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§ 1 Mötets genomförande
Mötet var en särskilt temakväll med fokus på Engagera dig för
människor på flykt. Idén kom ifrån föregående studentråd som hade
så intressanta diskussioner runt flyktingmottagande och
kopplingarna till civilsamhället. Utifrån det ersattes den ordinarie
mötesformen med ett bredare temamöte med syftet att knyta
samman kommunen, intresserade studenter och föreningar som
arbetar med flyktingmottagande. Temakvällen leddes av
studentrådets ordförande Elin Gustafsson och vice ordförande
Linnea Jacobsson. Nedan följer en redogörelse för temakvällen.
Socialförvaltningen inledde med en lägesanalys. Sanna Axberg och
Maria Berseus berättade om läget i Lund just nu. Det är mycket
svårt att göra en prognos för flyktingmottagandet men i november
2015 hade 190 000 asylsökande kommit till Sveriges vilket är
dubblering jämfört med tidigare år. Det kommer att bli en ny
tvigande lag 1 mars 2016 som gör att alla kommuner ska dela på
flyktingmottagandet. Det är ökade väntetider på bostäder just nu.
Just nu anvisas 15-20 barn varje vecka. HVB-platser och familjehem
saknas. Totalt finns det 7 HVB-hem i kommunen. Det är planerat att
starta 3 nya HVB-hem i december och personalbehovet är stort. Det
finns ett särskilt behov av stödpersonal på kvällar/nätter.
Tolkförmedlingen i Lunds kommun har de senaste åren har sett ett
kraftigt behov av tolkar. Tolkförmedlare förmedlar tolkar till Lunds
kommun, andra kommuner och andra organisationer och även
privata företag. Tolkförmedlingen förmedlar även översättningar.
För att arbeta som tolk finns det en särskild utbildning och test. Just
nu finns det behov av timanställda vikarier särskilt inom språken
dari, tigrinja, och somaliska.
Överförmyndarenheten arbetar med att rekrytera gode män både
till ensamkommande barn och övrig verksamhet. Om någon på
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta
sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man utses för
honom/henne. Ensamkommande barn har en god man fram till att de
fyller 18 år.
Vi kan veckan är ett studentinitiativ för att samla in pengar till
människor på flykt. Under oktobermånad samlade de in över
100 000 till människor på flykt som skänktes till flyktingarbetet på
ön Lesbos. Ett flertal aktörer, stora som små, gick ihop för att under
en veckas tid göra så stor skillnad som möjligt för några i orättvist
stort behov. Med hjälp av dessa engagerade föreningar, butiker,
organisationer, nationer, caféer, restauranger, företag, privatpersoner
med mera erbjöd staden från morgon till kväll erbjuda dess invånare
ställen att äta/dricka på och aktiviteter att ta del av - samtidigt som
insamlingen bara växte. Allt är baserat på olika initiativ vilket
många av dem var kopplade till studentlivet. Alla aktörer har själva
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fått bestämma vilket engagemang som har passat deras verksamhet
bäst och när tiden närmar sig kommer vi att avslöja vilka det är här
på den här sidan. En sak har de dock alla gemensamt, och det är att
vad de samlade in i en gemensam Lunda-bössa som de i slutet av
veckan skänkte oavkortat till det nya välgörenhetsinitiativet "Vi gör
vad vi kan" (http://vigorvadvikan.com/).
Kvällen avslutades med mingel med de inbjudna föreningarna. Det
var elva föreningar och över 300 studenter på plats som minglade
och knöt kontakter för vidare engagemang. De närvarande
föreningarna var följande: Asylgruppen Lund, Asylrättsstudenterna,
Folkuniversitet, Frivilliga Resursgruppen, Kompis Sverige, Lottorna
Lund, Refugees Lund, Rädda Barnen, Tamam och Tillsammans för
Lund.

§ 2 Mötets avslutande
Temamötet avslutades kl 20.00
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