
Kristianstads
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (1)

Sammanträdesdatum

Integrationsrådet 2019-11-27

Plats ochtid östra kommunhuset, rum B 108, kl.17.00 19.00

Närvarande Radovan Javurek,(L) ordförande Sabina Månsson Hultgren (S),
vice ordförande

Lovisa Gentz,
integrationssamordnare

Mohamed Mahlnood, Al-Hadi
kulturRörening Azad Abbas, Al-Hadi

kulturmrening
Kamaludin Wasa, Afghanska
föreningen

Edina Glavas, Bosninska
kvinnoföreningen biser

Mediha Jazavac, Bosninska
Kvinnoföreningen biser

Hava Omanovic, Bosninska
kvinnoRöreningen biter
Tesfamariam, Eritreanska
mreninaen
Mohammed Hussein. Kurdiska
föreningen

Alganesh Mesfin, Eritreanska
Röreninaen
Maryam Hassan, Kultur och
Hantverksnöreningen C4

Abraham, Eritreanska
föreningen
Mayassar Assfor, Kultur och
HantverksRöreningen C4

Kissmat Mirkhan, Kurdiska
föreningen

Aoni AITmizi, Palestinska
föreningen

Hassan Mousari, damen
Förening

Jamal Abdulle, Skånes Hom av
A6'ika förening

Jörgen Johnsson (L), Kultur och
ftitidsnänmden

Mahad Farah, Somaliska åitid
och kulturföreningen

Dani61 Tejera (L), Bam och
utbildningsnämnden

Gergely Molnar, Ungerska
föreningen

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren

Justeringens
tid och plats Ostra kommunhuset 20 1 9- 1 2-20

Sekreterare \ {liz/- ::(/!Z .
a Gen

Paragrafer $$ 18-25

Ordförande

Justerade

.bjHa Månsson Hultgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Information har skett genom anslag.

IntegrationsrådetSainlnanträdesdatumStyrelse/Nämnd 2019-11-27

2020-01-11Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-20 Datum då
anslagettas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Ostra ki lset

UnderskriR .g.k/;3äi

Lovisa Gentz
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

INTEGRATIONSRÅDET 2019-11-27

Öppnande av sammanträde

e Ordforande flyttar upp punkt 8 på dagordningen. Punkten ligger
nu efter punkt 5.
Dagordningen fastställs

Valavjusterare

e Sabina Månsson Hultgren väljs till justerade för dagens protokoll

1 (9)

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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INTEGRATIONSRÄDET

$ 19

Presentation av mötesdeltagare

e Presentationsrunda av alla mötesdeltagare

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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INTEGRATIONSRÅDET

$ 20

Genomgång av föregående mötesprotokoll

e Protokollet läggs till handlingama

Justerarens signat
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Sammanträdesdatum

2019-11-27INTEGRATIONSRÅDET

Föreningar som beviljats medel berättar om vad de har
gjort

Sotllaliska kultur och.flitidsjörening tillsammans medÄBF pxesente ax
biodlarprojekt.

.f/asean.#ån Sa/?ze/?dåren/ng presenterar sin förening och hur de har arme
tat. De har arbetat med modersmål till vuxna och bam, svensk- och eng-
elskundervisning, samhällsorientering, blanketthjälp och information, ak-
tiviteter for bam och ungdomar. De har även genomfört inomhusfotboll
för såväl vuxna som bam. De som är nya ska få hjälp av de medlemmar
som varit här längre.

17a/?Deras o kz///u/:Ågren/egen berättar om sina aktiviteter. Aktiviteter för
bam och ungdomar på Österäng och för kvinnor som är föräldralediga.
Föreningen tog förra gången upp svårigheten att hitta lokal och tyvärr är
lokalfrågan ännuintelöst.

Z./ngersÅadören/egen berättar om sina aktiviteter. Föreningen bildades
1 981 . De har en plan med olika aktiviteter spridda över året. Aktiviteter
som teatermreställningar, bamteater, dockteater, firande av högtider, be.
sök av kända personer m.m. Folkdans och foljcmusikkvällar anordnas
också.

Kurd/s#a ku//u/:föreningen berättar om situationen för kurder vilket gör
att kurder har flytt och fortsätter att fly. Aktiviteter som föreningen driver
är både kulturella och kopplade till det politiska läget Rör kurder. Aktivi-
teter riktar sig till vuxna, bam och ungdomar. Föreningen informerar om
lagar och regler i det nya landet samt fokuserar på språket. Föreningen
hjälper nyanlända med bostäder och ibland med arbete. De arbetar med
ungdomar Rör att förhindra missbruk. Föreningen samarbetar med ABF.
Föreningen har bra lokal och är tacksamma Rör den. Firar högtider och
har minnesstunder i föreningen. Anordnar sommarutflykter och fester
med andra föreningar.

Utd ragsbestyrkande Justerarenssignatul
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Sammanträdesdatum

2019-11-27INTEGRATIONSRÅDET

Eritreanska föreningen har aktiviteter Rör ungdomar, matlagning och fot-
bollsaktiviteter. Erbjuder familjer att kunna surfa fritt, tittar på TV. Ung-
domar i föreningen som har utbildning undervisar yngre ungdomar. Före.
ningen har anordnat grillfest Rör medlemmar.

Skånes /7o/'/? av ]l/?/Åa har beviljats medel för undervisning i körkortste-
ori. Föreningen har även satsat på tre ungdomar som utbildats till att bli

ungdomsledare. Dessa har i sin tur tränat SUU till åtta ungdomar per till-
fälle. l samverkan med andra föreningar och Skåneidrotten har aktiviteter
anordnats.

2?osnixka h/nn(dåren/nge/? (Biser) berättar att man anordnat bokkvällar
och kvinnokvällar, man arbetar med språket, såväl bosniska som svenska.

Man anordnar ungdomskvällar och aktiviteter. Edina säger att integration
inte bara handlar om hur länge man har varit i Sverige. Bosniska kvinnor
i föreningen är etablerade i samhället på så vis att de har arbete, men akti-
viteter som stärker det egna språket och förståelsen Rör det svenska språ-
ket kan stärka känslan av att vara integrerad. Biser bjuder in kvinnor från
andra föreningar att delta i deras aktiviteter.

Pa/elli/7s#a/örenfngen berättar om sitt arbete. Föreningen är tydlig i att
de strävar efter en fredlig två stats lösning. Föreningen har fått många ny.
anlända som medlemmar. De anordnar aktiviteter for ungdomar och Rör
vuxna. Såväl kulturaktiviteter som idrottsaktiviteter. Hjälper även med-
lemmar med praktisk hjälp. De som varit i Sverige längre hjälper de som
nyligen kommit.

]Ug/za/7sÅadöreningen har inte beviljats medel men redogör ändå kortfat-
tat för deras verksamhet och berättar även om odlarföreningen på Näsby

'7ä
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INTEGRATIONSRÄDET
Sammanträdesdatum

2019-11-27

Radovan harordet

Diskussion förs i rådet om vad vi kan göra Rör att minska klyRor i sam
hället.

Utdragsbestyrkande Justerarens si
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Sammanträdesdatum

2019-11-27INTEGRATIONSRÅDET

$ 23

Telefonrundringning
Integrationsamordnare redogör kortfattat Rör teleforuundringningen som
har genomförts till vissa invandrarföreningar. Syftet var att ta reda på
varför så få kommit till förra mötet med integrationsrådet.

Utdragsbestyrkande
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INTEGRATIONSRÅDET
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2019-11-27

Workshop
På grund av tidsbrist ställs den planerade workshopen in

Utdragsbestyrkande
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INTEGRATIONSRÅDET
Sammanträdesdatum

2019-11-27

Nästa års möte

Lovisa informerar om nästa års första möte, den 5 febmari

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur


