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Datum Fredagen den 8 oktober 2021 
Plats  Digitalt deltagande 
Tid Kl. 08:30-11:30 
Program Bifogas 
Anmälan  Klicka här!  
  Det går bra att delta på enstaka 

programpunkter 
Konferensen är kostnadsfri 
 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Anne-Louise Gjuse 
anne-louise.gjuse@lansstyrelsen.se    
Frågor om konferensen kan också ställas till: 
paivi.hellberg@oxelosund.se 
helena.edenborg@trosa.se  
sirpa.lindelof@eskilstuna.se  
anders.harnbro@strangnas.se  
Sofia.A.Eriksson@regionsormland.se    
 

 
Länskonferens om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk 
 

Du som är tjänsteperson eller politiker 
med ansvar för arbete med nationella 
minoriteter i någon av länets 
kommuner eller i Region Sörmland, är 
varmt välkommen till en förmiddag för 
att lära mer om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Medverkande på 
konferensen är Socialstyrelsen, 
Skolverket, Kulturrådet, Länsstyrelsen 
m.fl. 

Syftet med konferensen är att 
synliggöra de nationella minoriteternas 
rättigheter i Sverige och den skärpta 
lagstiftning som börjat gälla från den 1 
januari 2019. Syftet är också att ge 
stöd i ert arbete och möjliggöra 
kunskapsutbyte.  

Dagen inleds av länsråd Johanna 
Sandwall och kommer att innehålla 
olika föredrag på tema förskola och 
skola, äldreomsorg, kultur och 
kommunikation. Det bjuds även på 
inspirationsföreläsningar.   

Konferensen arrangeras i samverkan 
mellan Region Sörmland, Eskilstuna, 
Nyköping, Oxelösund, Trosa och 
Strängnäs kommuner samt 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
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08:30 – 08:55 Inledning 
Länsråd Johanna Sandwall hälsar välkommen 

 Information från nätverket för nationella minoriteter i Sörmland 

 Att skydda och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Johanna Parikka Altenstedt, journalist, jurist och författare 

 
08:55 – 09:35 Förskola och skola 
  Nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan och skolan  
 Gunnar Stenberg och Helena Lundgren, utbildningsråd på Skolverket 

 Språknod – en knutpunkt i minoritetsspråksarbetet 
 Nils-Bertil Heikka, samordnare och kommunikatör för språknoden i Luleå kommun 
 
09:35 – 10.15    Äldreomsorg 

Nationella minoriteter i äldreomsorgen 
Katarina Popovic, samordnare Socialstyrelsen 

 Konkreta tips för språk och kultur på särskilda boenden  
 Marja Fiander, språkombud i Oxelösunds kommun 
 
10.15 – 11.30    Kultur och kommunikation 

Kulturrådets arbete med nationella minoriteter 
Bella Lawson, handläggare på Kulturrådet 

 Scenkonst Sörmlands arbete med bäring på nationella minoriteter 
Maria Weisby, konstnärlig chef på Scenkonst Sörmland  

 Kommunicera om nationella minoriteters rättigheter och kommunikation på 
minoritetsspråk 

 Moa Nordin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Delaktighet för nationella minoriteter  
Johanna Parikka Altenstedt, journalist, jurist och författare 

 
Moderator för dagen: Sofia Eriksson, strateg mänskliga rättigheter på  
Region Sörmland och Päivi Hellberg, strateg Finskt förvaltningsområde och  
nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.  
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