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§ 10

Kulturen presenterar sin programverksamhet

Yvonne Andersson och Olle Ekström från Kulturen, presenterar Kulturens programverksamhet genom att integrationsrådet går en rundvandring på Kulturen. Kulturen önskar att utöka sin verksamhet genom att
förlängda öppettiderna och även ha öppet på kvällar. I programverksamheten önskar man också att samverka mer med lokala föreningar om
olika ämnen och teman.
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§ 11

Presentation av Lunds Överenskommelse

Ulrika Dagård processledare för Lunds Överenskommelse berättar om
processen för Överenskommelsen. Förslaget till Lunds Överenskommelse finns för remissyttrande fram till den 31 maj. Föreningar, nämnder
och råd i Lund kan yttra sig över Överenskommelsen. Under remisstiden
har även ett antal remissmöten arrangerats för föreningar för att de skulle
kunna få mer information och kunskap om Överenskommelsen. Följande
remissmöten har arangerats:


Torsdag 12 april, kl. 17.00–19.00 i ABF MittSkånes lokal Oscar
Olsson, Killiansgatan 9, Lund



Tisdag 17 april, kl. 16.00–18.00, i Idrottshallen, Högevallsbadet,
Lund



Torsdag 19 april, kl. 16.30–18.30 hos Träffpunkt Veberöd, Sandgatan 4, Veberöd



Onsdag 25 april, kl. 16.30–18.30 hos Träffpunkt Linero, Linero
Torg 22, Lund



Onsdag 2 maj, kl. 15.00–17.00, i Stadshallen LAB (Gamla Turistbyrån), Stortorget 9, Lund



Måndag 7 maj, kl. 17.00–19.00 i Fritidsgården i Genarp, Norra
Fäladsvägen 5, Genarp



Måndag 14 maj, kl. 18.00–20.00 hos Hemgården, Kiliansgatan
11, Lund

Vad är Överenskommelsen?
Lunds Överenskommelse är ett dokument/en avsiktsförklaring om samarbete mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Det finns även
en nationell överenskommelse, samt regionala överenskommelser - till
exempel mellan region Skåne och idéburen sektor i Skåne. Parterna i
Lunds Överenskommelse är Lunds kommun och organisationer/föreningar i Lund som tillhör den idéburna sektorn.
Syftet med Överenskommelsen är att Lunds kommun och idéburen sektor
ska samarbeta för att tillsammans identifiera och lösa olika samhällsbehov och utmaningar. Lunds kommun vill ta tillvara den kraft och resurs
som idéburen sektor är och uppmuntra idéburen sektors engagemang.
Alla föreningar och organisationer i Lunds kommun som har en demokratisk värdegrund kan ansluta sig till Överenskommelsen
Det övergripande målet med Överenskommelsen är att bidra till
Lunds vision:
Justerare
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Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.
Det görs genom att:


Skapa en tydlig struktur för dialog och samverkan mellan parterna.



Uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som
opinionsbildare och röstbärare, samt att stärka idéburen sektors
roll som aktör i samhällsutvecklingen.



Utveckla möjligheter för idéburen sektor att ytterligare delta,
skapa mervärde och bidra till välfärdsutvecklingen i Lund genom
idéer, förslag och genom olika samverkans- och finansieringslösningar.

Överenskommelsen innehåller principer och åttaganden för hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska samverka. Principerna är:


Integritet och oberoende – I samverkan med kommunen ska föreningar/organisationer kunna verka självständigt och oberoende.



Öppenhet och insyn – Samverkan bygger på öppenhet och transparens mellan parterna.



Kvalitet – Föreningar/organisationer avgör kvalitén på sin verksamhet. I samverkan och i samverkansavtal på uppdrag av kommunen avgör kommunen kvalitén på verksamheten.



Långsiktighet – Kommunen ska sträva efter att vara långsiktig i
sina beslut som berör idéburen sektor.



Dialog – Samverkan mellan kommunen och idéburen sektor bygger på en kontinuerlig dialog.



Mångfald – Kommunen och idéburen sektor ska tillsammans
verka för att en mångfald av föreningar/organisationer deltar
inom ramen för Överenskommelsen.

Åtagandena är:

Justerare



Öppna kontaktvägar – Föreningar/organisationer ska ha lätt att
kontakta kommunen. På samma sätt ska det vara lätt för kommunen att få relevant information från idéburen
sektor i det fall som det behövs.



Kunskapsökning – Båda parterna ska sträva efter att öka kunskapen om varandras förutsättningar och roller.



Samverkan och dialog – Parterna ska tillsammans utveckla former för samverkan och dialog.
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Informationsspridning – Parterna ansvarar för att sprida information om Överenskommelsen inom sina respektive organisationer.



Samhällsutveckling – Parterna ska gemensamt identifiera samhällsutmaningar och behov för att kunna utveckla olika samverkanslösningar.



Gemensamma finansieringsformer – Parterna ska utveckla gemensamma finansieringslösningar såsom IOP och/eller andra
samverkansprojekt.



Mångfald av utövare - Kommunen ser över möjligheten att utforma upphandlingsförfarandet på ett sådant sätt att hänsyn tas till
idéburens sektors mervärde och förutsättningar.



Uppföljning och utvärdering - Parterna ska följa upp överenskommelsen vart fjärde år. Överenskommelsen ska vid behov revideras. Handlingsplanen följs upp och utvärderas varje år

Med utgångspunkt från principerna och åtagandena inom Överenskommelsen ska Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans arbeta fram
handlingsplaner för gemensamma projekt och samverkanslösningar.
Alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund kan
löpande ansluta sig till Lunds Överenskommelse. Anslutning sker genom
att föreningar/organisationer fattar ett styrelsebeslut och skickar in beslutet till Lunds Överenskommelse. Det är upp till varje organisation/förening att besluta sig för om man vill stödja och underteckna Överenskommelsen i sin helhet.
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Förnärvarande har socialnämnden sju pågående avtal med idéburna organisationer i Lund, det vill säga idéburna offentliga partnerskap (IOP).
Målsättningen med Lunds Överenskommelse är fler samverkansavtal ska
kunna tecknas mellan kommunen och idéburna organisationer.
Sadaf Haidari och Yusra Imsheiel representerar föreningen Kompassen
och har ett IOP avtal med Lunds kommun om att driva ett boende för
åldersuppskrivna ensamkommande ungdomar. Sadaf och Yusra informerar om boendet och IOP:n .
Bakgrunden till att ordna boende för åldersuppskrivna ensamkommande
ungdomar var att när ungdomarna blev åldersuppskrivna så fick de inte
längre vara kvar i Lund kommuns boenden. Kommunen ansåg att de inte
längre var kommunens ansvar att ansvara för ungdomarna, utan istället
staten. Det innebar att ungdomarna blev förflyttade till Migrationsverkets
boenden och fick därmed oftast lämna den miljö de vara vana vid och
gick i skola i.
Flera organisationer och medborgare protesterade mot att de åldersuppskrivna ungdomarna inte fick stanna kvar i Lunds kommun. I och med ett
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Lundaförslag och en motion till kommunfullmäktige beslöt kommunfullmäktige i december 2017 att åldersuppskrivna ensamkommande ungdomar skulle få stanna i Lund. Därför tecknades ett IOP avtal mellan
Lunds kommun/socialnämnden och med föreningen Kompassen.
IOP;ns syfte är att Kompassen ska ordna värdfamiljer och driva ett boende till åldersuppskrivna ungdomar över 18 år. IOP:n gäller från mars
till december 2018. Det enda krav Lunds kommun har ställt är att ungdomarna ska ha en aktiv skolgång och närvara i skolan. Annars driver
Kompassen verksamheten utifrån sina egna kvalitetskrav. En kontinuerlig återkoppling och rapportering om Kompassens verksamhet sker till
Lunds kommun.
För närvarande har Kompassen 37 ungdomar att ordna boende för. 22 av
dem bor i värdfamilj och 15 bor i inackorderingsboendet som Kompassen
driver. Majoriteten är killar och endast två är tjejer. Inackorderingsboendet har 17 platser och just nu bor 15 killar där. Boendet drivs som ett
självhushåll med ett rullande städschema. Inga övernattningar är tillåtna.
Sadaf och Yusra är heltidsanställda och boendet som är bemannat dygnet
bemannas också av 31 aktiva volontärer. Även andra föreningar är engagerade och, till exempel, Flyktingar i Lund och IM bedriver läxhjälp på
boendet.
22 ungdomar är boende hos värdfamiljer. Det utgår ett ekonomiskt stöd
om 2000 kronor till respektive värdfamilj. Föreningen fungerar som ett
socialt stöd till familjerna och familjerna träffas tillsammans en gång i
månaden. Föreningen erbjuder även värdfamiljerna utbildning i asylrätt
och ger psykologiskt stöd. Ofta rekryteras någon som ny värdfamilj genom kontakter med en annan värdfamilj och på så sätt får man kunskap
vad det innebär att vara värdfamilj.
Sadaf och Yusra menar att hittills har allting fungerat utan några större
problem. Inackorderingsboendet fungerar utmärkt och de boende följer
de regler som finns.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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§ 12

Information från föreningarna till integrationsrådet

Föreningarnas representanter informerar integrationsrådet om sitt pågående arbete.
IM arbetar på med sin verksamhet. IM har en pågående IOP med Lunds
kommun/socialnämnden som kallas för Vänskap-Unga som innebär att
en etablerad familj och en nyanländ ungdom träffas. Syftet är att träffas,
umgås och göra saker tillsammans, hemma hos varandra eller genom
aktiviteter på ute i staden. Familjerna/ungdomarna bestämmer själva hur
ofta man ska träffas och vad man ska göra. IM har även en ytterligare
IOP med Lunds kommun/socialnämnden som heter Vänskapa-Familj.
Vänskapa-Familj innebär att etablerade och nyanlända familjer träffas för
att umgås och hitta på saker tillsammans. Syftet är att träffas, umgås och
göra saker tillsammans, hemma hos varandra eller genom aktiviteter ute
på staden. Familjerna bestämmer själva hur ofta man ska träffas och vad
man ska göra.
Sama Sama SA fortsätter sitt arbete med att arrangera mindre integrationsaktiviteter. En större fest ska anordnas i september och målsättningen
är att presentera Filipinerna i miniatyr.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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§ 13

Information från nämnderna till integrationsrådet

Nämndernas representanter informerar integrationsrådet om nämndens
pågående arbete.
Socialnämnden har för tillfället problem i flyktingmottagandet. Det är
många bostäder som skulle ha varit färdiga och som blir försenade. Resultatet blir dyra hotellösningar för de nyanlända som kommer till Lund.
I Dalby ska 50 lägenheter byggas som ska vara klara till årsskiftet. Lägenheterna är främst för familjer och det innebär att 130 barn kommer att
flytta till Dalby inom kort. Nätverket Tillsammans för Dalby och som
består av engagerade Dalbybor är involverade i mottagandet och ordnar
aktiviteter och stöttar de nyanlända.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en ny gymnastikhall vid
arenaområdet i Lund. Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår planeringen för Lov i Lund och SommarLund.
Integrationsrådet lägger informationen till handlingarna.
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