
Minnesanteckningar Dialogforum för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 11 maj 2022   
   
Närvarande: Marie Brorsson (S), Martha Wicklund (V), Omid Lundin Sulayman, Muamer Sepic, 
Sahra Strandberg, Åsa Tiderman, Maria Reuterhäll, Hanna Sahlqvist, Camilla Brehmer Trumö, 
Annelie Nyman, Lisa Otternäs, Annelie Söderberg, Åsa Pettersson, företrädare för sverigefinnar, 
romer och teckenspråkiga, Lovisa Strand, Tommy Aldergrim, Hanna Swingborg.  
   
Inledning och presentation   
Mötet öppnades genom att Lovisa Strand hälsade deltagarna välkomna till Dialogforum och 
informerade om att Jimmy Nordengren inte kunde komma pga att hans tåg var försenat. 
Deltagarna informerades om de lokala MR-dagarna och lanseringen om en ny 
lagstiftning/rapport om romer och resandes livsvillkor. Hanna Swingborg, Örebro kommuns nya 
samordnare för finskt förvaltningsområde presenterade sig. Marie Brorsson (S) presenterade sig 
och berättar att hon har ersatt John Johansson (S) i Dialogforum.   
  
Se länkar längst ner i minnesanteckningarna.  
  
Information från vård- och omsorgsförvaltningen   
Företrädarna från vård-och omsorgsförvaltningen presenterade sig. Inom vård- och 
omsorgsförvaltningen finns det tre verksamhetsområden. Förebyggande, hemvård och vård &-
omsorgsboenden. Deras uppdrag är att finnas till för äldre som behöver stöd och hjälp i sin 
vardag samt yngre som har särskilda behov.   
  
Förvaltningen informerade om deras organisationskarta och dagverksamhetens olika avdelningar. 
Annelie Nyman från förvaltningen pratar kring ämnet ”Vad är ett gott åldrande?” där hon tar upp 
verksamhetens fyra hörnpelare.   
Se bildspel som skickas med.  
  
   
Bikupor   
  
Romska bikupan   
Deltagare i bikupan: Martha Wicklund (V), Omid Lundin Sulayman, Muamer Sepic, Sahra 
Strandberg, romska företrädare och Lovisa Strand  
Bikupan fokuserade på den ändrade situationen för äldre romer. Tidigare har äldre för det mesta 
tagits om hand av sina anhöriga men i takt med att flera romer arbetar heltid behöver fler äldre 
stöd och vård från kommunen.  
Samtalet rörde sig kring att det behövs information till romer om de olika möjligheterna som 
finns inom vård och omsorg. Fler infoträffar med olika fokus kan anordnas. I nuläget är det de 
romska språkvarieteterna kalderasha, arli/gurbeti och finska som är aktuella. Det är svårt att i 
nuläget uppskatta hur stort behovet är.  
Samtalet mynnade ut i att en satsning kommer att göras för att rekrytera romer till hemvården. 
Verksamhetscheferna viker 5 platser i utbildningen och ser till att de anställs tillsammans inom 
hemvården. Vivalla, Mikaeli, Baronbackarna är aktuella områden. Romer bjuds in till 
rekryteringsträffen den 19 maj.   
Viktigt att poängtera att det är för att adressera den akuta situationen som vi vänder oss direkt till 
romer, men så småningom ska det inte behövas.  



Något att ta vidare är att den romska arbetsgruppen som kommer att skapas framöver skulle 
kunna använda sig av kultur, lukter, mat, sånger och berättelser. Romska arbetsgruppen borde 
vara med att utforma arbetet framöver. Vi behöver återkomma till detta.  
Under bikupan kom det också upp behov i att prata med biståndshandläggare och att prata med 
Anhörigcentrum.  
Verksamhetscheferna kollar också av språkkunskaperna i sina verksamheter. Finns det 
kompetens inom de olika varieteterna i romani? Vi får återkomma till detta.   
  
Teckenspråkiga bikupan   
Närvarande: Åsa Tiderman, Maria Reuterhäll, Hanna Sahlqvist, Marie Brorson (S), teckenspråkiga 
företrädare och Tommy Aldergrim  
Språkgruppen har sen tidigare önskat att ha samtal om teckenspråkiga med funktionsnedsättning 
ur flera perspektiv som till exempel personalens språk- och kulturkompetens i boende och daglig 
verksamhet. Man erbjuder inte teckenspråksmiljö då döva boende blandas med hörande boende i 
samma gruppbostad. Vilken språk- och kulturkompetens har biståndshandläggaren som beslutar 
om vilken insats som ska göras? Dessa frågor ville man lyfta med ansvariga inom kommunen. 
Samtalet inleddes med att definiera teckenspråkiga med funktionsnedsättning, vad kommer först? 
Att vara döv med funktionsnedsättning eller är det en person med funktionsnedsättning som är 
döv? Vidare samtalade man om vikten av teckenspråksmiljö och fritidsaktiviteter för gruppen. En 
annan fråga rör dövblinda som inte har intellektuell funktionsnedsättning som begränsas i sitt 
vardagsliv då de har andra behov och aktiviteter än övriga. Gruppen beslutade att man behöver 
diskutera detta vidare och att tillsätta en arbetsgrupp för vidare samtal  
  
Sverigefinska bikupan  
Deltagare i bikupan: Annelie Nyman, Annelie Söderberg, Åsa Pettersson, sverigefinska 
företrädare och Hanna Swingborg  
  
Gruppen diskuterade hur vi på bästa sätt kan nå ut med information om bland annat äldrevården 
och finska föreningen. Det diskuterades att vissa äldre slutar dyka upp i finska föreningen, 
församlingen och företrädarna diskuterade hur vi på bästa sätt kan fånga upp dessa för att ge 
information om hemvården och erbjuda stöd. Det nämndes även i diskussionerna att vi behöver 
bli bättre på att synas för även de yngre och att finska föreningen skulle behöva fler yngre 
medlemmar.   
  
Språkgruppen diskuterade Löwenhjelmska huset och hur det kan förbättras. Det önskas god 
livskvalitet för de boende med mer anknytningar till det finska språket. Hur löses detta på bästa 
vis? Arbetsgrupp för Löwenhjelmska huset ska ha möte 25 maj där vi tar med oss åsikterna från 
Dialogforum.  
  
Avslut  
Tommy informerar att det på lördagen den 14 maj är teckenspråkets dag och att det ska vara ett 
evenemang på kulturkvarteret. Lovisa och Tommy avslutar mötet och hälsade alla hejdå.   
  
   
Nästa möte   
Nästa möte är den 29 september 2022 kl. 17-19. Mötet kom överens om nästa diskussionsforum 
ska diskutera ämnet kulturkvarteret.   
   
Övrigt/medskick  
Information om att söka bidrag:   
https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag-till-minoritetsspraken/soka-bidrag  

https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag-till-minoritetsspraken/soka-bidrag


  
Information om lokala MR-dagarna:   
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-
rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html   
  
Powerpoint från vård- och omsorgsförvaltningen:   
 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html

