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2018-10-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2018-10-17 kl.14.00-16.30.

Beslutande

Pernilla Fagerlönn, ordförande
Kristina Nutti Pilflykt, Storlule Sameförening
Åsa Blind, Girjas Sameby
Lars Pittja, Gällivare Sameförening
Carola Johansson, Gällivare Sameförening
Ellen Lundgren, Gällivare Finska klubb
Sirpa Elfing, Gällivare Finska klubb
Per-Erik Tina, Tornedalingar i Gällivare
Karin Aspholm, Tornedalingar i Gällivare
Eva Alriksson, Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Birgitta Larsson, Kommunstyrelsen
Stefan Ovrell, Kommunstyrelsen
Dagmar Nyman, Socialnämnden

Övriga deltagande

Ingela Paulisdotter, sekreterare
Annette Kohkoinen, kulturchef Gällivare kommun

Utses att justera

Kristina Nutti Pilflykt

Justeringens plats och tid

Godkännande via mail, underskrift den 21 december 2018

Underskrifter

Sekreterare
Ingela Paulisdotter

§31-§39 paragrafnr

Ordförande
Pernilla Fagerlönn
Justerande
Kristina Nutti Pilflykt
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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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§31
Information från minoritetsspråkshandläggare
KS/2018:200
Ärendebeskrivning
Vid sammanträden informerar minoritetsspråkshandläggaren om aktuella nyheter rörande minoritetsspråksområdet.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna

|
|

|
|

|
|
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§32
Ekonomisk uppföljning
KS/2018:194
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har beslutat att som stående punkt vid sammanträden redovisa ekonomisk uppföljning.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Aktiviteter: Januari – September
206 Tolkservice
2061 Förskola
2062 Äldreomsorg

Redovisat
2.250;50
190.529;77
38.019;75

2064 Samrådsgrupp
2065 Minoritetsspråk föreningar
2066 Minoritetsspråk övrigt
2067 Minoritetsspråk all kultur
2068 Information
2069 Samordning

27.804;50
175.240;00
46.481;58
557.777;42
18.630;77
170.520:00

207 Informationsskyltar
Summa utgifter:

5.250;00
-1.204.699;79

2017
Belopp

2018
Summa:
Bidrag
Belopp
2018-10-17
1 160
Statsbidrag 2017 och 2018
832 202
000
Kostnad 2018 januari - september
0
0 -1.204.699;79
Totala tillgångar:
854.980;14
Fakturor löpande och fasta knutna till minoritetsspråkskontot ej medräknade till balansräkningen per redovisningsdatum.

|
|

|
|

|
|
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§33
Fyllnadsval viceordförande för samrådsgruppen
KS/2018:203 Ajournerad punkt §21 från föregående samrådsmöte 180620.
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval viceordförande i samrådsgruppen för resterande mandatperiod året ut 2018.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att välja Carola Johansson, till viceordförande för samrådsgruppen året ut fram till
första samrådsmötet år 2019.

|
|

|
|

|
|
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§34
Delgivningar
KS/2018:199
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har delgivningar som stående punkt vid rådets
sammanträden.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 7 (11)

2018-10-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Samrådsgrupp minoritetsspråk

§35
Delegationsbeslut
KS/2018:206
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har delegationsbeslut som stående punkt vid rådets
sammanträden.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna

|
|

|
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§36
Samråd inför 2019
KS/2018:205
Ärendebeskrivning
-Samrådsmötesdatum för kommande verksamhetsår 2019 ska bokas in, 6 mötesdatum;
-Upplägg för nästa års samrådsarbete 2019 ska ses över, t ex om det ska bokas in öppna
samråd för att nå ut till andra målgrupper i samhället än representanter från föreningar
och samebyar, detta med anledning av staten tar bort begreppet representant från januari
2019, och att staten vill se ett bredare samråd med fler målgrupper i samhället.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att ajournera mötesdatum 2019, till nästa samrådsmöte 181219;
att till nästa års första samrådsmöte 2019, diskutera vidare hur samrådsformerna kan
utvecklas.
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§37
Information från minoriteter och politiker
KS/2018:204
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har som stående punkt information från minoriteter
och politiker vid samrådets sammanträden.

Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§38
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.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§39
Samrådsgruppen för minoritetsspråk har bjudit in kommunens nye kulturchef
Annette Kohkoinen för dialog om kulturevent för kulturarvsåret 2019
KS/2018:207
Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen för minoritetsspråk önskar en dialog med nya kulturchefen för att
kunna få information om vad som händer under kulturarvsåret 2019 och på vilket sätt
minoriteterna kommer lyftas fram under året, samt om det blir en ny minoritetsspråksfestival för året 2019.
Samrådsgrupp för minoritetsspråk beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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