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Följande ärende ska behandlas:

1. Information om IOP (idéburet offentligt partnerskap)
Föredragande: Johan Larsson Boström

2. Information om servicenters verksamhet, samt hur kommunen
arbetar med information/kommunikation
Föredragande: Ann Ekwall och Eva Johannesson

3. Philip Sandberg (L) samt Ulf Nilsson (L) skrivelse ”Föreningsbidrag
ska gå till föreningar, inte till kommunen”
Dnr KS 2016/0243
Föredragande: Ulrika Dagård

4. Information om idéverkstad den 9 juni - Samverkan mellan Lunds
kommun och civilsamhället
Föredragande: Ulrika Dagård

5. Information från nämnderna till Kommunala integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0178
Föredragande: Förtroendevalda från nämnderna

6. Information från föreningarna till Kommunala integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0179
Föredragande: Föreningarnas representanter

Yanira Difonis (MP)
Ordförande

Ulrika Dagård
Demokratiutvecklare
ulrika.dagard@lund.se
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Ledamöter
Yanira Difonis (MP), ordförande
Philip Sandberg (L)
Mira Melander (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Kerstin Vikner (S)
Helena Heintz (MP)
Erik Hammarström (MP)
Olga Gribina (MP)
Ersättare
Lena Fällström (S)
Cherry Batrapo (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Sven Ingmar Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Vera Johnsson (M)
Per Jakobsson (M)
Övriga
Rahman Dastagir
Maisoon AL-Majidi
Naures Sager
Said Suleman

Afghanska kulturföreningen
Al Mandeiska föreningen i Skåne/Lund
De demokratiska irakiernas förening
Föreningen Eritreansk Civic Organisation för Demokrati och Rättvisa
(ECODR)
Stefanie Smith
International Chain of Lund
Eva Wallengren
IM Lunds lokalförening
Amanda Holm Strandkvist Röda Korsets Mångfaldskrets, Verksamheten Kompis Sverige Lund
Christian Penalva
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Mahnaz Soltani
Vice ordförande, Kurdiska kulturföreningen i Lund
Caddie Yun Zhou
Kinesiska ingenjörsföreningen
Tomas Lindgren
Lunds Karateklubb
Ola Jonsson Lunds SK
Mattias Persson
Lunds Ungdoms- & Hemgård
Thareya Bati
Mandeiska kulturföreningen
Yusra Imsheiel
Rädda Barnen Lund
Anita Carlström
Röda Korset, Internationella Huset
Antonio Maranon
Sama-Sama sa Lund
Tilde Dahl
Tamam
Heléne Trymander
Tillsammans för Lund
Marta Meszaros
Ungerskt kulturforum
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1. Information om IOP (idéburet offentligt
partnerskap)
Sammanfattning
Johan Larsson Boström enhetschef, resurs och utveckling,
socialförvaltningen, informerar om vad det innebär att arbeta med IOP
(idéburet offentligt partnerskap). Johan har lång erfarenhet av att arbeta
med IOP i Region Skåne. IOP är en partnerskapsrelation mellan den
offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som
hanterar någon form av samhällsutmaning. IOP-avtal skrivs ofta runt en
speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som
den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad
partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur
länge avtalet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.
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2. Information om medborgarcenters
verksamhet, samt hur kommunen arbetar med
information/kommunikation
Sammanfattning
Ann Ekwall chef för enheten för medborgarkontakt och Eva
Johannesson informerar om hur kommunens servicecenter arbetar samt
hur kommunen arbetar med information/kommunikation på flera språk.
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3. Philip Sandberg (L) samt Ulf Nilsson (L)
skrivelse ”Föreningsbidrag ska gå till
föreningar, inte till kommunen”
Dnr KS 2016/0243

Sammanfattning
Integrationsrådet beslöt vid senaste sammanträdet att bordlägga
skrivelsen från Philip Sandberg och Ulf Nilsson, Liberalerna och istället
diskutera den vid nästa sammanträde.
Philip Sandberg och Ulf Nilsson, Liberalerna har lämnat en skrivelse till
integrationsrådet om att uppmana kommunstyrelsen att anta nya riktlinjer
för Lunds kommuns integrationsanslag. Philip Sandberg och Ulf Nilsson,
vill att avsatta medel går till föreningar och inte till att kommunen söker
pengar av sig själv. Motiveringen till det var att år 2016 beviljades medel
om 50 000 kronor från integrationsanslaget till kultur-och
fritidförvaltningen och förvaltningens arrangemang av Lunds kommuns
mångfaldsrunda. Dock beslöt kommunstyrelsen 2016-04-06 § 125 att
förändra integrationsanslaget i sin nuvarande form genom att
integrationsanslaget överförs till socialnämnden för att finanisera
idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och föreningar för att
öka integration och inkludering. Motiveringen till förändringen var bland
annat att, att det är svårt att bedöma effekterna av de projekt som
föreningarna ansöker om bidrag för från integrationsanslaget. Det är
också svårt att bedöma resultaten av genomförda projekt och aktiviteter
och i vilken utsträckning de har bidragit till en ökad integration i Lunds
kommun. Eftersom kommunen står inför en ny situation och en större
utmaning än tidigare vill kommunstyrelsen pröva idéburet offentligt
partnerskap (IOP) som är en partnerskapsrelation mellan den offentliga
och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon
form av samhällsutmaning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2016-04-06 § 125 Uppföljning av riktlinjer för
integrationsanslaget.
Philip Sandberg (L) samt Ulf Nilsson (L) skrivelse ”Föreningsbidrag ska
gå till föreningar, inte till kommunen” 2016-02-29
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4. Information om idéverkstad den 9 juni Samverkan mellan Lunds kommun och
civilsamhället
Sammanfattning
Den 9 juni anordnade integrationsrådet i samverkan med socialnämnden
en tretimmars idéverkstad kring hur Lunds kommun och civilsamhället
kan samverka avseende mottagandet av nyanlända flyktingar.
Utvärderingen visar att flertalet var nöjda med workshopen. Exempel på
förslag som kom fram under idéverkstaden som sedan ska ligga till grund
för det fortsatta arbetet var bland annat behov av en fortsatt dialog med
föreningarna och med målgruppen, det vill säga nyanlända flyktingar,
behov av en övergripande struktur för samverkan mellan kommunen och
civilsamhället, kunskapsöverföring, samt en plattform för samverkan.
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5. Information från nämnderna till Kommunala
integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0178
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6. Information från föreningarna till
Kommunala integrationsrådet 2016
Dnr KS 2016/0179
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