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Verksamhetsredogörelse för minoritetsspråksarbetet 2020  
 
En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som sammanträder enligt 
fastslagna mötesdatum under året. Följande representanter ingick 2020 i 
Minoritetsspråkgruppen: 
 
Viktor Segerström (V) 
Sven Holmqvist (S) 
Henrik Blind (MP)  
Nina Inga Ellinor Kuhmunen (sameföreningarna) 
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna) 
 
Minoritetsspråksgruppen består således av politiskt valda representanter 
samt företrädare för samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokks kom-
mun. De sistnämnda har nominerat en representant vardera. Ledamöterna i 
samrådsgruppen arvoderas enligt samma arvodesreglemente som övriga 
politiska förtroendevalda inom kommunen.  
 
Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande minoritetsspråk som remissin-
stans samt samtliga ansökningar om medel ur minoritetspråksanslagen vil-
ket har resulterat i exempelvis olika typer av åtgärder inom som: 
 
Åtgärder för förskolan som språkkurs i lulesamiska för föräldrar  
 
Åtgärder inom kultur- och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av samisk 
litteratur vid det egna kommunbiblioteket. 
 
Fortsatt arbete med skyltning av nya Östras sporthall på lule- och nordsa-
miska. 
 
Synliggörande av det samiska på Östra skolan samt språkstödjare till den 
samiska undervisningen där. 
 
Medfinansiering av projekt såsom: inspelning av psalmer på lulesamiska, 
projektet ”Bivvat”- Att hålla sig varm, traditionella samiska kläder och bruks-
föremål av renskinn, bällingar, härnor och annan päls inom lulesamiskt om-
råde och föreläsning om tvångsförflyttningarna i Sápmi. 
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År 2020 blev ett mycket annorlunda år för minoritetsspråksarbetet. Covid-19 
pandemin gjorde att de vanligtvis största mottagarna av minoritetsspråkss-
medlen, aktiviteter kopplat till äldreomsorgen och samiska förskolan Giella ej 
har sökt några medel på grund av de restriktioner som rått med besöksför-
bud inom äldreomsorgen och social distansering i allmänhet. I stället så har 
satsningar mot skolan, som vanligtvis inte omfattas av minoritetsspråksmed-
len, gjorts i form av språkstödjare och synliggörande av den samiska kul-
turen.  
 
Grundskydd  
 
Förutom samrådsgruppen för minoritetsspråk som sammanträder vid fast-
ställda sammanträdesdagar samråder kommunledning årligen med same-
byarna i frågor som samebyarna eller kommunen önskar. I övrigt sker sam-
råd vid behov. 
 
Den nya minoritetslagstiftningen som börjar gälla vid årsskiftet 2018/2019 
har skärpt kraven inom äldreomsorgen och barnomsorgen att ha verksamhet 
på samiska något som verksamheterna måste anpassa sig inför. Ett förslag 
på mål- och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i kommunen har över-
lämnats till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Statsbidrag 
 
Under 2020 har Jokkmokks kommun mottagit 563 000 kr i statsanslag och 
totalt så har 659 000 kr nyttjats totalt för verksamhet 1700, minoritetsspråk.  
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