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Datum  Onsdagen den 5 februari 2019 

Plats  Stadshuset i Eskilstuna, Fristadstorget 

Tid 08.30 – 13.00 

Program  Bifogas 

Anmälan Klicka här! 

 

Sista anmälningsdag är  

30 januari 2019 

 

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar 

förmiddagsfika och lunch. 

 

Frågor om konferensen kan också ställas till: 

paivi.hellberg@oxelosund.se 

sirpa.lindelof@eskilstuna.se  

helena.edenborg@trosa.se  

cecilia.bostrom@strangnas.se  

eva.aalbu@lansstyrelsen.se  

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

I februari 2019 arrangerades den första 

länskonferensen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Nu bjuder vi in till en andra och 

uppföljande länskonferens 2020, med samma 

grundtema.   

Den vänder sig till Dig som är tjänsteperson eller 

politiker med ansvar och/eller intresse för arbete 

med nationella minoriteter, i någon av länets 

kommuner eller i Region Sörmland samt i andra 

myndigheter t.ex.  Arbetsförmedlingen, Skatteverket 

och Försäkringskassan.   

Syftet med konferensen är att fortsätta synliggöra 

och utveckla arbetet med de nationella 

minoriteternas rättigheter i Sverige.   

Dagen kommer att innehålla en 

inspirationsföreläsning, paneldiskussion och goda 

exempel från länet samt möjligheter till 

erfarenhetsutbyte.  

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Region 

Sörmland, Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, 

Strängnäs och Trosa kommuner samt Länsstyrelsen i 

Södermanlands län. 

Konferensen genomförs i anslutning till det 

nationella konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna, 

den 5 – 8 februari. 

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar 

personuppgifter på 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-

sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-

personuppgifter.html 

 

Välkommen till 

en andra länskonferens om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/5.5069148016f1ab4b8a31f762.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.5069148016f1ab4b8a31f762.html
mailto:paivi.hellberg@oxelosund.se
mailto:paivi.hellberg@oxelosund.se
mailto:sirpa.lindelof@eskilstuna.se
mailto:sirpa.lindelof@eskilstuna.se
mailto:helena.edenborg@trosa.se
mailto:helena.edenborg@trosa.se
mailto:cecilia.bostrom@strangnas.se
mailto:cecilia.bostrom@strangnas.se
mailto:eva.aalbu@lansstyrelsen.se
mailto:eva.aalbu@lansstyrelsen.se


 

 

 
   lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

5 
feb. 

 

En andra länskonferens om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

 

 
  

 

08.30 – 09.00 Samling med registrering och fika  

 

09.00 – 09.45 

 

Inledning 

Nina Tuncer, ordförande i det kommunala minoritetsrådet i Eskilstuna kommun 

 

”Vem får nyckeln till den röda stugan?”  

Vedad Begovic, etnolog 

 

 

09.45 – 10.30 

 

Om språk, kultur och traditioner 

Paneldiskussion med representanter för de nationella minoriteterna 

 

 

10.30 – 11.15 

 

Goda exempel från länets kommuner samt Region Sörmland 

 

 

11.15 – 11.45     

 

Möjligheter till samtal och reflektioner 

 

 

11.45 – 12.00     

 

Avslutning med musikaliskt kulturinslag 

 

 

12:00 – 

 

Gemensam lunch 

 

 


