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Plats och tid

Rådhuset, Knutssalen

5 mars 2015, kl 18.30–21.00

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Peter Bergwall (MP)
Amanda Angelöw,
Mira Melander (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Martin Stensson (V)
Kerstin Vikner (S)
Erik Hammarström (MP)
Olga Gribina (MP)
Rahman Dastagir
Sadi Sami Yassin
Birgitta Rosén
Anita Carlström
Antonio Maranon
Luigi Zito
Thareya Bati

Kommunstyrelsen
Rädda Barnen i Lund
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Afghanska kulturföreningen
Al Mandeiska föreningen i Skåne/Lund
IM Lunds lokalförening
Röda Korset, Internationella Huset
Sama-Sama sa Lund
LIFS
Mandeiska kulturföreningen

Ersättare

Cherry Batrapo (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Sven Ingmar Andersson (C)
Ulf Nilsson (FP)
Edith Escobar (M)
Per Jakobsson (M)

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund öster

Övriga

Britt Steiner
Lovisa Hedin

Kommunkontoret
Kommunkontoret

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Postadress: Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Rådhuset, Stortorget 7

Telefon vx; 046 - 35 50 00
Telefax; 046 - 15 22 03

E-post: britt.steiner@lund.se
Internet: www.lund.se
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Peter Bergwall öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Till justerare väljs Amanda Angelöw.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt förslaget.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna

§ 5 Val av vice ordförande
Ur rådets regler: Vice ordförande i rådet utses bland företrädare för föreningarna.
Föreningarna väljer Amanda Angelöw till vice ordförande

§ 6 Kommunala integrationsrådets uppgift och roll
Presentation av Lunds kommun och integrationsrådets roll och uppdrag.

§ 7 Utvärdering av Integrationsrådet
Genomgång av utvärderingen, Integration berör alla nämnder. Frågan kring om
fler nämnder ska vara representerade kan hanteras genom att bjuda in
företrädare från andra nämnder till Integrationsrådets sammanträden.
Föreningarna tar upp problemet med att få tillgång till lokaler för föreningarna.
Rådet överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen.

§ 8 På gång i nämnder och i föreningar
Kort redogörelse av aktuella frågor inom respektive organisationer.
Rädda Barnen- har 10 projekt som vänder sig till bland annat ensamkommande
barn.
Utbildningsnämnden- har behandlat ny lag om diskriminering,
likabehandlingsplaner på alla skolor för elever, som följs upp årligen,
internationalisering viktigt i gymnasieskolan.
Kultur- och fritidsnämnden - utbyggnadsplaner i Veberöd, nya bidragsregler för
föreningar
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Al Mandeiska föreningen - vill vara med och utveckla Lund på bästa sätt,
föreningen behöver en fast lokal för att kunna genomföra sina aktiviteter.
Afghanska kulturföreningen- firar kvinnodagen, firar festligheter efter Ramadan
och Nyår. Medlemsantalet minskar eftersom ungdomarna söker sig till andra
verksamheter.
Mandeiska kulturföreningen har aktiviteter utifrån högtider, vill ha hjälp med
lokaler för arrangemang men också hjälp med att få ut information om sina
arrangemang. Samlar kläder, medicin och annat och skickar till behövande i Irak.
I juni firas arabiska kulturdagar.
LIFS/Cornerstone som arbetar främst med musik och kultur bland ungdomar
föreslår att föreningarna organiserar och sprider information om allas
arrangemang gemensamt. Föreningen hoppas på större samarbete mellan
organisationer och föreningar.
IM- har språkcafé varje vecka, som det kommer mycket folk till, integrationscafé
på Vänskapens hus och hantverksgrupp.
Röda korset, Internationella huset (Tullgatan) - har öppet Hus varje dag för
alla, svenskundervisning, fest till midsommar och jul, utflykter under vår och
sommar.
Sama Sama Sa- vad menas med integration? Föreningen arbetar med filipinska
familjer och stödjer genom enkla aktiviteter, som matlagning, integration för
familjerna. Målarkurser för barn, debatter med tex. internationella studenter.
Integrationsdag den 12 april.

§ 9 Information och dialog om förslag till nya bidragsregler för föreningar
och organisationer
Bengt Persson och Bitte Langéen från kultur- och fritidsförvaltningen informerar
om förslaget till nya bidragsregler, förslaget är på remiss för yttrande till
föreningar m.fl. till den 26 mars.
Cornerstone bjuder in alla till informationsmöte den 10 mars kl 18.30 i AF-borgen,
4 vån, blå vinden.

§ 10 Årets mötestider
Sammanträdestider för året fastställdes till
Tisdagen den 5 maj kl 18.30
Tisdagen den 15 september kl 18.30
Tisdagen den 17 november kl 18.30

§ 11 Övriga frågor
- information om mångfaldsrundan som pågår 12-15 mars
- Integrationspriset delas ut på fredag den 13 mars kl 11.30 i Konsthallen
§ 12 Avslutning
Ordföranden Peter Bergwall förklarar mötet avslutat.

