SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 (5)

2018-03-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden rum 2, den: 2018-03-13 kl.14:00-16:45.

Beslutande

Pernilla Fagerlönn, ordförande
Lennart Albinsson, vice ordförande (repr. Storlule sameförening)
Åsa Blind, Girjas sameby.
Lars Pittja, Gällivare sameförening, Tjänstg.ers.
Ellen Lundgren, Finska klubben Gällivare
Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare
Birgitta Larsson, Kommunstyrelsen
Dagmar Nyman, Socialnämnden

Övriga deltagande

Ingela Paulisdotter, sekreterare

Utses att justera

Ellen Lundgren

Justeringens plats och tid

Nästa sammanträde den 18 april klockan 10:00.

Underskrifter

Sekreterare
Ingela Paulisdotter

§7 - §9 Paragrafnummer

Ordförande
Pernilla Fagerlönn
Justerande
Ellen Lundgren
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag§7 -§9 Paragrafnr.
Organ

/Enhet/

Sammanträdesdatum

/SammanträdeDatum/

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande
Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Ingela Paulisdotter
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
§ 7 Remissvar Jarmo Lainios statliga utredning SOU 2017:91 ”Nationella minoritetsspråk i skolanförbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering2; KS/2018:99.
3
§ 8 Yttrande ”Minoritetspolitiskt program 2018-2022”, KS/2018:2014-860.

4

§ 9 Ansökan minoritetsspråksmedel, ”en projektansökan för dokumentering av traditionell kunskap i
Girjas sameby”, KS/2017:2540.
5
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§7
Remissvar Jarmo Lainios statliga utredning SOU 2017:91 ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering”,
KS/2018:99.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att yttrandet ska utgöra en sammanfattning av vad som togs upp i diskussionen om utredningen nationella minoritetsspråk i skolan inför slutliga remissvaret till regeringen 6
april.
Sammanfattning yttrande från samrådsgruppen: Punkterna 7.3.2; 7.7; 8.3.3; och 11.6.
viktiga punkter i den statliga utredningen som bör lyftas fram i remissvaret. Punkten
11.1.3. i tjänstemannens förslag till remissvar bör revideras utifrån yttrandet från barn-,
utbildning- och kulturnämndens förvaltning och protokollsutdrag från nämnden med
anledning av diskussion om behöriga lärare i skolan. Tjänstemannen hade inte i sitt förslag till remissvar vid samrådsmötet tillgång till förvaltningens yttrande till nämnden
eller protokollsutdrag. Inför det slutliga remissvaret kommer dessa att vägas in.
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§8
Yttrande ”Minoritetspolitiskt program 2018-2022”,
KS/2018:2014-860.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att yttrandet ska utgöra en sammanfattning av vad som togs upp i diskussionen om förslag till ett minoritetspolitiskt program för Gällivare kommun under perioden 20182022.
Sammanfattning yttrande från samrådsgruppen: En korrigering i texten ska göras på
sidan 7 i programmet, i rutan ”äldre” och raden ”språk & kulturell identitet”, där kolontecknet ska tas bort och ersättas med komma, så att det står i sin helhet: I sin vardag
kunna bibehålla sin identitet genom sina sinnen, tala, lukta, smaka, göra. Diskussion
uppkom gällande att man önskade mer information om nyckeltalen och hur verksamheterna ska mäta dessa i sin redovisning samt att man anser att nyckeltalen upplevs i programmet som mycket arbetskrävande för personalen om de genomförs och om de då är
realistiska att införa överhuvudtaget.
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§9
Ansökan minoritetsspråksmedel, ”en projektansökan för dokumentering av traditionell kunskap i Girjas sameby”,
KS/2017:2540.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att man inte kan uppnå konsensus bland minoriteterna i sitt yttrande. Tjänstemannen har
gjort bedömning om att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott avslå inkommen ansökan om 50 000 kronor av minoritetsspråksmedel för Girjas samebys projekt att dokumentera den traditionella kunskapen om den historiska markanvändningen i samebyn.
Motivering är att: Statsbidraget till kommunen är för de merkostnader kommunen har
för att implementera minoritetspolitiken och minoritetslagen ute i verksamheterna.
Statsbidraget kan användas för att främja och synliggöra minoriteterna och minoritetsspråken och därför beviljar också kommunen ibland vissa bidrag till föreningars ansökningar om minoritetsspråksmedel. Statsbidragets användningsområde regleras i
förordningen 8 § (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
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