SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 (9)

2018-06-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk
Plats och tid

Centralskolans konferensrum, den: 2018-06-20 kl.10:00-12:00.

Beslutande

Pernilla Fagerlönn, ordförande
Eva Alriksson, barn-, utbildning- och kulturnämnden
Dagmar Nyman, socialnämnden
Kristina Nutti Pilflykt, Storlulesameförening
Kenneth Olsson, Tornedalingarna i Gällivare
Ellen Lundgren, Gällivare Finska klubb

Övriga deltagande

Ingela Paulisdotter, sekreterare

Utses att justera

Ellen Lundgren

Justeringens plats och tid

3 juli klockan 10:00 Kommunhuset.

Underskrifter

Sekreterare
Ingela Paulisdotter

§16 - §22 Paragrafnummer

Ordförande
Pernilla Fagerlönn
Justerande
Ellen Lundgren
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag§16 -§22 Paragrafnr.
Organ

/Enhet/

Sammanträdesdatum

/SammanträdeDatum/

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande
Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Ingela Paulisdotter
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|
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GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk
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SIDAN
§ 16 Ekonomisk uppföljning

3

§ 17 Delgivningar/delegationsbeslut

4

§ 18 Information från minoritetsspråkshandläggaren

5

§ 19 Information från minoriteter och politiker
§ 20 Information angående kulturarv med anledning av samhällsomvandlingen
§ 21 Fyllnadsval viceordförande för samrådsgruppen
§ 22 Samråd inför 2019

6
7
8
9

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 3 (9)

2018-06-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk

§16
Ekonomisk uppföljning
KS/2018:194
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beslutat att som stående punkt vid sammanträden redovisa ekonomisk uppföljning.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Aktiviteter redovisning Januari-Maj
2205 Minoritetspråk
206 Minoritetsspråk/tolkservice
2061 Minoritetsspråk förskola

5 250,50
35 770,71

2062 Minoritet äldreomsorg
2064 Minoritet samrådsgrupp
2065 Minoritetsspråk föreningar
2066 Minoritetsspråk övrigt
2067 Minoritetsspråk kultur (här
ligger 245 tkr till kulturen i kommunen + hela kulturområdet)
2068 Minoritetsspråk information
2069 Samordning (lön, etc)
Summa utgifter:

31 089,75
13 009,86
120 050,00
28 233,70

Bidrag
Statsbidrag 2017 och 2018
Kostnad 2018 januari-maj
Totala tillgångar:

|
|

Redovisat

|
|

|
|

419 077,36
2 559,92
52 313,69
725 355,49

2017
Belopp

2018 Summa:
Belopp
2018-06-05
832 202
1 160 000
0
-725 356
1 320 413
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Samrådsgrupp minoritetsspråk

§17
Delgivningar/delegationsbeslut
KS/2018:199
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har delgivningar som stående post vid rådets sammanträden.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut
-Gällivare Finska klubb, finsk morsdag med öppet hus för allmänheten; 9.000 kr.
KS/2018:471 Bifall.
-Tornedalingar i Gällivare, kulturresa i Tornedalen studiecirkel, 16.200 kr.
KS/2018:475 Bifall.
-Mariaskolan Gällivare kommun, språkrevitalisering i finskspråkig miljö, 18.421 kr.
KS/2018:474 Bifall.
-Enheten för kultur/ungdom, minoritetsspråksmedel för 2018; 245.000 kr.
KS/2017:2437 utbetalt till kulturen i juni 2018. Bifall KS/KF
-Sjöparksskolan Gällivare kommun, kulturresa naturum, ansökt om 2.000 kr.
KS/2018:503. Bifall.
Delgivningar
-Regeringens proposition 2017/18:199. En stärkt minoritetspolitik.
-Propositionen antagen av riksdagen 180620. En stärkt minoritetspolitik från 190101.

|
|

|
|

|
|
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Samrådsgrupp minoritetsspråk

§18
Information från minoritetsspråkshandläggare
KS/2018:200
Ärendebeskrivning
Vid sammanträden informerar minoritetsspråkshandläggaren om aktuella nyheter rörande minoritetsspråksområdet.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Information
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

|
|

|
|

Nätverksträff för förvaltningskommuner i Norrbotten i juni.
Pågående kulturår 2018.
Kulturår 2019 Kulturarv Region Norrbotten.
Förslag för ett Minoritetspolitiskt program går upp till kommunfullmäktige den 24 september 2018, kommunstyrelsen den 11 juni föreslår kommunfullmäktige anta programmet med ändring att gälla för tiden 2019-2022.
Riksdagen antog regeringens förslag om en stärkt minoritetspolitik att gälla från 1/12019. Proppen 2017/18:199.
Intervju 30 maj, Ann Catrin Stenberg Partapuoli, reporter för SVT Oddasat, angående
fördelning av statliga medel.
Den 27-28 augusti samtalsforum med Samiskt språkcentrum i Östersund.
Den 3 oktober seminarium i Östersund om ”Urfolk och demens”.
Från 1 juni har Gällivare kommun anställt en äldreomsorgspedagog, Anette Andersson.
Föreläsning i Gällivare från ”Forum för levande historia”, med frågan ”Kan vi tala om
rasism?”, 26-27 september.

|
|
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Samrådsgrupp minoritetsspråk

§19
Information från minoriteter och politiker
KS/2018:201
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har som ståendepunkt information från minoriteter
och politiker.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna

|
|

|
|

|
|
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§20
Information angående kulturarv med anledning av samhällsomvandlingen
KS/2018:202
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beslutat som stående punkt vid sammanträden,
bevaka minoriteternas intressen utifrån att den svenska minoritetspolitiken efterlevs i
kommunens beslut.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

|
|
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Samrådsgrupp minoritetsspråk

§21
Fyllnadsval viceordförande för samrådsgruppen
KS/2018:204
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval viceordförandepost i samrådsgruppen ska göras.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att ajournera punkten till nästa samrådsmöte.

|
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Samrådsgrupp minoritetsspråk

§22
Samråd inför 2019
KS/2018:205
Ärendebeskrivning
Statlig utredning av minoritetslagen, propositionen 2017/18:199 antogs av riksdagen
180619, lyfter fram behovet av utveckling av samrådsformer samt begreppet representant från föreningar. Med anledning av detta kommer samrådsgruppen se över hur mötena kan effektiviseras och hur upplägg av samråd kan se ut framledes för att nå ut till
ett bredare urval från samhället.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutar
att ajournera punkten för vidare diskussion till nästa samrådsmöte.
Diskussionspunkter till nästa samrådsmöte:
-Uppdragsbeskrivning för samrådsgrupp minoritetsspråk (KS/2014:567-003) antogs av
kommunfullmäktige 150525 (§70) och ska revideras inför verksamhetsåret 2019.
-Antal samrådsmöten har varit sex per år, föreslås bli fyra per år, två timmar/gång. Inga
möten under sommaren juni-augusti.
-Lägga möten så att de sammanfaller med politiska sammanträden.
-Mötestider varvas med dagtid och sen eftermiddag/kväll för att möjliggöra fler närvara.
-Se över andra former av samråd, till exempel öppna samråd och utökat samarbete med
unga/ungdomar, med flera.
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