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Integrationsfrukost 2018-09-13

1. Lovisa och Lakshmi hälsar välkomna presenterar att dagens tema är Barn och Unga.

Nämner kort vikten av att fortsätta arbetet med integration oavsett valresultat.
2. Gedigen presentationsrunda av alla fantastiska verksamheter!
3. Gyöngyi Rüll hälsar alla välkomna till invigningen av den nya mötesplatsen på
Charlottesborg som öppnar idag. Läs mer om mötesplatsen:
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/senior-aldre/motesplatseraktiviteter/
4. FN-föreningen delar ut information om Framtidsveckan 17/9-23/9. Läs mer om
framtidsveckan: Framtidsveckan
Lakshmi berättar om nuläget på Urbana hembygdsgården, sommarens verksamheter
vände sig mycket till barn. Nu i höst blir det återigen fokus på språkintroduktion med
bl.a. språkcafé. I höst blir det även en cykelkurs. Älskade barn fortsätter. House of
Beatrix ansvarar för skötseln av trädgården.
En arabiskakurs startade igår, finns fler platser om någon är intresserad. Vad mer som
är på gång hittar du i höstprogrammet. Angående enkäten om integrationsfrukosten

har endast 10 svarat, fler uppmanas att svara för att kunna utveckla dessa
frukostträffar. 8.4/10 i poäng! Utvecklingsområden är tidsaspekten, att få den att
räcka till samt önskemål om att bjuda in näringslivet och arbetsförmedlingen, dessa
närvarar idag.
Har du inte svarat på enkäten så kan du göra det här:
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/invandring-och-integration/anmalan-tillfrukostmote-om-integration/vad-tycker-du-om-vara-frukosttraffar/
5. Hanna Gustavsson, Röda korsets samarbete med Friskis om gymnastik för utländska

kvinnor. Start v. 36 tisdagar 9-10 i Friskis lokaler på Björkhem. Några samåker från
Gamlegården. Fler deltagare önskas! Kristianstads Röda korsets hemsida finns mer
information. Mat och prat-studiecirkel, matlagning med olika matkulturer är tänkt
att starta i höst.
6. Caroline Danielsson, Näringslivskontoret berättade att igår lanserades idén

kompisfika i samarbete mellan kommunen, Kompis Sverige, sex idrottsföreningar
och Kristianstads glada Bagare. 25 etablerade svenskar och 25 nya svenskar fikar
och går sedan tillsammans på en klubbmatch. Caroline informerar även om
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kommunens företagsbesök samt om näringslivsträffen den 3/10 Kristianstad växer in
i framtiden. Få utländska företagare kommer på tillväxtträffar för företagare och
kommunen behöver bredda sitt nätverk med fler näringsidkare! Tipsa därför gärna
om dessa träffar.
7. Lotta Salvin, Arbetslivsresurs, informerar om hur en kan starta eget, med hjälp av en

affärsplan och lära sig vad en mer behöver tänka på, såväl praktiskt såväl som
teoretiskt. Marknadsföring, företagsekonomi och bokföring.
8. Anders Tell, kommunalråd. Mottagande, integration och framtid. Fd ordförande i

Barn-och utbildningsnämnden. Berättar om höstens 2015 utmaningar utifrån sin roll
i BUN. Politikerna från BUN och AVN träffades då mer intensivt för att diskutera
utmaningarna. Berömmer alla närvarande att tack vare allas engagemang så klarade
Kristianstad den akuta situationen hyggligt enligt Tell. Nu kommer färre hit så det är
på tiden att diskutera integration som ju består av bl.a. arbete, bostad och
föreningsliv.
850000 invånare, 18 % är utrikes födda.
Vad som bidrar till vår segregation är att de utrikesfödda bor nära stan, ej i
Fjälkinge, Åhus, Tollarp osv. Vi behöver bygga nya bostäder så att
boendeintegrationen ökar. Berättar om det fria skolvalet som ändå hämmar
integration. Berättar om nya Lingenässkolan där avsikten är att bidra till ökad
integration jämfört om skolans placering hade varit på ett område med få
utlandsfödda. Näsby är framtidens stadsdel hävdar Tell. Nämner Hammar som mer
uppblandad stadsdel då det byggs varierade typer av bostäder, hyresrätter och
bostadsrätter.
Norretullsskolan är segregerad så en ny engelskinriktad profil har startat nu i höst,
23 elever i åk 7. Nämner näringslivsrådet som politikerna träffar regelbundet där
många näringsidkare vittnar om att det är svårt att rekrytera. Tillit och förtroende
utgör integration, särskilt i föreningslivet.
Lovisa flikar in siffror:
Idag 314 inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Kristianstads kommun,
dvs asylsökande i kommunen. I februari 2016 hade vi 1053 asylsökande i
kommunen.
2014 tog kommunen totalt emot 38 ensamkommande barn och under 2015 kom
enbart i oktober 38 ensamkommande på en månad.
Idag är 123 ensamkommande barn inskrivna i Arbete o välfärdsförvaltningen i
kommunen. Av de som idag är asylsökande i kommunen är 50 ungdomar mellan 1819 år. De flesta av dessa kom som ensamkommande men har fått avslag, skrivits
upp eller fyllt arton. I juni i år fanns ca 42 före detta ensamkommande i kommunen
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som skulle kunna omfattas av den nya gymnasielagen.
9. Tobias Lohse, Skånes stadsmission om verksamheten i Kristianstad, den största

gruppen de möter är unga ensamkommande. Politiken sätter dem i hemlöshet.
Berättar om de som blivit uppskrivna i ålder och den nya gymnasielagen. Berättar
att denna utsatta grupp lever på hoppet om att få bo kvar. Många bor hos vänner och
de som lyckats få egen bostad är väldigt solidariska med att dela med sig så många
är trångbodda. Samverkar med Röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan för
att hjälpas åt för att hjälpa situationen så snart som möjligt. Nämner att samverkan
mellan dessa parter är mer etablerat i Malmö.
Uppmanar alla att öppna sina hem för att bli fadderhem. Berättar om en
fadderhemsträff 25/9 på Café David kl 18-20. Välkomnar alla som funderar på att
bli fadderhem
Mer info Skånes stadsmission, fb eller hemsidan.
10. Jenny Comstedt, rektor Språkintroduktion Österänggymnasiet, har 100 elever just

nu. Eleverna är nyanlända och har varit i Sverige max 4 år.
Berättar om ungdomarnas långa skolvardag. Läser grundskolenivå för att kunna bli
behöriga.
45 asylsökande ht 2017. 24 startade i höst. Hälften har fått asyl och hälften har blivit
uppskrivna i ålder. Berättar om ett exempel med ett brödrapar där storebror blivit
lillebror och tvärtom med endast 6 månaders skillnad (!). Vittnar om elever som
sover på lektionstid för där är de trygga, särskilt om de inte har någon stans att bo
eftersom de är asylsökande.
I Kristianstadsbladets blogg Salaam kan du läsa om Rahmat, en elev som innan gått
på Österänggymnasiet, som flytt Sverige och numer bor på gatan i Paris.
Jenny berättar om några till elever med förödande öden. Comstedt berättar om
utmaning att bedriva skolundervisning och berömmer sin personal som bemästrar
Motivationshöjande åtgärder. På skolan arbetar man med värderingar; tjejgrupp
Freezone och killgruppen som har Din Bror. Livskunskap för dessa elever
Arbetslivsprojekt med externa föreläsare och studiebesök.
Skola i omöjlig situation med integrationsåtgärder.
11. Martin Thornell, Kommunpolis. Berättar om vikten av att alla parter samarbetar.

Utmaning med de som är hemlösa och bryter mot lagen genom t.ex. olaga intrång.
Här räcker det inte med brottsbekämpning om integration och förebyggande arbete
saknas.
Kommenterar oroligheterna i Kristianstad senaste tiden och nämner det goda
samarbetet som finns.
Reflektion kring hösten 2015 då han själv var på plats i Malmö och tog emot
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flyktingar. Han berättar att alla tillfällen bestod av olika upplevelser.
Ute och informerar nyanlända om deras rättigheter men också om skyldigheterna
som följer med. Vill förebygga att nyanlända begår brott pga. att de inte känner till
svenska lagar kring ex. alkohol, narkotika, sexualbrott…
Alla har olika ryggsäckar och berättar om att det finns varierad erfarenhet av polis.
Två utsatta områden, berättar om myndighetsföraktet att en del inte vill prata med
polisen men befarar att människor tar lagen i egna händer.
Varför gör inte Polisen det vi ska? Gränsarbetet tog många av polisens resurser.
Ingripande verksamhet; ringer en 112 ska en polis komma till plats.
Brottsförebyggande arbete klarar ett område att vara utan en kort tid men sedan blir
priset högt. Desto längre tid det brottsförebyggande arbetet får stå tillbaka desto
större risk att brotten ökar och resurser går till detta.
12. Inbjudan från Skånes Horn av Afrika förening till föreläsning. Jamal hann inte
informera på mötet, men till dessa minnesanteckningar finn inbjudan bifogad.
Föreläsningen är på temat att motverka skadliga traditioner och såväl Sheik Salahudin
Barakat från Islanakademin som doktorand Camilla Larsson från Malmös universitet
kommer att prata.

Tid: den 30 okt, klockan 13–16
Plats: Kulturkvarteret i Kristianstad, Kanalgatan 30
13. Även inbjudan till workshop på temat insatser för nyanlända bifogas. Workshopen
arrangeras av kommunen i samarbete med Rådrum. Du som arbetar med olika
insatser för nyanlända bjuds in att delta den 3 oktober klockan 9-12 på Vinterstallet.
Syftet med workshopen är att skapa en gemensam bild kring vem som gör vad, vilka
resurser och resultat olika projekt har och hur vi kan arbeta tillsammans för att följa
upp våra insatser. Anmälan sker till Maria Asklund, planeringsstrateg:
maria.asklund@kristianstad.se
14. Nästa frukostmöte äger rum den 20/11 klockan 8.15 till 10.00 på Kulturkvarteret.

/Anna Nordin

Inbjudan Skånes Horn av Afrika 30 okt
Inbjudan workshop 3 okt

