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§ 19

Hur har det gått med Världen i Lund?

Thomas Göransson, Janaina Terra Ruckert Vercesi och Fariba Goziny
från vård- och omsorgsförvaltningens träffpunktsverksamhet informerar
om hur arbetet har utvecklats med ”Världen i Lund”.
Thomas Göranson, arbetar som verksamhetsledare för träffpunktsverksamheten för seniorer. Janaina Terra Ruckert Vercesi som talar spanska
och portugisiska och Fariba Goziny som talar persiska arbetar som värdinnor inom seniorverksamheten i Lund. Det innebär att Janiana och
Fariba besöker äldre med utländsk bakgrund i deras bostäder. Syftet är att
skapa trygghet för de äldre, motverka isolering och hjälpa till med översättning och andra tjänster. Det finns sex personer som arbetar inom värdinneverksamheten, som än så länge enbart finns i de centrala delarna av
Lund.
Thomas, Janaina och Fariba ingår i en arbetsgrupp inom Vård och omsorg som heter ”Världen i Lund”. Målet är att genom samverkan med
ideella föreningar, organisationer, studieförbund, kommunala verksamheter, med flera, kunna förbättra verksamheternas utbud och stöd för att
nå seniorer med utländsk bakgrund. Det vill säga, genom ”Världen i
Lund” vill verksamheten nå seniorer med annan kulturell eller språklig
tillhörighet och deras anhöriga. ”Världen i Lund” försöker genom dialog
och skapandet av gemensamma event/aktiviteter bli bättre på och hitta
nya kanaler för att nå ut med programinnehåll, aktiviteter och stöd samt
fånga upp målgruppens önskemål/behov.
”Världen i Lund” har bland annat ett nära samarbete med ABF eftersom
studieförbundet har en stor verksamhet som riktar sig mot äldre med utländsk bakgrund. Sedan 2014 ordnar ”Världen i Lund” tillsammans med
ABF och andra organisationer en större mångkulturell fest. Den senaste
festen arrangerades i stadshallen i Lund den 25 mars 2017. Eventet blev
mycket lyckat och välbesökt. Flera föreningar hjälpte till med arrangemanget och en ny fest håller på att planeras. Festen ska genomföras den
28 april 2018 i stadshallen. ”Världen i Lund” arrangerar också nätverksträffar där även föreningar och organisationer ingår för att diskutera och
utveckla verksamheten. Fler föreningar är välkomna att engagera sig i
nätverken.
Inom träffpunktsverksamheten är målsättningen att starta upp två nya
aktivitetsgrupper, en persisktalande och en daritalande. Det är svårt att
attrahera äldre med utländskbakgrund till träffpunkterna. Därför arbetar
personalen med att ta fram ett lockande program med aktiviteter från hela
världen. Målsättningen är att utveckla aktiviteter som fokuserar på utländsk kultur, dans, mat och traditioner.
En ny träffpunktsverksamhet startar till hösten kopplat till verksamheten
på Arkivet. Träffpunkten ska fokusera på mångfald för att bygga broar
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mellan generationer och mellan kulturer. Målsättningen är att seniorer
själva ska driva olika aktivitetsgrupper.
Anhörigcenter ska även försöka skapa en grupp med anhöriga till äldre
med utländsk bakgrund för att de ska kunna utbyta erfarenheter och än
mer stötta sina anhöriga.
En broschyr har arbetats fram på flera olika språk som beskriver Vårdoch omsorgs verksamheter för äldre, samt träffpunktsverksamheten. Broschyren är mycket uppskattad och efterfrågad.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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§ 20

Utvärdering av integrationsrådets arbete/verksamhetsplan för 2018

Integrationsrådet arbetar i grupper för att utvärdera arbetet under år 2017,
samt för att planera integrationsrådets arbete inför 2018.
Utvärdering av rådets arbete 2017
Bra






Positivt att integrationsrådets föreningar och organisationer har
kommit till tals.
Bra informationsutbyte mellan förtroendevalda och föreningar/organisationer. Det har varit en tvåvägskommunikation.
Bra och varierat utbud av förläsare.
Bra att arbeta i mindre grupper. Positivt om konceptet kan utvecklas till nästa år.
Positivt att rådets möten arrangeras i varierande lokaler.

Mindre bra




Tidsplaneringen under mötena behöver förbättras. Fler pauser
hade varit önskvärt.
På vilket sätt ska rådet arbeta med det integrationspolitiska programmet och dess handlingsplan?
Dålig närvaro bland föreningar på rådets möten. Förmodligen slutar representanter och återkopplar inte till sina föreningar. Det blir
ingen kontinuitet. Vi behöver undersöka varför föreningarna inte
närvarar.

Verksamhetsplan inför 2018
 Det hade varit intressant att veta hur andra kommuner arbetar
med integration Studiebesök i eller besök av andra kommuner
vore bra för att utveckla ett utbyte av erfarenheter.
 Utveckla konceptet med att arbeta i mindre grupper.
 Förbättra samverkan mellan föreningar/organisationer och rådets
förtroendevalda.
 Ska rådet arbeta fram en ny handlingsplan för det integrationspolitiska programmet?
 Utveckla någon form av kommunikationskanal för föreningar
såsom webbsida/facebookgrupp eller liknande.
 Temadag/kväll om mänskliga rättigheter.
 Statusen för ensamkommande barn/unga måste bevakas av rådet.
 Försöka att synliggöra föreningarnas arbete ännu mer.
 Informera om IOP och olika föreningsbidrag.
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Information om valet under nästa år, då det är valår.

Nästa års mötestider för integrationsrådet är:





Tisdagen den 13 mars
Tisdagen den 15 maj
Tisdagen den 11 september
Tisdagen den 13 november

Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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§ 21

Information från föreningarna till integrationsrådet

Föreningarnas representanter informerar integrationsrådet om sitt arbete.
Rädda Barnen: Rädda Barnen samarbetar med olika föreningar och är
engagerade i projektet ”Livskonceptet”. ”Livskonceptet” är ett projekt
som arbetar med hållbara värden i tillfälliga bostadslösningar. I Lund ska
projektet arbeta på Linero i samband med att tillfälliga modulbostäder
ska byggas där för nyanlända. ”Livskonceptet” är ett samarbete mellan
IKEA Retail Sverige och Rädda Barnen. I övrigt arbetar Rädda Barnen
med olika projekt och aktiviteter såsom ”Tjej till tjej” som finns på fritidsgården på Linero. ”Tjej till tjej” är en grupp för tjejer som tillsammans genomför olika aktiviteter.
Kompis Sverige: Kompis Sverige har matchat ihop 60 kompispar under
2017. Dock är det svårt att nå målgruppen nyanlända. SFI i Lund har
tillfälligt satt stopp för föreningar att besöka SFI för att informera om sin
verksamhet.
Röda Korset, Internationella Huset: Röda korset, Internationella huset
anordnar ett flertal aktiviteter för nyanlända såsom simundervisning, golf
och cykling. Föreningen anordnar dagligen en loppmarknad i sina lokaler
på Tullgatan/Södra Esplanaden.
International chain of Lund: International chain of Lund är en stor sammanslutning av medlemmar från olika länder. Organisationen håller på
att planera aktiviteter för nästa år och förbereder ett julprogram bestående
av traditioner från olika länder.
IM: IM arbetar med ett flertal aktiviteter för nyanlända till exempel,
språkcaféer, hantverksgrupper och har även en secondhand butik. Organisationen arrangerar även läxhjälp på HVB hem och driver projektet
”Vänskapa” som etablerar kontakt med etablerade familjer och ensamkommande ungdomar. IM efterlyser svenska familjer som kan fungera
som vänskapsfamiljer.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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§ 22

Information från nämnderna till integrationsrådet

Nämndernas representanter informerar integrationsrådet om nämndens
arbete.
Kultur- och fritidsnämnden: Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut
om Lunds kommuns Ungdomspolitiska program och om Lunds Kulturpolitiska program. Det Ungdomspolitiska programmet kommer att skickas på remiss till alla nämnder och råd i Lunds kommun.
Vård- och omsorgsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut
om att beställa fler särskilda boenden. Nämnden har även genomfört en
medborgardialog i Genarp.
Socialnämnden: Socialnämnden ska besluta om en ny IOP (Idéburet offentligt partnerskap). IOP:n ska ingås med RådRum Lund som bedriver
samhällsinformation till nyanlända på biblioteken. Kommunstyrelsen har
beslutat att socialförvaltningen ska hyra delar av det före detta äldreboendet Österbo för att etablera HVB hem och stödboende.
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen arbetar med att få fram bostäder
till nyanlända Lundabor. Modulbostäder är beställda, men är försenade
med 5-6 månader. Under tiden som stadshallen byggs om ska kommunfullmäktiges möten hållas i Polhemskolans aula. Kommunen samverkar
med Raul Wallenberg institutet i samband med att Lund ska utropa sig
till mänsklig rättighets stad.
Barn- och skolnämnd Lund stad: Barn- och skolnämnd Lund stad arbetar
med den nya skolorganisationen. En ny skoldirektör har anställts. Barnoch skolförvaltningen Lund stad anställer även personer via den statligt
finansierade reformen Extra tjänster som riktar sig till personer som ska
etablera sig i Sverige. Personer anställs bland annat i förskolan och förvaltningen planerar att anställa 60 personer vi Extra tjänster.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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