
 

Kommunala integrationsrådet 
Diarienummer: KS 2021/1057 

 
Tid och plats 2022-10-04 klockan 18.00–19.58, ajournering klockan 18.47-

19.00. Vintergatan, Bruksgatan 22. 
  
Beslutande  
Ledamöter Hedvig Åkesson (KD), Ordförande 

Liv Severinsson (FNL) 
Axel Hallberg (MP) (upprop kl. 18.00-18.06 och § 24–27 kl. 
18.23-19.58) 
Cherry Batrapo (FI) 
Gunnar Brådvik (L) 
Elvira Mehic (S) 
Göran Wallén (M) 
Margita Malmros (S) 
Johan Nilsson (MP) 
Antonio Marañon, Sama-sama Sa Lund 
Gustav Olsson, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 
(Kulturen) 
Angela Noël, Lunds Ungdoms- & Hemgård (§ 19–27, kl. 18.06-
19.58) 
Azzam Khalaf, Lunds SK 
Axel Wallin, IK Eos 
Erwin Apitzsch, Linero IF 
Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare 
Margitha Gustafsson, Lunds Baha’i samfund 

 

 
 
Övriga närvarande  
 
Sekreterare   Alva Persson 

 
 

 
Justerare Gunnar Brådvik (L) 
  
Paragrafer § 19–27 
  
Tid och plats för justering 11 oktober kl. 12.00. Digital justering. 
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Ordförande  
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat.  
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§ 19 Val av justerare 
 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar  

att utse Gunnar Brådvik (L) till justerare.  
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§ 20 Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar  

att fastställa föredragningslistan.   
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§ 21 Adjungeringar 
 

Inga adjungeringar.  
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§ 22 Juryn för Lunds kommuns integrationspris 2022 
 

Alva Persson, rådssekreterare, informerar om Lunds integrationspris 
2022 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 Lunds kommun.  

Vinnaren mottar diplom samt en prissumma á 20 000 kr. 

Nominering av kandidater sker mellan den 3 oktober och den 13 
november via en e-tjänst på lund.se.  

 

Förslag till jury 2022: 

• Hedvig Åkesson (KD), ordförande integrationsrådet 
• Eva Wallengren, IM Lund, vice ordförande integrationsrådet 
• Mitra Seif, projektledare Kvinnojouren – vinnare 2021 
• Anna Sigurgeirsdottir, enhetschef för hållbarhet och 

utveckling på kultur- och fritidsförvaltningen  
• Ulrika Dagård, strateg inom social hållbarhet på 

kommunkontoret, leder arbetet med Överenskommelsen  

 

Hedvig Åkesson (KD) meddelar att hon avstår från att delta i 
beslutet, och att det eventuellt kommer att vara den nyvalda 
ordföranden för rådet som deltar i juryn och delar ut priset. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  utse integrationsrådets ordförande samt vice 
ordförande Eva Wallengren, Mitra Seif, Anna 
Sigurgeirsdottir och Ulrika Dagård till jurymedlemmar 
2022.  

Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 23 Information inför ny mandatperiod 
 

Alva Persson, rådssekreterare, och ordförande Hedvig Åkesson (KD), 
informerar om Kommunstyrelsens beslut att utreda de kommunala 
rådens syfte och framtida funktion i Lunds kommun. 

Utvärderingen ska mynna ut i förslag om vilka kommunala 
samverkansorgan som behövs och vilken roll de ska ges inför 
kommande mandatperiod, 2023–2026. 

I nuläget har Kommunstyrelsen, förutom integrationsrådet, ett 
studentråd, ett pensionärsråd och ett funktionshinderråd.  

Om rådets medlemmar önskar inkomma med särskilda synpunkter 
till utvärderingen kan dessa skickas till alva.persson@lund.se.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  

mailto:alva.persson@lund.se
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§ 24 Aktuellt från föreningarna till integrationsrådet 
 

Lunds Baha’i samfund 
Margitha Gustafsson berättar att den konferens som samfundet 
anordnade den 4 juni var välbesökt. 

Samfundet arbetar just nu med att stärka samverkan mellan boende 
och grannar i Klostergården och har bland annat haft en dialogdag 
där det fanns en förslagslåda för idéer om hur ett bättre grannskap 
kan skapas. Ett liknande arbete har påbörjats på Norra Fäladen.  

PIL 
Erwin Apitzsch, representant från Linero IF, berättar att PIL 
(Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) via Lunds 
kommun har tilldelats 50,000 kronor från Region Skåne som ska 
användas för att anordna hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända 
och asylsökande barn och ungdomar. Vad stödet kan gå till är mindre 
specificerat men fokus ska ligga på fysisk aktivitet och vara 
kostnadsfritt för deltagarna. PIL anordnar inom kort ett digitalt möte 
för att planera vilka aktiviteter som ska genomföras. Pengarna ska 
förbrukas innan årsskiftet.  

Kulturen 
Gustav Olsson berättar att planeringen för ombyggnaden av 
Allmogehallen samt anläggandet av den nya lekplatsen fortsätter och 
man har nyligen öppnat upp för anbud för bygget.  

Diskussioner om hur Kulturen kan tillgängliggöra barn- och 
familjeverksamheten för de som inte har råd att betala inträde pågår, 
och man har inrättat en fond för att kunna erbjuda gratis 
medlemskap. Personer som blir medlemmar kommer att kunna välja 
att ge bort ett medlemskap till en annan person, detta kommer att 
finansieras via fonden.  

Under 2015–2016 samarbetade flera museer för att dokumentera 
flyktingmottagandet till Skåne. I samband med att det materialet 
bearbetades började man också titta på arkiverat material från 
flyktingmottagandet efter andra världskriget. Nu pågår planering för 
att skapa en stadsvandring i spåren av de som kom hit under den 
perioden.  

Tillsammans med de två andra regionmuseerna, i Kristianstad och 
Malmö, har Kulturen också fått pengar för att göra en dokumentation 
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av den ukrainska flyktingvågen på temat ”röster från barn som flytt”. 
Dokumentationen ska resultera i en utställning sommaren 2023. 

IK Eos 
Axel Wallin meddelar att Eos har tilldelats stöd från kultur- och 
fritidsnämnden för att förlänga anställningar av nyanlända ukrainare 
som jobbar i och kring mötesplatsen. De har även tilldelats stöd från 
MUCF och på så vis kunnat utöka anställningarna ytterligare. 

Svenska ESF-fonden har en aktuell utlysning med namnet Care – 
insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av 
massflyktsdirektivet. Hittills har två folkhögskolor i Lund beviljats 
projektmedel, och Lunds kommun har nyligen skickat in en ansökan. 

Det är socialnämnden som har lämnat in en ansökan om drygt 4 
miljoner kronor för att arbeta med att stärka deltagarnas ställning på 
den svenska arbetsmarknaden för att så snabbt som möjligt komma i 
arbete eller utbildning. 

Hemgården 
Angela Noël berättar att Hemgårdens verksamhet är öppen som 
vanligt igen och att man har anställt nya medarbetare. Planering 
pågår inför Hemgårdens 80-årsfirande den 19 november.  

Hemgården kommer att starta upp ett ungdomsnätverk med 
ungdomar från olika delar av landet, med start i oktober. Man har 
också ett pågående och uppskattat samarbete med kommunens 
träffpunkt för seniorer på Arkivgatan i syfte att ungdomar och äldre 
ska mötas.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

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

Vård- och omsorgsnämnden 
Cherry Batrapo (FI) berättar om kommunens Träffpunkter – fysiska 
mötesplatser för seniorer (65+). De är öppna för alla och kräver inget 
medlemskap eller beslut om insats. Vissa träffpunkter anordnar 
återkommande mångkulturella aktiviteter med teman som till 
exempel persisk afton eller arabiskt nyår. Under dessa tillfällen läggs 
särskilt fokus på att personalen på plats ska vara flerspråkig.  

Socialnämnden  
Göran Wallen (M) berättar om Finsam Lund. Finsam Lund 
finansieras av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan och har i uppgift att bidra till att 
myndigheterna kan utveckla sina verksamheter så att människors 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses. Syftet är 
att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland 
annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Under 2022 och 
2023 fortsätter Finsam stötta arbetet med integrationsfrämjande 
arbetsåtgärder inom ramen för flera delprojekt. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Gunnar Brådvik (L) informerar att kultur- och fritidsnämnden har 
tilldelats 5 miljoner kronor i utökad driftbudgetsram under 2022 av 
Kommunstyrelsen. Pengarna delas ut till föreningslivet. 

Diskussion om lokalförsörjning 
Rådets medlemmar inleder en diskussion om behovet av 
ändamålsenliga lokaler samt att kommunen fortsatt bör arbeta för 
att underlätta föreningarnas möjlighet till användandet av 
kommunala lokaler.  

Synpunkterna från diskussionen noteras och Hedvig Åkesson (KD) 
tar frågan vidare till Kommunstyrelsen.  

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 26 Workshop/diskussion om integrationsarbete i 
Lund (fortsättning) 
 

På rådets sammanträde den 17 maj 2022 påbörjade rådets 
medlemmar en diskussion utifrån den modell över 
integrationsprocessens olika faser som Prisma och LIPS har tagit 
fram.   

Axel Wallin introducerar upplägget för kvällens workshop. Rådets 
medlemmar delas in i två grupper som diskuterar följande frågor:  

• Hur blir man välkomnad som nyanländ i Lunds kommun? 
• Vilket ansvar har kommunen för att skapa en känsla av 

välkomnande? 
• Vad bör civilsamhället göra för att stötta upp? 
• Hur får nyanlända förutsättningar att utöva gott föräldraskap 

inom kontexten av vårt svenska lokalsamhälle? 
• Hur kan vi öka andelen nyanlända som är i sysselsättning 

(annat än SFI-studier)? 
• Hur kan nyanlända få bättre förutsättningar att lära känna 

etablerade? 

Summering av diskussionerna 
Grupp 1 – Välkomnande 

• Välkomnandet ser olika ut beroende på vem som kommer och 
när man kommer till Lund (t.ex. huruvida man omfattas av 
massflyktingsdirektiv eller ej). Ibland har kommunen inget 
formellt ansvar för välkomnandet, andra gånger ett mycket 
omfattande ansvar från dag 1.  

• Kommunen skulle kunna skriva ett PM eller liknande som 
beskriver hur processen ser ut för att aktörer i civilsamhället 
ska kunna guida på rätt sätt. 

• Civilsamhället kan i viss mån agera som utförarorganisation 
med möjlighet till större flexibilitet än den kommunala 
förvaltningen. 

Grupp 2 - Etablering 

• Definitionen av nyanlända är bred och innefattar många 
människor med vitt skilda förutsättningar.  

• Förskola och skola är två viktiga arenor. 
• Det finns flera utmaningar kopplat till att anlita tolkar.  
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• Kultur- och fritidssektorn har en viktig roll i att främja social 
etablering då de träffar många familjer. Vuxna har ofta ett 
större behov av aktiva integrationsinsatser. En viktig del är 
nyanlända familjers möjlighet till att få träffa etablerade 
familjer och en ingång kan vara barnens fritidsaktiviteter. 

 

Beslut 
Kommunala integrationsrådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
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§ 27 Övriga frågor 
 

Hedvig Åkesson (KD) avslutar mötet med att tacka rådets 
medlemmar och representanter för deras arbete under den gångna 
mandatperioden.  
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