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2. Nya föreningar i integrationsrådet hälsas
välkomna
Sammanfattning
Nya föreningar hälsas välkomna och presenterar sig.
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3. Val av vice ordförande till Kommunala
integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0067

Sammanfattning
Enligt integrationsrådets regler antagna av kommunstyrelsen den 13
januari 2000, § 18, samt ändrade den 6 september 2001, § 235, samt
ändrade den 9 januari 2013, § 17, ska vice ordförande i rådet utses bland
företrädare för invandrarorganisationerna.
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4. Integrationsrådets regler och
verksamhetsplan 2016
Dnr KS 2016/0068

Sammanfattning
Ulrika Dagård informerar om integrationsrådets regler och
verksamhetsplan för 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunala integrationsrådet föreslås besluta
Godkänna verksamhetsplan för 2016.
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5. Mötestider för Kommunala
integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0177

Sammanfattning
Information om fastställda mötestider 2016:
Tisdagen den 23 februari
Tisdagen den 17 maj
Tisdagen den 20 september
Tisdagen den 22 november

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunala integrationsrådet 2015-11-17

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunala integrationsrådet föreslås besluta
Lägga informationen till handlingarna
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6. Hemgården presenterar sin verksamhet
Sammanfattning
Hemgården presenterar muntligt om sin verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunala integrationsrådet föreslås besluta
Lägga informationen till handlingarna.
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7. Ny flyktingsamordnare i kommunen
Sammanfattning
Magdalena Titze presenterar sitt arbete med samordning av
flyktingmottagandet i Lund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunala integrationsrådet föreslås besluta
Lägga informationen till handlingarna.
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8. Information från nämnderna till Kommunala
integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0178

Sammanfattning
Återkommande informationspunkt vid sammanträdena
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9. Information från föreningarna till
Kommunala integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0179

Sammanfattning
Återkommande informationspunkt om aktuella frågor från föreningarna.

Verksamhetsplan 2016

INTEGRATIONSRÅDET

Fokus på arbete och näringsliv, kommunikation
och webb, mötesplatser och studiebesök,
forskning och föreläsningar.
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Verksamhetsplan för integrationsrådet 2016
Vid sammanträden i maj och september 2015 arbetade integrationsrådet fram vilka teman som
ska prioriteras under verksamhetsåret 2016.
Teman




Arbete och näringsliv
Kommunikation och webb
Forskning och föreläsningar

Nedan presenteras planen i sin helhet med utgångspunkt från ovanstående teman.

Verksamhetsplan
Sammanträde
Sammanträde 1

Sammanträde 2

Innehåll
1. Nya föreningar i integrationsrådet
hälsas välkomna
2. Val av vice ordförande
3. Presentation av integrationsrådets
regler och verksamhetsplan 2016
4. Mötestidet för 2016
5. Hemgården presenterar sin
verksamhet.
6. Ny flyktingsamordnare i
kommunen.
7. Stående punkt: Rapport från
nämnderna. Berättar om aktuella
frågor i sin nämnd som rör
integration.
8. Stående punkt: Rapport från
föreningarna. Berättar om aktuella
frågor i sin verksamhet som rör
integration.
9. Stående punkt: Om aktuellt,
kommunövergripande information
om kommunens integrationsarbete.
10. Övriga frågor
1. Näringslivsavdelningen/arbetsförm
edlingen. Näringslivsavdelningen
beskriver sin verksamhet med
fokus på nyföretagande och tillväxt
i företag ledda av personer med
utländsk härkomst i Lunds
kommun. Invandrares
entreprenörskap, etniskt
entreprenörskap, entreprenörskap
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Lokal
Hemgården

2.

3.

4.

5.

Sammanträde 3

6.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
Sammanträde
Sammanträde 4

hos minoritetsgrupper.
Arbetsförmedlingen informerar om
vilka insatser som görs för
nyanlända svenskar och vilka
möjligheter det finns för personer
med utländsk härkomst att etablera
företag.
Stående punkt: Rapport från
nämnderna. Berättar om aktuella
frågor i sin nämnd som rör
integration.
Stående punkt: Rapport från
föreningarna. Berättar om aktuella
frågor i sin verksamhet som rör
integration.
Stående punkt: Om aktuellt,
kommunövergripande information
om kommunens integrationsarbete.
Övriga frågor
Servicecenter berättar om sin
verksamhet med fokus på
integration. Vilken service finns på
olika språk? Integrationssidor på
webben. Föreningsstöd på webben.
Kommunikation på flera språk.
Mångfaldsrundan kultur- och
fritidsförvaltningen.
Nya föreningar i rådet.
Stående punkt: Rapport från
nämnderna. Berättar om aktuella
frågor i sin nämnd som rör
integration.
Stående punkt: Rapport från
föreningarna. Berättar om aktuella
frågor i sin verksamhet som rör
integration.
Stående punkt: Om aktuellt,
kommunövergripande information
om kommunens integrationsarbete.
Övriga frågor

Innehåll
1. Representanter från Malmö stad
beskriver sitt arbete med
integration och diskriminering.
2. Utvärdering av rådets arbete 2016.
3. Verksamhetsplan för
integrationsrådet 2017.
4. Stående punkt: Rapport från
nämnderna. Berättar om aktuella
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frågor i sin nämnd som rör
integration.
5. Stående punkt: Rapport från
föreningarna. Berättar om aktuella
frågor i sin verksamhet som rör
integration.
6. Stående punkt: Om aktuellt,
kommunövergripande information
om kommunens integrationsarbete.
7. Övriga frågor

Regler för integrationsrådet
Integrationsrådet
Integrationsrådet är ett organ för samråd och informationsutbyte på kommunal nivå mellan
Lunds kommun och organisationer/föreningar som arbetar med integration/invandringsfrågor
i kommunen. Integrationsrådet fungerar som ett referensorgan med
överläggningsrätt/yttranderätt i frågor som berör integration och invandrare i Lunds kommun.
I rådet ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet och framtida planer, samt
rapportera om åtgärder som har betydelse för kommunens invandrare. Kommunen ska också,
i ett tidigt skede, hämta in synpunkter och förslag från rådets medlemmar som kan påverka
ärenden som behandlas i kommunstyrelsen, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster.
Organisationernas/föreningarnas medlemmar ska informera om sin verksamhet och lämna
synpunkter och förslag på utveckling av den verksamhet som kommunen erbjuder och som
berör integration och invandrares förhållanden i kommunen.
Organisation och arbetssätt
Integrationsrådet är organiserat under kommunstyrelsen. Rådet består av högst 28 medlemmar
och 7 ersättare. Rådet har rätt att adjungera ledamöter till sina sammanträden.
Två ledamöter och en ersättare utses av kommunstyrelsen. Socialnämnden,
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, barn- och skolnämnd Lund Öster, barnoch skolnämnd Lunds stad och kultur- och fritidsnämnden utser vardera en ledamot och en
ersättare.
Integrationsrådets förtroendevalda väljs på fyra år. Mandattiden räknas från den 1 januari året
efter allmänna val.
Inför varje ny mandatperiod bjuder kommunen in organisationer/föreningar som arbetar med
frågor som berör integration och invandrare. Organisationerna/föreningarna ska anmäla sitt
intresse om att de vill ingå i integrationsrådet under mandatperioden.
Aktuella organisationer/föreningar ska ha sin verksamhet i Lunds kommun och det
huvudsakliga syftet med föreningen ska vara att underlätta integration eller vara en
invandrarförening. Organisationen/föreningen ska uppfylla följande kriterier:
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Vara demokratiskt uppbyggd
Inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet
Vara öppen på lika villkor för alla
Via stadgar visa att den är ideell
Ha minst 20 medlemmar

Av intresserade föreningar får högst 20 av de som uppfyller urvalskriterierna utse varsin
representant för ett år i taget räknat från den 1 januari. Urvalet sker utifrån medlemsantal.
Kommundirektören, socialdirektören samt sektionschef för flykting- och invandrarservice har
rätt att delta under integrationsrådets sammanträden. Andra föreningar och organisationer som
arbetar med frågor som berör integration och invandring kan bjudas in och delta i rådets
överläggningar.

Integrationspolitiskt program och handlingsplan
2011 antog kommunfullmäktige ett integrationspolitiskt program. Programmet ska
tillsammans med Lunds övriga styrdokument utgöra ett stöd för en utveckling mot vision
2025 med inriktning på Lund som ett ledande internationellt centrum.
Till programmet finns en handlingsplan som gäller för åren 2014-2016. Kommunkontoret
samordnar och följer upp arbetet löpande och kommunstyrelsen ska följa upp handlingsplanen
vid planperiodens slut. Handlingsplanen är uppbyggd kring tio genomförandeområden som
kommunfullmäktige har beslutat om. Genomförandeområdena är:










Arbeta strategiskt och systematiskt för internationalisering och mänskliga rättigheter
samt utöva ett tydligt ledarskap i dessa frågor.
Erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och synliggöra goda exempel.
Kompetensutveckling i internationalisering och mänskliga rättigheter.
Anordna kommunala arrangemang och aktiviteter i linje med programmet till exempel
Lunds integrations- och mångfaldsrunda.
Samverka med externa aktörer i frågor som rör internationalisering och mänskliga
rättigheter.
Arbeta i enlighet med intentionerna i ECCAR, Europeiska koalitionen av städer mot
rasism.
Marknadsföra det internationella Lunds styrkor och informera nyanlända och framtida
kommuninvånare.
Beakta internationalisering och mänskliga rättigheter i Lunds kommuns
personalförsörjning.
Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt.

Integrationsrådet
i Lunds kommun
Box 41
221 00 LUND
Tfn: vx 046-35 50 00
www.lund.se
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REGLER FÖR KOMMUNALT INTEGRATIONSRÅD
Antagna av kommunstyrelsen den 13 januari 2000, § 18, samt ändrade den 6 september 2001,
§ 235, samt ändrade den 9 januari 2013, § 17.
Syfte
Enligt socialtjänstlagen skall kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bl.a. för invandrare och i nära samverkan med olika organisationer främja goda
miljöer för invandrare i kommunen.
Kommunens integrationsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information på
kommunnivå mellan kommunen och företrädare för invandrarorganisationerna inom
kommunen.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullfölja sina uppgifter och att dess
synpunkter beaktas.
Arbetsuppgifter
Kommunen skall i integrationsrådet samråda och informera om sin verksamhet, om planerade
förändringar samt om resultatet av olika åtgärder, som har eller kan få aktualitet för kommunens invandrare.
Kommunen skall inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets behandling i kommunstyrelsen, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden. Därigenom ges invandrarna
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Invandrarorganisationernas representanter skall i rådet aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De skall informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
det verksamhetsutbud, som berör invandrares förhållande i samhället. Således skall integrationsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt/yttranderätt i frågor, som berör
invandrare på kommunnivå.
Rådets sammansättning
Integrationsrådet skall vara knutet till kommunstyrelsen.
Rådet skall bestå av högst 28 ledamöter och 7 ersättare. Rådet äger rätt att adjungera ledamöter
till sina sammanträden.
Två ledamöter och en ersättare utses av kommunstyrelsen. Socialnämnden,
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, barn- och skolnämnd Lund Öster, barn- och
skolnämnd Lunds stad och kultur- och fritidsnämnden utser vardera en ledamot och en
ersättare.
Kommunen inbjuder inför varje ny mandatperiod invandrarföreningar och andra ideella
föreningar vars syfte är att främja integration att anmäla intresse för att ingå i integrationsrådet
under mandatperioden.

Regler för kommunalt integrationsråd
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Föreningen ska ha sin verksamhet i Lunds kommun och antingen ha som huvudsakligt syfte
att underlätta integration, eller vara invandrarförening. Föreningen ska vara demokratiskt
uppbyggd, ej bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet, vara öppen på lika villkor för
alla, via stadgar kunna visa att den är ideell, samt ha minst 20 medlemmar.
Av intresserade föreningar erbjuds högst 20 av de som uppfyller urvalskriterierna att utse varsin
representant för ett år i taget räknat från den 1 januari. Urvalet sker utifrån medlemsantal.
Integrationsrådets förtroendevalda väljs för en tid av fyra år. Mandattiden räknas från den 1
januari året efter allmänna val.
Kommundirektören, socialdirektören samt sektionschef för flykting- och invandrarservice har
rätt att delta i överläggningarna. Andra föreningar och organisationer, som driver verksamhet
inom kommunen med syftet att tillvarata invandrarnas intresse, kan när särskilda skäl föreligger,
inbjudas att deltaga i rådets överläggningar.
Organisation och arbetsformer
Ordföranden i integrationsrådet utses av kommunstyrelsen. Vice ordförande i rådet utses bland
företrädare för invandrarorganisationerna.
Integrationsrådet skall sammanträda minst 4 gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall
hållas i anslutning till budgetbehandlingen.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften
av rådets ledamöter begär detta.
Vid sammanträdet förs protokoll, som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.
Förslag till förteckning över ärenden, som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag,
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation och beredning
underlättas.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 14
dagar före rådets sammanträde.
Rådets ersättare har rätt att delta i överläggningarna.
Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständigt protokoll skall delges ledamöter och ersättare.
För att få en bredare förankring bör särskilda konferenser typ ”Temadagar” kunna arrangeras.
Därigenom ges möjlighet att samla och informera andra intresseorganisationer med verksamhet
för invandrare.
Integrationsrådet äger rätt att utnyttja socialförvaltningen för vissa administrativa uppgifter,
utskrivning av protokoll och utsändning av handlingar.
Av kommunen antagna regler om ersättningar till kommunala förtroendemän får tillämpas
på rådets ordinarie ledamöter och ersättare.
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