
Dialogforum 2022-10-12 

Närvarande: Jimmy Nordengren, Karolina Wallström, Martha Wicklund, Omid Lundin 
Sulayman, Annelie Nyman, Annelie Söderberg, romska företrädare, teckenspråkiga företrädare, 
sverigefinska företrädare, Lovisa Strand, Tommy Aldergrim och Hanna Swingborg.  

 

Välkomna 

Ordförande Jimmy Nordengren hälsar deltagarna välkomna. 

 

Information 

Lovisa Strand går igenom agendan för mötet och lyfter riktlinjen som just nu är ute på remiss. 
Hon informerar vidare om färdplanen kommunen ska ha inom arbetet för nationella minoriteter. 
Tanken inför kommande dialogforum är att fortsätta arbeta med färdplanens olika delar. Denna 
gång diskuterar gruppen äldreomsorg.  

 

Tommy Aldergrim går igenom områdets olika delar - Förebyggande verksamhet, hemvård samt 
vård- och omsorgsboende. Äldreomsorgen arbetar med förebyggande verksamhet inom bland 
annat anhörigcenter och personligt ombud. Örebro kommun är den kommunala utföraren av 
omvårdnads- och serviceinsatser. Vård- och omsorgsboende är till för de som inte kan få den 
vård och omsorg som behövs i det egna hemmet.  

 

Lovisa berättar att vi denna gång prövar att lyfta målen och diskutera med verksamheterna direkt 
via deras representation i dialogforum. Lovisa, Tommy och Hanna arbetar sedan vidare med 
frågorna tillsammans med verksamheterna.  

 

Summering av bikuporna 

Romska gruppen  

Från kommunen lyftes svårigheten att nå ut i de romska grupperna.  

Romska gruppen lyfte dessa aktiviteter/behov att ta med i färdplanen: 

- Mötesplats där romer är med och driver mötesplatsen.  
- Romsk personal i hemtjänsten 
- HR gör språk till krav och inte bara meriterande 
- Anordna kulturkväll den 8 april där seniorlotsar finns med som gäster 

Lovisa ska också anordna möte mellan Anhörigcenter och romer i ett mellanmöte. 

 

Teckenspråkiga gruppen  



Språkgruppen lyfte dessa aktiviteter/behov att ta med i färdplanen: 

Teckenspråkig äldrevägledare, med språk- och dövkompetens som har till uppdrag att stötta 
invånare som har behov av omsorg. Denna roll kan arbeta både strategiskt men också operativt. 

Mobilt hemvårdsteam med personal som är full teckenspråkiga med dövkompetens. Denna pool 
skulle kunna vara till stöd för hemvård, boendestöd och andra områden som har behov av 
teckenspråkig omsorgspersonal. Våga tänka utanför förvaltningsgränser och områdesgränser.  

Behov av träffpunkter, daglig verksamhet och frivilliginsatser med personal som kan teckenspråk 

 

Sverigefinska gruppen  

Den sverigefinska språkgruppen lyfte dessa aktiviteter/behov att ta med i färdplanen:  

- Fortsätta utveckla arbetet med finsk profil på Löwenhjelmska huset och inkludera den 
sverigefinska gruppen och ge dem möjlighet att påverka processen i det fortsatta arbetet. 

- Se över språk- och kulturkompetens hos personal, inom kommunens verksamheter som 
är kopplade till äldre. 

- Arbeta för att biståndshandläggare ska informera om möjlighet till plats på 
Löwenhjelmska huset.  

- Öka kulturkompetensen hos personal. 
- Mer aktiviteter för finska gruppen som bor på Löwenhjelmska huset.  
- Öka volontärarbetet för den finska gruppen på Löwenhjelmska huset samt de 

finsktalande som bor hemma. 
- Arbeta för att nå den finska gruppen som är ofrivilligt ensamma och arbeta mer 

förebyggande. 
- Äldrevägledare inom finska. 

 

Hanna, Tommy och Lovisa kommer att sammanställa och konkretisera de olika förslagen som 
kom upp under mötet. 

 

Nästa möte  

Nästa dialogforum äger rum den 22 november kl. 17-19. Tema - Plan för arbetet inom förskola 
och modersmål. Uppföljningsdokumentet håller just nu på att ses över för att förbättras, men 
årets överlämningsdokument kommer lyftas på nästa möte i det gamla formatet.  

 

Avslutning 

Jimmy Nordengren tackar alla för dagens möte och hälsar alla hejdå. 


