1 (3)
2020-11-19
Arbete och välfärdsförvaltningen

Information istället för frukostmöte integration
Hej!
Den 1 december hade vi planerat att träffas på frukostmöte om integrationsarbetet
på Kulturkvarteret. Vår förhoppning var att kunna ses, dock med begränsat
deltagarantal. De strängare rekommendationerna innebär dock att vi helt ställer in
frukostmötet den 1 december. Nu informerar vi integrationssamordnare istället med
detta nyhetsbrev om olika möjligheter till engagemang och bifogar tips och länkar.

Intresserad av nattvandring på Gamlegården?
Familjeservice och Ungdomsservice, Genc Uka och Jonna Persson, skickar med en
videohälsning. I denna hälsning berättar de om fördelarna med nattvandring och letar
efter trygga vuxna bosatta på Gamlegården som är intresserade av att nattvandra och ha
en gruppledarroll. För frågor och intresseanmälan kan du kontakta:
jonna.persson2@kristianstad.se.
Hälsningen kan du se här: https://youtu.be/MqoaqMAKQmQ

Integrationsguide och föreningslots
Är en satsning som volontärsamordnare Linda Edvardsson ansvarar för. Hon tar
gärna emot intresseanmälningar både från dig som vill bli volontär och stödja
nyanlända och från nyanlända som vill ha kontakt med volontär och stöd i olika
frågor. Stödet kan handla om samhällsinformation, lotsa till föreningar och platser
i Kristianstad, läxhjälp, prata svenska, göra roliga och lärorika aktiviteter m.m.
Föreningslotsen finns tillhands i kontakten mellan föreningar och
nyanlända/volontärer.
Vi anpassar vår satsning utifrån läget med covid19 restriktionerna och genomför
rekrytering samt matchningsmöten mellan nyanlända, volontärsamordnare och
volontärer via olika digitala former eller utomhus med avstånd. Vi kommer
erbjuda volontärer informationsfilmer med olika tema med våra samarbetsaktörer
samt en workshop under nov/dec. Vi planerar också för att skapa en digital
mötesplats, där nyanlända och volontärer kan träffas regelbundet tillsammans för
att utbyta tips, samtal, information och mötas. Mer information finns också i våra
foldrar, dessa hittar du här:
Folder integrationsguide volontär
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Folder integrationsguide nyanländ
Vill du anmäla ditt intresse av att delta i satsningen så hör gärna av dig till Linda
Edvardsson, tfn 0738- 53 24 66, linda.edvardsson@kristianstad.se

Mötesplatsen Urbana Hembygdsgården
Mötesplatsen håller stängt en period på grund av striktare restriktioner i samband med
ökning av smittspridning av Covid. Mer information, vårt program samt när vi öppnar
verksamheten igen finns här:
Urbana och volontärer på Facebook och Urbana på Kristianstad.se
Linda tipsar:
Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats och en guide till svenska
samhället för asylsökande eller den som nyligen fått uppehållstillstånd. På
webbplatsen finns aktivitetskalender. Många föreningar och andra aktörer driver
idag verksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Kalendern är ett sätt att
synliggöra och sprida dessa verksamheter. Kalendern ska bidra till att asylsökande
och nyanlända lättare hittar till såväl aktiviteter som föreningsliv i Sverige. Om man
vill lägga ut en aktivitet i kalendern kan man som förening ansöka om att bli
användare på informationsverige.se.
Volontärbyrån har mycket bra vägledning och tips gällande ideellt engagemang

Mottagande 2021
Nästa år anvisas 809 personer till Skåne. Det beslutade regeringen i slutet av september
då de så kallade länstalen fastställdes. Förutom de personer som anvisas till kommunerna
är bedömningen att ungefär 1600 personer kommer att bosätta sig på egen hand i Skåne
under 2021. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd
som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga. Det totala
mottagandet i länet antas hamna på cirka 2400 personer.
Till Kristianstads kommun kommer 2021 nio personer att anvisas. Länsstyrelsens
skattning är att det totala mottagandet i Kristianstads kommun nästa år hamnar på 128
personer.

Presentation av två invandrarföreningar i kommunen
I kommunen finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med
invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar.
Alla invandrarföreningar bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen
per år. På grund av att rådet vid två tillfällen under 2020 fått ställa in sina
sammankomster har informationsfilmer spelats in med föreningarna. Filmerna läggs
ut på kommunens hemsida.
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I juni besökte integrationssamordnare Lovisa Afrikanska ungdomsföreningen och
Somaliska fritids- och kulturföreningen på Gamlegården. I filmen berättar de om vad
de gör för barn och ungdomar i integrationsprojektet Ungas Röst. Filmen kan du se
här: https://youtu.be/E-5mOiVosGc
I denna film berättar Imam Alsanji om vad föreningen Quinnor United gör och hur de
ställt om pga. covid19: https://youtu.be/f5QhRDqtdRI

Kommunens hjälplinje
Behöver du eller någon annan ha stöd i samband med covid-19? Hjälp gärna till att tipsa
om hjälplinjen på telefon 044-13 20 99. Vi svarar vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.
Behov kan också meddelas via en e-tjänst. Mer information om hjälplinjen hittar du på
kommunens hemsida. Kommunen samarbetar med flera organisationer och har
volontärer som gärna hjälper till. En volontär kan till exempel hjälpa till med att handla,
hämta mat eller göra digitala inköp. Man kan också träffa en volontär för utevistelse eller
pratstunder.
Under kriser behövs volontärinsatser för att höja livskvalitén. Som volontär bidrar du med
tid och engagemang. Vill du veta mer om vad en volontär gör och hur du blir volontär? Här
hittar du information om du vill engagera dig som volontär.

Om du inte längre vill ta del av detta nyhetsbrev, meddela oss så tar vi bort dig från
sändlistan.
Vänliga hälsningar
Lovisa Gentz och Linda Edvardsson| Integrationssamordnare
Arbete och välfärdsförvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: J A Hedlundsväg 17
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