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Kulturdepartementet
Yttrande - Delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk
Ku2019/00160/DISK
Gällivare kommun ser positivt på den delrapport som Institutet för språk och folkminnen
redovisat i sitt regeringsuppdrag för kulturdepartementet. Delrapporten är ytterligare ett
steg i målet att tillförsäkra nationella minoriteter sin individuella rätt till sitt språk,
identitet och kultur. Två språkcentrum föreslås inrättas enligt delrapporten, ett för finska i
Uppsala och ett för meänkieli inom förvaltningsområdet. Språkcentrum för meänkieli
fördelas på två orter Kiruna i Malmfälten och Övertorneå i Tornedalen. När det gäller
förslaget om även ett språkcentrum i Gällivare ska inrättas ser institutet det som en fråga
att återkomma till.
Gällivare kommun gör bedömningen att institutets utredningsarbete och
samrådsförfarande inför delrapporten har genomförts på ett informativt sätt och via
dialogforum där Gällivare kommun varit representerad i möte med utredaren i Stockholm
27 november 2018. Då utredningen även tar upp framtida språkcentrum för jiddisch och
romani chib, får satsningen ett helhetsgrepp om de svenska nationella minoritetsspråkens
bevarande och revitaliseringsarbete.
Samiskt språkcentrum i Östersund har lyfts fram som ett värdefullt bidrag i hur det
samiska språkets position i samhället har stärkts och därmed också samernas
förutsättningar att återta sitt språk. Vidare poängteras det samiska språkcentrumets
revitaliseringsinsatser som en nödvändig åtgärd i att bryta den pågående
språkbytesprocessen så att de nationella minoritetsspråken kan bestå, utvecklas och
överleva. Därmed utgör samiskt språkcentrum modell även för arbetet som ska påbörjas
för språkcentrum i finska och meänkieli.
Gällivare kommuns samlade bedömning utifrån delrapporten är att förslag om inrättande
av två språkcentrum är positivt. Detta ses som en viktig satsning utifrån att bevara och
utveckla finska och meänkieli. Gällivare kommun ser också positivt på att Institutet för
språk och folkminnen avser att återkomma angående frågan om ett språkcentrum för
meänkieli i Gällivare.
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Remiss av Institutet
tetsspräk
Dnr KS/2019: 340

för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minori-

Kommunstyrelsen

beslutar

att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspr&k.
Ärendebeskrivning
190321 har remiss inkommit till Gällivare kommun från Institutet för språk och folkminnen
angående delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk.
Utifrån innehållet i denna delrapport har förslag till yttrande upprättats.
Konsekvenser för barn och unga
Viktigt för barn och unga att minoritetsspråk

bevaras och utvecklas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott

beslutar föreslå kommunstyrelsen

besluta

att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspr&k.
Underlag
1. Yttrande delrapport Språkcentrum

för nationella minoritetsspråk
2. regeringsuppdrag Ku2019/00160/DISK.
3. Delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06 § 104.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens

redovisning

arbetsutskotts

förslag

att bifalla förslag på yttrande gällande delrapport Språkcentrum för nationella minoritetsspr&k.
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