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Kommunala integrationsrådet 
 
Tid och plats 2022-05-17 klockan 18.00–20.15. Bruksgatan 22, 

Kommunkontoret, Vintergatan, Plan 6. Ajournering klockan 
19.15-19.20. 

  
Beslutande  

 
Ledamöter Hedvig Åkesson (KD), Ordförande 

Liv Severinsson (FNL) 
Cherry Batrapo (FI) 
Gunnar Brådvik (L) 
Göran Wallén (M) 
Stig Svensson (S) 
Margita Malmros (S) 
Louise Rehn Winsborg (M) (§ 13–18, kl. 18.10-20.15) 
Ida Kaijalainen, Rädda Barnen Lund (§ 14–18, kl. 18.20-20.15) 
Antonio Marañon, Sama-sama Sa Lund 
Azzam Khalaf, Lunds SK 
Axel Wallin, IK Eos 
Erwin Apitzsch, Linero IF 
Birgitta Larsson Printz, Lund frivilliga samhällsarbetare 
Johan Nordfält, Tillsammans för Lund 
Margitha Gustafsson, Lunds Baha’i samfund 
Eva Olsson Sterngren, Röda Korsets Lundakrets  

 
  
Övriga närvarande 
  
Övriga Alva Persson, rådssekreterare 

Jörgen Wallsten, kultur- och fritidsförvaltningen 
Annie Fingal, kommunkontoret 
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Justerare Göran Wallén (M) 
 
Paragrafer 

 
§ 10-18 

  
Tid och plats för justering Digital signering. Tisdag 24 maj, klockan 16.00. 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Alva Persson 
  
  
Ordförande  
 Hedvig Åkesson (KD) 
  
  
Justerare  
 Göran Wallén (M) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat.  
  
Organ Kommunala integrationsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-17 
  
Paragrafer § 10–18 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22 
  
Underskrift  
 Alva Persson 
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§ 10 Val av justerare 
 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  utse Göran Wallén (M) till justerare.  
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§ 11 Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
6. Workshop om integration flyttas till efter 7. Aktuellt 
från föreningarna och 8. Aktuellt från nämnderna.  
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§ 12 Adjungeringar 
 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 
att  till mötet adjungera Alva Persson, rådssekreterare, 

Jörgen Wellsten, bidragshandläggare kultur- och 
fritidsförvaltningen och Annie Fingal, praktikant vid 
kommunkontoret.  
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§ 13 Föreningsbidrag Unga leder unga 
Jörgen Wellsten, bidragshandläggare vid kultur- och 
fritidsförvaltningen, berättar om projekt- och föreningsbidragen 
Unga leder unga.   

Bidragens syftet är att stärka ungas demokratiska värderingar, 
liksom deras förutsättningar för att organisera sig i projekt- eller 
föreningsform inom kultur, idrott eller samhällsfrågor. Det finns tre 
typer av bidrag: 

1. Startbidrag: Bidrag för att starta upp en förening. Kraven är att 
minst tre personer ingår i föreningen och kan uppvisa stadgar, 
konstituerande protokoll, verksamhetsplan, samt bevis om 
organisationsnummer. 

2. Föreningsbidrag: Bidrag för att driva verksamheten i befintliga 
föreningar. Beloppen varierar beroende på antalet medlemmar 
och om verksamheten riktar sig till fler än de egna 
medlemmarna. Detta bidrag söks i regel främst av målgruppens 
övre åldersspann. 

3. Projektbidrag: Stöd på max 30,000 kronor för att genomföra 
projekt som initieras, planeras och genomförs av, för och med 
ungdomar i åldrarna 13–25 år. Bidraget söks framför allt av 
ungdomar som går i högstadiet. Redovisning av projektet ska 
lämnas in senast två månader efter avslutat projekt.  

Krav för samtliga tre bidrag: 

• Minst 60 % av medlemmarna är i åldern 13–25 år 
• Majoriteten av styrelseledamöterna är i åldern 13–25 år 
• Föreningen har sitt säte i Lunds kommun 
• Föreningen har minst tre medlemmar boende i Lunds 

kommun 
• Föreningen har minst en styrelseledamot som fyllt 18 år 

Samtliga fritidsledare i Lunds kommun är utbildade i att vägleda 
ungdomar i hur de kan starta en förening och söka bidragen. 
Fritidsledare är också ute och sprider information om Unga leder 
unga på skolor. Inkom kort kommer även en kommunikatör finnas 
på plats som kan hjälpa till med marknadsföringen.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.   
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§ 14 Lägesbild över arbetet med mottagande från 
Ukraina 
Alva Persson, rådssekreterare, sammanfattar nuläget vad gäller 
kommunens roll i och arbete med mottagandet av skyddsbehövande 
från Ukraina.  

Massflyktingsdirektivet  
Personer som kommer till Sverige från Ukraina om som omfattas av 
massflyktingsdirektivet ska registrera sig hos Migrationsverket för 
att få ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd.  

Det är i första hand Migrationsverket som ansvarar för boende och 
ekonomiskt stöd. Kommuner kan vid särskilda, akuta fall bevilja 
LMA-bistånd för personer som registrerat sig i väntan på att 
Migrationsverket tar över ansvarat. Lunds kommun har tagit fram 
nya rutiner för att kunna handlägga sådana ärenden. 

Personer som omfattas av direktivet har rätt till vård på samma sätt 
som asylsökande. Barn och unga har rätt till skola men omfattas inte 
av skolplikten. Vuxna har inte rätt till SFI.  

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande 
Regeringen har aviserat en lagändring för att mottagandet av 
personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare 
fördelning över landet. Enligt nuvarande lagstiftning är det 
Migrationsverket som ska upphandla bostäder för skyddssökande 
när de ordinarie platserna inte räcker till. Med den nya lagstiftningen 
ska anskaffningen i stället ske enligt en fördelningsnyckel som bland 
annat tar hänsyn till kommunens befolkningsstorlek och antal 
asylsökande som bor i kommunen.  

Det föreslagna fördelningstalet för Lunds kommun är 943 personer. 

Lunds kommun 
Lunds kommun har infört en inriktnings- och samordningsfunktion 
som fokuserar på civil beredskap och kommunens ansvar och 
hantering av migrationsfrågor.  

LKF upplåter en lokal i centrala Lund som kommunen och 
civilsamhället använder som mötesplats i arbetet med mottagandet 
från Ukraina. Ideell sektor står för merparten av bemanningen och 
anordnar löpande aktiviteter och informationstillfällen. Kommunens 
samhällsvägledare är på plats en timme varje vardag.  
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Det evakueringsboende som kommunen ställde i ordning på uppdrag 
av Migrationsverket har inaktiverats på grund av minskat behov av 
akuta platser. Kommunen har genomfört inventeringar av 
bostadsbeståndet inför kommande lagändring.  

Det finns inget krav på uppehållstillstånd för inskrivning i svensk 
skola. På Lundavälkomsten informeras och förbereds barn och 
vårdnadshavare för studier i Lunds förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor. Hittills har cirka 70–80 barn varit inskrivna, och 
antalet nya inskrivningar minskar för tillfället.  

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 100 000 kronor för att 
tillgodose barns rätt till en meningsfull fritid genom enkla 
kostnadsfria fritidsaktiviteter. Pengarna kan sökas och användas av 
civilsamhället: https://lund.se/kommun-och-politik/samhallsskydd-
och-beredskap/med-anledning-av-situationen-i-ukraina/sa-har-
agerar-lunds-kommun.  

 

Rådets föreningsrepresentanter ges möjlighet att ställa frågor eller 
lämna synpunkter till de förtroendevalda. Några av sakerna som lyfts 
är:  

• Behov av att uppmärksamma nyanländas osäkra 
boendesituation och beroende av enskilda värdfamiljer samt 
avsaknad av ekonomisk trygghet.  

• Handläggningen av kommunalt LMA-bistånd behöver 
systematiseras då det i dagsläget är lång handläggningstid hos 
Migrationsverket för de som ordnat boende på egen hand. 

• Kommunen behöver kommunicera sina begräsningar i vad de 
kan och inte kan göra, för att utifrån den bilden diskutera 
behovet av en koordinerad insats/samverkan mellan 
kommun, näringsliv och civilsamhälle. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
 

  

https://lund.se/kommun-och-politik/samhallsskydd-och-beredskap/med-anledning-av-situationen-i-ukraina/sa-har-agerar-lunds-kommun
https://lund.se/kommun-och-politik/samhallsskydd-och-beredskap/med-anledning-av-situationen-i-ukraina/sa-har-agerar-lunds-kommun
https://lund.se/kommun-och-politik/samhallsskydd-och-beredskap/med-anledning-av-situationen-i-ukraina/sa-har-agerar-lunds-kommun
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§ 15 Aktuellt från föreningarna till integrationsrådet 

Linero IF 
Föreningen har ökat medlemsantalet under både 2020 och 2021, 
trots pandemin. Verksamheten bedrivs som vanligt och ukrainare är 
välkomna att delta i de grupper som ännu inte är fulla. 

Under en 14-dagarsperiod har fyra av föreningens ledare tilldelats 
stipendier av olika slag, bland annat för sitt arbete med integration.  

Lunds Baha’i samfund 
Den 4 juni anordnas en större konferens i Lund, tillsammans med 
bland annat samfunden i Kronoberg och Blekinge. Hur vi bygger 
livaktiga samfund kommer vara ett av konferensens många teman.  

Lunds frivilliga samhällsarbetare 
Lunds frivilliga samhällsarbetare har flera uppdrag som gode män 
och förvaltare. Hittills har inget ärande som rör ukrainare inkommit. 

Hemgården  
Uppdatering inkommen via mejl: Hemgården har haft välbesökt 
Vårfest i helgen (14–15 maj) med åtta band på scen. Fiskeklubben är 
aktiv för alla åldrar från barn till seniorer.  

80-årsfirandet kommer att pågå under resten av året, bland annat 
med ett projekt som heter Digital kultur för alla åldrar, ett 
generationsöverskridande projekt i samarbete med träffpunkten 
Arkivgatan för seniorer. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 16 Aktuellt från nämnderna till integrationsrådet 

Vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden har tecknat ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med 
PRO i Lund i syfte att möta ensamheten hos äldre. 

Det finns fortsatt ett stort behov av att rekrytera sommarvikarier till 
vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.  

Barn- och skolnämnden 
Lundavälkomsten arbetar med att kartlägga barn och unga från 
Ukraina inför inskrivning i svensk skola. Just nu är deras 
bedömningen att man klarar av att ge plats till samtliga som kommit 
hit, men att det behövs en utökad organisation för att möta 
kommande anvisningar från Migrationsverket.  

Nämnden har fattat beslut om hur skolmiljarden från Skolverket ska 
fördelas under 2022. Det primära syftet ska vara att minska de 
negativa konsekvenserna av covid-19, såsom effekter på elevernas 
kunskap och hälsa. Fördelningen av resurserna görs efter behov av 
tjänstepersonsledningen.  

Utbildningsnämnden 
Nämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att samverka 
med Medborgarcenter, Lundavälkomsten och Lunds kommuns 
mötesplats för människor som flytt från Ukraina, för att slussa vidare 
nyanlända ukrainare som önskar utbildning i svenska språket till de 
studieförbund i Lund som erbjuder ”Svenska från dag ett”. 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 17 Workshop om integration 
Axel Wallin, IK Eos presenterar den modell över 
integrationsprocessens olika faser som Prisma och LIPS har tagit 
fram. Initiativet till att ta fram en gemensam modell uppstod ur ett 
behov av att få en överblick över integrationspusslets olika delar, 
liksom en vilja av att kunna besvara ett antal frågor, till exempel:  

• Vad är integration? 
• Hur fungerar integrationen i Lunds kommun? 
• Vilka är de prioriterade behoven bland nyanlända? 
• Vilka insatser görs inom kommunen och hur kan 

civilsamhället komplettera kommunens insatser? 

Modellen utgår ifrån EU:s grundläggande riktlinjer för integration, 
vilka ringar in elva olika områden som bedöms vara centrala för att 
ett land ska lyckas väl med sitt integrationsarbete. I modellen 
anpassas dessa riktlinjer till en lokal nivå. Modellen innehåller tre 
faser i syfte att överblicka vad som behövs göras när för att 
nyanländas mående och etablering ska främjas.  

Fas 1 - Välkommande: Handlar om personers första känsla och 
initiala situation efter att ha landat på en ny plats i ett nytt land. 
Denna fas lägger grunden för hur väl en kan ta sig an kommande 
faser. 

Fas 2 - Etablering: Handlar om att få en sysselsättning, lära sig 
språket och få fördjupad samhällskunskap, liksom att bygga sociala 
relationer för att förebygga isolering eller kulturella motsättningar. 

Fas 3 - Medskapande: Handlar om möjligheter att göra karriär och 
att vidareutbilda sig, barnens skolgång, att ha en meningsfull fritid 
och stärka den demokratiska delaktigheten. 

 

Rådets medlemmar diskuterar modellen tillsammans, bland annat 
utifrån följande diskussionsfrågor:  

• Hur blir man välkomnad som nyanländ i Lunds kommun? 
• Vilken roll har kommunen resp. civilsamhället göra för att 

skapa en känsla av välkomnande? 
• Hur kan fler nyanlända komma i sysselsättning (ej SFI)? 
• Hur kan nyanlända få bättre förutsättningar att lära känna 

etablerade? 

Några av de synpunkter eller tankar som lyfts är: 
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• Utöver att lista kommunens och civilsamhällets ansvar och 
insatser skulle modellen kunna inkludera vad som är den 
enskildes ansvar. 

• En stor utmaning i integrationsarbetet är att ingen har 
helhetsansvaret. 

• Modellen kan fungera som en gemensam utgångspunkt för 
vad vi menar med etablering, samt som ett verktyg i 
uppföljningen av olika insatser. 

• En möjlig insats, som andra kommuner har testat, är att 
kombinera kommunala arbetsmarknadsanställningar med 
SFI-undervisning eller språkstödjare.  

Ledamöter i rådet lyfter också önskemål om att fortsätta denna 
diskussion på djupet i mindre grupper på kommande sammanträde.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 18 Övriga frågor 
 
Datum för kommande sammanträden är: 
 

• Tisdag 4 oktober 
• Tisdag 6 december 

 
 
Ordföranden avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.  
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