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Kommunala integrationsrådet 
 
Tid och plats 2022-02-15 klockan 18.00–19.50. Digitalt via Teams. 

Ajournering klockan 18.55-19.05.  
  
Beslutande  
Ledamöter Hedvig Åkesson (KD), Ordförande 

Liv Severinsson (FNL) 
Cherry Batrapo (FI) 
Gunnar Brådvik (L) 
Göran Wallén (M) 
Pontus Ekberg Kjellström (V) 
Fredrik Folkesson (L) 
Margita Malmros (S) 
Reman Rahman, Tamam Lund (kl. 18.10-19.50) 
Antonio Marañon, Sama-sama Sa Lund (kl. 18.20-19.50) 
Gustav Olsson, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 
(Kulturen)  
Angela Noël, Lunds Ungdoms- & Hemgård  
Azzam Khalaf, Lunds SK  
Axel Wallin, IK Eos  
Erwin Apitzsch, Linero IF  
Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare  
Margitha Gustafsson, Lunds Baha'i samfund  
Nils-Ola Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden  
Eva Olsson Sterngren, Röda Korsets Lundakrets 

 

 
 
Övriga närvarande  
 
Övriga Alva Persson, rådssekreterare 

Ola Malmström, teknisk support 
Marina Gensmann, socialförvaltningen 
Mitra Seif, Kvinnojouren i Lund 
Sengül Köse Lindqvist, Kvinnojouren i Lund 
Barbara Musi, Kvinnojouren i Lund 
Ninna Kallin, Kvinnojouren i Lund 
Annie Fingal, kommunkontoret 
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Justerare Gunnar Brådvik (L) 
  
Paragrafer § 1–9 
  
Tid och plats för justering Digital signering. Onsdag 23 februari, kl. 12.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Alva Persson 
  
  
Ordförande  
 Hedvig Åkesson (KD) 
  
  
Justerare  
 Gunnar Brådvik (L) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat.  
  
Organ Kommunala integrationsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-15 
  
Paragrafer § 1–9 
  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22 
  
  
Underskrift  
 Alva Persson 
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§ 1 Val av justerare 
 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  utse Gunnar Brådvik (L) till justerare.   
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§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  fastställa föredragningslistan.   
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§ 3 Adjungeringar 
 

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

Malmström, teknisk support; Annie Fingal, 
kommunkontoret; Marina Gensmann, socialförvaltningen 
samt Mitra Seif, Sengül Köse Lindqvist, Barbara Musi och 
Ninna Kallin från Kvinnojouren i Lund.  
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§ 4 Lunds kommuns integrationspris 2021 
Dnr KS 2021/1028 

Alva Persson, rådssekreterare, presenterar vinnaren av 
integrationspriset 2021. Priset delades ut utanför rådhuset den 25 
januari 2022.  

Mitra Seif, projektledare, och Sengül Köse Lindqvist, Barbara Musi samt 
Ninna Kallin, volontärer, från Kvinnojouren i Lund, berättar om 
projektet Fri Från Våld.  

Fri Från Våld är ett våldsförebyggande projekt som har bedrivits mellan 
2016 och 2022. Målgruppen är flickor och unga kvinnor med utländsk 
bakgrund mellan 14 - 25 år i Lunds kommun.  

Med kunskapshöjande insatser verkar man för att motverka våld och 
förtryck samt stärka målgruppens självständighet och 
självbestämmande.  

Projektet baseras till stor del på ett aktivt uppsökande arbete, bland 
annat på Komvux, SFI, fritidsgårdar, via elevhälsan och 
ungdomsmottagningen. Nedanstående aktiviteter är i fokus: 

• Stöd och rådgivning till utsatta. 
• Föreläsningar för att höja kunskapen inom ämnen så som 

ekonomi, grundläggande rättigheter och demokrati. 
• Studiecirklar med fokus på bland annat sex och samlevnad.  
• Lägerverksamhet med bland annat kreativt skapande, 

gruppövningar och gruppsamtal. 
• Simundervisning och vattengympa. 
• Utflykter. 

Varje termin svarar deltagarna på en utvärdering. Under pandemin har 
man även genomfört telefonintervjuer med ett 100-tal tjejer från 
målgruppen i syfte att kartlägga deras situation, med fokus på 
konsekvenserna av distansundervisning. Efter denna kartläggning 
började man bland annat anordna och erbjuda läxhjälp. 

 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  lägga informationen till handlingarna. 
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§ 5 Kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 

Marina Gensmann, socialförvaltningen, berättar om sin roll som 
samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. 

Marina är placerad på Kriscentrum, en mottagning för barn och vuxna 
som är utsatta för våld eller som utövar våld. Där finns också 
kommunens samordnare mot våld i nära relationer.  

Som samordnare har Marina ett brett uppdrag. Hon konsulterar i 
ärenden, hjälper till med riskbedömningar och genomför utbildningar 
till medarbetare på socialförvaltningen och andra förvaltningar, till 
studenter på socialhögskolan, föreningar och ambulanspersonal 
etcetera. Samordnaren är sammankallande för ett hedersnätverk där 
representanter från kommunen, civilsamhället och myndigheter deltar.  

Två exempel på förebyggande arbete som bedrivs är ”Kärleken är Fri” 
och ”Bygga broar”. Kärleken är Fri var från början ett Rädda Barnen-
projekt, men som nu bedrivs i kommunal regi. Arbetet görs på 
högstadie- och gymnasieskolor i samarbete med lokala aktörer, 
ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer i syfte att ge barn och 
unga mellan 12 - 25 år kunskap om sina rättigheter. Bygga broar 
erbjuder utbildning och verktyg till pedagoger på förskolor som, i sitt 
arbete, möter barn som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, 
förtryck eller begränsningar. Bygga broar tilldelades kommunens 
integrationspris 2020.  

Det går alltid bra att kontakta Marina för mer info: 
marina.gensmann@lund.se  

 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  lägga informationen till handlingarna. 

  

mailto:marina.gensmann@lund.se
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§ 6 Diskussion inför kommunens budgetprocess 2023 
 

På rådets sammanträde i december 2020 informerades rådet om 
kommunens budgetprocess inför 2021. Rådet framförde då önskemål 
om att föreningsrepresentanterna i ett tidigt skede kan ge input om 
förutsättningar, behov eller andra viktiga frågor som de 
förtroendevalda kan ta med sig i budgetarbetet.  

I kallelsen till dagens sammanträde ombads föreningsrepresentanterna 
att förbereda input inför kommunens budgetarbete 2023. 

Diskussion förs. Synpunkter som kommer fram är bland annat: 

IK Eos 

• Det finns ett behov av bättre samordning mellan kommunen och 
civilsamhället gällande stödet till nyanlända. En förhoppning är 
att verksamheten ComVidare (som ska erbjuda samlat stöd från 
kommunens olika verksamheter, civilsamhället och statliga 
myndigheter) ska kunna skapa förtydligade kontaktvägar, 
ansvarsfördelning och ökad samverkan. Det finns dock ännu 
inga beslut om att permanentera verksamheten och i dagsläget 
finansieras projektet av Länsstyrelsen, fram till och med 
september 2022. 

• En utmaning med att bedriva socialt arbete i Lund är att det 
finns få bidrag att söka. Det finns ett behov av att se över både 
storleken på och kriterierna för bidraget Unga leder unga. 

Hemgården 

• Föreningen efterfrågar en årlig indexuppräkning av det bidrag 
som man från kommunen för att dessa ska möta 
inflationstakten.  

 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  lägga informationen till handlingarna. 
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§ 7 Aktuellt från föreningarna till integrationsrådet 
 

Integrationsrådets föreningsrepresentanter informerar om aktuellt 
arbete i den egna föreningen. 

Kulturen 
Kulturen har fått pengar från Sparbanksstiftelsen för att bygga om 
Allmogehallen, där man senare ska bedriva barn- och 
familjeverksamhet.  

På Kulturen pågår just nu en utställning med namnet Konsten att 
tillhöra. Utställningen tar sitt namn från ett internationellt 
forskningsprojekt som undersöker hur konstnärligt skapande kan 
påverka känslan av tillhörighet och erkännande i städer hos nyanlända 
ungdomar. I Lund har 22 ungdomar mellan 12 och 21 år deltagit i 
projektet genom en workshopserie som ägde rum de första två 
veckorna i augusti. LKF har bland annat upplåtit en husvägg som 
deltagarna fick måla på.  

Hemgården  
Hemgården fyller 80 år i höst.  

Hemgården har öppnat upp igen efter både renovering och 
restriktioner. De har nu öppet varje vardag mellan kl. 14.00 - 21.30, och 
på fredagar fram till kl. 23.00. 

IK Eos/Prisma 
Har startat upp demokratiprojektet och planerar för tre typer av 
aktiviteter under våren där man vill involvera politiska partier i 
kommunen:  

1. På Komvux: två partier kommer och presenterar sig under 
lunchtid. Kursdeltagare får chans att ställa frågor och samtala 
med förtroendevalda. 

2. På stadsbiblioteket: samma upplägg som på Komvux, men 
genomförs på engelska med målgruppen internationella 
medborgare.  

3. Tillsammans med Europa Direkt: Ekska Huset, på europadagen 
den 9 maj. Seminarium om EU-medborgares erfarenheter av att 
bo i Lund.  

 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 8 Aktuellt från nämnderna till integrationsrådet 
 

Integrationsrådets nämndrepresentanter informerar om aktuella frågor 
i respektive nämnd.  

Socialnämnden  
Göran Wallén berättar att socialnämnden under 2022 ska ha ett särskilt 
fokus på en ökad självförsörjningsgrad i kommunen.  

Kommunstyrelsen  
Hedvig Åkesson informerar om att man vid det senaste 
kommunstyrelsesammanträdet (2 februari 2022) antog en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen 
innehåller fem åtgärdsområden och totalt tjugotre åtgärder. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Cherry Batrapo berättar att stora delar av nämndens verksamheter som 
har legat på is under pandemin nu öppnar upp igen. Det gäller bland 
annat anhörigcenter som anordnar utbildningstillfällen och träffar som 
kan vara intressanta för föreningarna i integrationsrådet och dess 
målgrupper.  

 

Beslut  
Kommunala integrationsrådet beslutar  
att  lägga informationen till handlingarna. 
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§ 9 Övriga frågor 
 

Datum för rådets kommande sammanträden: 

• Tisdag 17 maj, kl. 18-20 
• Tisdag 4 oktober, kl. 18-20 
• Tisdag 6 december, kl. 18-20 

 

Mandatperioden för rådets representanter pågår fram till och med 
2022-12-31. 
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