

Tidsplan: juni 2016 

Total kostnad 95 000 kronor 

- Magisk mångfald. Tornedalsteatern under kulturfestivalen (meänkieli) 

Tidsplan: oktober 2016 

Total kostnad 50 000 kronor. 

- Böcker till biblioteken (minoritetsspråksböcker inköps) Tidsplan: 

löpande under hela 2016. Total kostnad 40 000 kronor. 
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ritetsspråk  

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Samisk bokbuss 75 000 kronor 

Vahak 50 000 kronor 

Tjära människa 95 000 kronor 

Magisk mångfald 50 000 kronor 

Böcker till biblioteken 40 000 kronor 

Total kostnad 310 000 kronor. 

Gällivare kommun erhåller statsbidrag om 1 160 000 kronor per år.  

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Möjliggör för barn och ungdomar att ta del av kulturverksamheter  
löpande under 2016. I ansökan har Kulturenheten fyllt i att programmet 

riktar sig till skola och allmänhet, ej förskola. 
 
Förslag till beslut 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk föreslås yttra sig i ärendet. 
 

Yrkande 
Lennart Albinsson yrkar  
 

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja kulturenheten 

50 000 kronor för uppsättningen av ”Vahak” Ögonblicksteatern i februari 

2016, 

att i övrigt återremittera ärendet för vidare utredning av konsekvenserna 

av att inte bevilja medel för aktiviteterna, 

att bjuda in Jerker Johansson, verksamhetschef för kulturenheten till 

samrådsgruppen sammanträde den 17 januari 2016, i syfte att redovisa 

konsekvenserna samt mer ingående beskriva aktiviteterna. 

Porpositionsordning 

Ordförande ställer Lennart Albinsson yrkande under proposition. Efter 

ställda propositioner finner ordföranden att samrådsgruppen för  

minoritetsspråk har samrådsbeslutat i enlighet med Lennart Albinssons 

yrkande. 
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§ 58 

 
Minoritetspolitisk plan 2016 

 
KS/2015:766  003 
 

Samrådsgruppen för minoritetsspråk samrådsbeslutar 
 

att ärendet lämnas öppet till sammanträdet den 17 februari 2016. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat i sina styrkort för 2016 att det ska tas 

fram en minoritetspolitisk plan för Gällivare kommun.  
Minoritetsspråkshandläggaren kommer i egenskap av utredare att arbeta 

fram förslag på planen. Samrådsgruppen för minoritetsspråk kommer 
agera referensgrupp till arbetet. Minoritetsspråkshandläggaren vill med 
detta ärende att samrådegruppen ska yttra sig angående hur  

referensarbetet ska fortlöpa under första halvåret 2016. 
 

 

 
 

  


