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Verksamhetsredogörelse för minoritetsspråksarbetet år 2015 
 
En samrådsgrupp finns etablerad sedan 2003 som sammanträder enligt 
fastslagna mötesdatum under året. Följande representanter ingick 2015 i 
Minoritetsspråkgruppen: 
 
Sven Holmqvist (s), efterträddes i december av Anna Hövenmark (v) 
Catharina Johansson (s) 
Henrik Blind (mp)  
Lisa Jonsson Gunnare (sameföreningarna) 
Jan-Erik Kuoljok (samebyarna) 
 
Minoritetsspråksgruppen består således av politiskt valda representanter 
samt företrädare för samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk. De 
sistnämnda har nominerat en representant vardera. Ledamöterna i sam-
rådsgruppen arvoderas enligt samma arvodesreglemente som övriga poli-
tiska förtroendevalda inom kommunen. 
 
Samrådsgruppen har hanterat frågor rörande minoritetsspråk samt samtliga 
ansökningar om medel ur minoritetspotten vilket har resulterat i exempelvis 
olika typer av åtgärder inom samiska förskolan, exempelvis inköp av språk-
inspirerande material och slöjdmaterial, språkresurser och jojkaktiviteter. 
 
Åtgärder inom äldreomsorgen som inköp av tidningar och litteratur, material 
och tillbehör för hantverkteater- och jojkföreställningar, utflykter och studie-
besök. 
 
Åtgärder inom kultur- och fritid såsom en långsiktig uppbyggnad av samisk 
litteratur vid det egna kommunbiblioteket och översättning av marknadspro-
grammet till lule- och nordsamiska. 
 
Medfinansiering av projekt såsom: anordnande av dagverksamhet för äldre, 
minnesträning för äldre, översättning av världsarvsportalen www.laponia.nu 
till lule- och nordsamiska och konferens om våld anordnad av sameföre-
ningarna i Jokkmokks kommun. 
 

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. 
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Jokkmokks kommun har idag både en lulesamisktalande- som en nordsa-
misktalande person centralt i förvaltningen, något som saknats på senare år. 
 

Statsbidrag 
 
Under 2015 har Jokkmokks kommun mottagit 660 000 kr i statsanslag och 
av dessa så har 686 000 kr nyttjats totalt för verksamhet 1700, minoritet-
språk. Liksom under 2014 är aktiviteter inom äldreomsorgen och den sa-
miska förskolan de största kostnadsposterna för 2015. 
 
 
 
 
 
Marcus Sjaggo 
Minoritetsspråkshandläggare 
 


