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Kommunala integrationsrådet 
 
Tid och plats 2021-09-07 klockan 18.00–20.00, digitalt över Teams. 

Ajournering kl. 19.15 - 19.20. 
  
Beslutande  
Ledamöter Hedvig Åkesson (KD), Ordförande 

Tove Persson (FNL) 
Cherry Batrapo (FI) 
Gunnar Brådvik (L) 
Elvira Mehic (S) 
Göran Wallén (M) 
Pontus Ekberg Kjellström (V) 
Fredrik Folkesson (L) 
Margita Malmros (S) 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Anders Ebbesson (C) 
Eva Wallengren, IM Lund 
Heba Albakour, Tamam Lund 
Antonio Marañon, Sama-sama Sa Lund 
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 
Eva Olsson Sterngren, Röda korsets Lundakrets 

 

 
 
Övriga närvarande  
 
  
 Alva Persson, rådsekreterare 

Ola Malmström, teknisk support 
Lisa Andersson, kommunkontoret 
Ulrika Dagård, kommunkontoret 
Elvira Pärsdotter, kommunkontoret 
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Justerare Cherry Batrapo (FI) 
  
Paragrafer § 20–28 
  
Tid och plats för justering Digital signering. Onsdag 15 september kl. 12.30.  
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Alva Persson 
  
  
Ordförande  
 Hedvig Åkesson (KD) 
  
  
Justerare  
 Cherry Batrapo (FI) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat.  
  
Organ Kommunala integrationsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-07 
  
Paragrafer § 20–28 
  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22 
  
  
Underskrift  
 Alva Persson 
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§ 20 Val av justerare 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  utse Cherry Batrapo (FI) till justerare.  



Kommunala integrationsrådet 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-07 
Diarienummer KS 2021/0114 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 21 Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  fastställa föredragningslistan, och lägga till information 
om ett nytt Prisma-projekt under Övriga punkter.  
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§ 22 Adjungeringar 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  till mötet adjungera Alva Persson, rådssekreterare; Ola 
Malmström, teknisk support; Lisa Andersson, 
kommunkontoret; Ulrika Dagård, kommunkontoret och 
Elvira Pärsdotter, kommunkontoret.  
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§ 23 Information om International Citizen Hub 
 

Lisa Andersson, kommunkontoret, berättar om verksamheten 
International Citizen Hub.  

Verksamheten startade hösten 2015, utifrån behovet att skapa en 
”mjuk landning” för medföljande till internationella personer som 
rekryterats till företag eller universitet i Lund. Mycket inspiration 
hämtades hos International House i Köpenhamn. Idag bedrivs 
verksamheten från Ekska Huset i centrala Lund. Man har ett nära 
samarbete med bland annat ESS, MAXIV och Lunds universitet. 

Verksamhetens syfte är att attrahera och behålla internationella 
talanger i Lund, samt hjälpa nya invånare i Lund att navigera bland 
myndigheter och andra samhällsfunktioner, såsom till exempel 
svensk sjukvård, svenskt körkort och svenskt skattesystem. Syftet är 
också att underlätta de medföljandes etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Varje vecka arrangerar International Citizen Hub 
aktiviteter för att främja social och företagsmässig integration.  

De driver bland annat ett ”kick-start” jobbprogram:  

- Programmet utvecklades tillsammans med ESS och 
Investment Skåne.  

- Syftet är att informera medföljande familjemedlemmar om 
hur de kan navigera den svenska arbetsmarknaden.  

- De medföljande erbjuds stöd i att skriva sitt CV och personliga 
brev samt träna på arbetsintervjuer. Möjlighet till individuell 
karriärsrådgivning finns också. 

- Varje termin deltar två grupper om cirka30 deltagare. 
Programmet består av tio träffar. 

- För att delta i programmet ska personernas partner vara 
anställd på ett större bolag i Lund. Finns också ett samarbete 
med Malmö stad, och vissa deltagare är medföljande till 
internationella rekryteringar i Malmö. Dialog förs även med 
Region Skåne kring hur programmet i framtiden skulle kunna 
vara tillgängligt för internationella invånare i hela regionen.  

International Citizen Hub tillhandahåller också en internationell 
kompetens-databas till lokala företag, bolag och organisationer. 

Verksamheten har även ett ambassadörsprogram, där cirka 37 
nationaliteter finns representerade. Programmet är till för att koppla 
samman nya personer med andra med samma nationalitet som 
tidigare kommit till Sverige under liknande omständigheter. 
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Cherry Batrapo (FI) frågar om International Citizen Hub riktar sig till 
en specifik målgrupp.  

Lisa Andersson svarar att målgruppen är medföljande till 
internationella rekryteringar. Det rör sig främst om högutbildade 
personer.  

 

Axel Wallin (IK Eos) frågar om man lyckats kartlägga vilka 
arbetsgivare som inte kräver att dess anställda kan svenska.  

Lisa Andersson informerar om att de har kännedom om ett par 
större företag i Skåne som inte kräver svenska. Många gånger krävs 
inte svenska för själva tjänsten, men arbetsgivare önskar att 
personen kan lite svenska för att kunna delta under till exempel 
lunch- eller fikarasten. Utöver svenska språket menar Lisa 
Andersson att bristfällig validering av utländsk utbildning är det 
största hindret för deras målgrupp att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 24 Information om Överenskommelsens 
samverkansplan 
 

Ulrika Dagård, kommunkontoret, informerar om det fortsatta arbetet 
med Överenskommelsens samverkansplan. 

Kommunstyrelsen har antagit en samverkansplan kopplad till 
Överenskommelsen. I samverkansplanen förtydligas hur samverkan 
mellan kommunen och den idéburna sektorn ska se ut, samt hur 
Överenskommelsens innehåll ska förverkligas. Samverkansplanen 
innehåller dessutom fyra prioriterade områden som ska genomsyra 
all samverkan: 

1. Inkludering 
2. Hälsosamma levnadsvanor 
3. Hållbar utveckling/Agenda 2030 
4. Demokrati, delaktighet och trygghet 

Ulrika informerar om aktuella frågor under respektive område. Till 
exempel pågår det på vård- och omsorgsförvaltningen ett arbete med 
att ta fram en app som ska kunna koppla ihop volontärer med både 
kommunens och idéburen sektors verksamheter. Vad gäller 
arbetsmarknadsfrågor förs diskussioner om hur kommunen kan 
samarbeta med sociala företag för att nå människor som står långt 
ifrån arbetsmarknaden.  

Det finns en samverkansgrupp som koordinerar och följer upp 
arbetet med Överenskommelsen och implementeringen av 
samverkansplanen samt verkar för att olika samverkansinitiativ 
realiseras. Samverkansgruppen består av fyra representanter från 
Lunds kommuns och fyra från idéburen sektor. 

Samverkansgruppen ansvarar också för att vartannat år anordna en 
Överenskommelsekonferens för att sprida kunskap och pågående 
samverkansinitiativ i Lund. Den första konferensen kommer att 
genomföras under våren 2022.  

Utöver samverkansplanen ska konkreta riktlinjer tas fram som 
reglerar hur och när samverkan ska gå till, samt hur man ska välja 
form för samverkan: IOP (Idéburet offentligt partnerskap), 
projektsamverkan eller övrig samverkan. Riktlinjerna ska även 
tydliggöra vilka möjligheter till riktade upphandlingar som finns. 
Mer information kommer när dessa riktlinjer är färdiga. 

Ulrika informerar också om att humanistiska fakulteten på Lunds 
universitet kommer att erbjuda sina studenter att vara volontärer i 
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ett internationellt sammanhang på lokal nivå. Om föreningar är 
intresserade av att ta emot volontärer eller vill ha mer information, 
kan de höra av sig till Fanni Faegersten: fanni.faegersten@ht.lu.se . 

 

Anders Ebbesson (C) frågar om integrationsfrämjande åtgärder är 
inkluderade i det prioriterade området ”Inkludering”.  

Ulrika Dagård informerar om att integration är inkluderat i 
Inkluderingsområdet, men att det omfattas på flera ställen, såsom till 
exempel under demokrati, delaktighet och trygghet.  

 

Cherry Batrapo (FI) undrar om representanterna i 
samverkansgruppen är förtroendevalda eller tjänstepersoner. Ulrika 
svarar att det är tjänstepersoner från de olika förvaltningarna. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

mailto:fanni.faegersten@ht.lu.se
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§ 25 Jury för Lunds integrationspris 
 

Alva Persson, rådssekreterare, informerar om Lunds integrationspris 
2021 samt presenterar förslaget till jury. 

Integrationspriset delas årligen ut av Lunds kommun till en förening, 
organisation, nätverk, företag eller kommunal verksamhet som 
lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund. Det kan till 
exempel vara att främja samarbete, bidra till möten och kontakt 
mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med 
konkreta åtgärder och att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga 
i samhällsfrågor. Prissumman är 20,000 kr.  

Nomineringen av verksamheter/insatser kommer att vara öppen 
mellan den 4 oktober och den 14 november – via en e-tjänst på 
lund.se. Mer information om detta, samt om hur prisutdelningen 
kommer gå till, kommer. 

Förslag till jury 2021: 

- Hedvig Åkesson (KD), ordförande Integrationsrådet 
- Eva Wallengren, IM Lund och vice ordförande 

Integrationsrådet 
- Lisa Carlsson och Leila Dorai Jacobsson, Bygga Broar (vinnare 

2020) 
- Ellen Isaksson, inkluderingskoordinator Lunds kommun 
- Lisa Gunnefur, strateg inom social hållbarhet och folkhälsa 

Lunds kommun 

 

Hedvig Åkesson (KD) frågar om det finns ytterligare förslag, samt 
meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.  

Erwin Apitzsch (Linero IF) föreslår att integrationsrådet ska kunna 
nominera personer till juryn i god tid innan sammanträdet där jury 
ska utses. Det är i nuläget svårt att komma med andra förslag under 
pågående sammanträde. 

Synpunkten noteras och tas med i nästa års planering.  

 

 

 

 

 



Kommunala integrationsrådet 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-07 
Diarienummer KS 2021/0114 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  utse Hedvig Åkesson, Eva Wallengren, Lisa Carlsson, 
Leila Dorai Jacobsson, Ellen Isaksson och Lisa Gunnefur 
till jurymedlemmar 2021. 

 

Kommunala integrationsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  



Kommunala integrationsrådet 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-07 
Diarienummer KS 2021/0114 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 26 Aktuellt från föreningarna till integrationsrådet 
 

Integrationsrådets föreningsrepresentanter informerar om aktuellt 
arbete i den egna föreningen. 

 

IM Lund 
Eva Wallengren berättar att språkfikan startar upp igen på tisdagar 
och torsdagar. Östratornskolan drar i gång med fysisk läxhjälp. IM 
ska tillsammans med Eos Cares upprätta ett nytt Rådrum i Eos-
hallen, med start i mitten/slutet på september. Rådrum är en 
värdefull rådgivningsverksamhet som vänder sig till nyanlända.  

 

Lunds SK 
Azzam Khalaf informerar om att Lunds SK under sommaren erbjudit 
fotbollsskola för alla barn. Det har varit lyckat, med flera deltagare 
från olika områden i Lund. Ett nytt avtal med para-sport, för att 
personer med funktionshinder som utövar sport ska kunna använda 
Lunds SK som ”modersklubb”, har slutits. I nuläget erbjuds träningar 
varje tisdag och torsdag. 

 

Lunds Ungdoms- & Hemgård  
Angela Noël berättar att Hemgården har avslutat sin renovering, och 
flyttade in i sina lokaler innan sommaren. Hemgården kommer hålla 
öppet några dagar i veckan framöver (i mån av personal). Fr.o.m. den 
1 oktober ska man ha öppet som vanligt igen, fem-sex dagar i veckan.  

Man har även bedrivit sommarcafé varje torsdag under sommaren, 
vilket finansierades av kommunens pengar för gratis 
sommaraktiviteter inom Lov i Lund. 

Under sommaren har Hemgården samarbetat med kultur- och 
fritidsförvaltningen och flera andra föreningar (t.ex. Hemmaplan, Eos 
Cares) för att bedriva pop-up fritidsaktiviteter på Bostället på 
Gunnesbo. Varit mycket uppskattat. Det är möjligt att ta del av detta 
samarbete/pop-up verksamhet på sociala medier. Instagram: sök på 
”boanhg” (Hemgården goes Boan). Höjdpunkter från stories finns 
sparade längts upp på sidan. 

 

Lunds frivilliga samhällsarbetare  
Birgitta Larsson Printz informerar om att föreningen i nuläget saknar 
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lokal för att kunna starta upp sina medlemsmöten igen, då ABF var 
fullbokade. Samarbete på gång med Fontänhuset i stället, vilket man 
ser positivt på då flera gode män och förvaltare har sina huvudmän 
på Fontänhuset. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

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

Integrationsrådets nämndrepresentanter informerar om aktuella 
frågor i respektive nämnd. 

 

Barn- och skolnämnden 
Louise Rehn Winsborg (M) informerat om nämndens diskussion om 
lokaler och förskolebussar under senaste sammanträdet. I nuläget 
används enbart en av fem förskolebussar används aktivt. Införandet 
av miljözon i Lund innebär att man inte längre får köra dessa bussar 
efter årsskiftet. Nämnden diskuterar just nu hur dessa bussar kan 
användas/komma till nytta framöver. 

Vikingaskolan måste renoveras, och delvis byggas om. Nämnden har 
diskuterat ifall högstadieeleverna skulle kunna gå på 
Östratornskolan under denna period, vilket eventuellt skulle kunna 
främja integrationen.  

Fäladsskolan ska rivas och byggas upp på nytt. Tjänstepersoner har 
tillfälligt satt stopp för planeringen. Ska upp för diskussion i 
september igen.  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
Tove Persson (FNL) informerar om att planeringen för att återöppna 
Träffpunkt Arkivgatans mångkulturella program och internationella 
café pågår. Verksamheten kommer förhoppningsvis dra i gång under 
hösten, och bedrivas på flera olika träffpunkter runt om i Lund.   

Cherry Batrapo (FI) berättar att anhörigcenter i Lund ska starta upp 
många projekt under hösten och vintern som kan vara av intresse för 
rådet. Får gärna spridas information om detta vid tillfälle.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 28 Övriga frågor 
 

Kommunens extratjänster 
Axel Wallin (IK Eos) efterlyser information om vad som kommer att 
hända med de personer som är anställda via kommunens 
extratjänster, då arbetsförmedlingen inte längre kommer att 
finansiera dessa. Hur många extratjänster rör det sig om? 

Göran Wallén (M) berättar att det finns en strategi för hur 
kommunen ska minska antalet familjer med ekonomiskt bistånd och 
att socialnämnden är samordningsansvariga för 
arbetsmarknadsfrågorna i Lund. Tanken är att alla extratjänster (i 
nuläget 25 stycken) ska få vara kvar, men att dessa i framtiden ska 
finansieras av kommunen. Det finns ett behov av att kommunens 
förvaltningar fortsatt tar emot personer med extratjänster. Idag är 
cirka 4000 personer arbetslösa i Lund, varav många är ungdomar.  

 

Nytt Prisma-projekt 
Axel Wallin (IK Eos) informerar om ett nytt projekt finansierat av 
MUCF:s utlysning ”Stärka demokratin”. Projektet heter PRISMA 60% 
och startar upp i november 2021 och avslutas i oktober 2022. 

Bakgrunden till projektet är nyanländas och utländska medborgares 
relativt låga valdeltagande. Lunds kommun har ett högt 
valdeltagande om man ser till riksdagsvalet, men ett lägre 
valdeltagande vad gäller kommunalvalet (där även utländska 
medborgare har rösträtt). 2018 var valdeltagandet bland utländska 
medborgare i kommunalvalet 40 %. 

Syftet med projektet är att stärka nyanländas deltagtighet och 
representation i demokratin. Syftet är också att involvera nyanlända 
i det politiska livet och det demokratiska samtalet, samt förmedla en 
upplevelse av den svenska demokratin och kunskap om den 
demokratiska processen.  

Projektets primära målgrupp är nyanlända invånare i Lunds 
kommun (framförallt de som kommit hit mellan 2015-2019). Det rör 
sig om ca 1500 personer med rösträtt. Projektets sekundära 
målgrupp är övriga internationella invånare (t.ex. International 
Citizen Hubs målgrupp). 
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Ett av projektets mål är att öka valdeltagandet i målgruppen från 40 
% till 60 %. Huvudmålet är att skapa möten mellan minst 50 
lokalpolitiker och minst 500 personer ur målgruppen. 

Man kommer att använda sig av Prismas och Eos Social Hubs 
befintliga nätverk, och bland annat anordna demokrati-workshops 
och caféer/mötesplatser med demokratifokus.  

För mer information om projektet, kontakta Prisma på 
prisma@eoscares.se   

 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 november, kl. 18.00-
20.00. 

Azzam Khalaf (Lunds SK) önskar att nästa sammanträde arrangeras 
som ett hybridmöte, med möjlighet att delta både fysiskt och digitalt.   

 

 

Ordföranden avslutar mötet. 

mailto:prisma@eoscares.se
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