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Verksamhetsberättelse kommunala integrationsrådet 2019
Bakgrund

Lunds kommunala integrationsråd är ett av fyra råd som är kopplade till
Kommunstyrelsen. De övriga är funktionshinderrådet, pensionärsrådet samt
studentrådet. De kommunala råden är viktiga organ för samråd och ömsesidig
information på kommunnivå mellan kommunen och företrädare för föreningar och
organisationer inom området.

Rådets sammansättning

Integrationsrådet består av representanter från 14 föreningar och 14 nämndsledamöter,
vardera två från: kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden.

Rådet leds under perioden 190101-221231 av ordförande Hedvig Åkesson (KD). Som
vice ordförande för perioden har rådet utsett IM Lund som i rådet representeras av Eva
Wallengren.

Följande föreningar är med i rådet: Internationella Husets Rödakorskrets Lund, IM Lund,
Tamam Lund, Rädda barnen Lund, Sama-sama Sa Lund, Kulturhistoriska föreningen för
södra Sverige - Kulturen, Lunds Ungdoms- & Hemgård, Lunds SK, IK Eos, Linero IF,
Lunds frivilliga samhällsarbetare, Gunnesbo 4H, PIKU Söder, Kompis Sverige (t o m
april) och Tillsammans för Lund (fr o m maj).
Kommunens samordnare för flyktingfrågor, Magdalena Titze på kommunkontoret, är
rådets sekreterare.

Mellan 8-11 föreningsrepresentanter och 8-12 nämndsledamöter har deltagit vid varje
sammanträde.
Tre nämndsledamöter har avsagt sig sina uppdrag under året och ersättare har utsetts
fr o m år 2020.

Rådets arbete

Integrationsrådet har sammanträtt vid fem tillfällen 2019. Vid det första mötet deltog
endast nämndsledamöterna som då utsåg vilka föreningar som ska delta i rådets arbete
under mandatperioden.

Varje möte har tilldelats ett tema utifrån ömsesidiga intressen. Till två av mötena har
experter inom området bjudits in för att presentera och delta i diskussionen.
Mötesformaten har varierat mellan workshop, gruppdiskussioner och presentationer.
Möten har varit förlagda till kommunkontoret, Eoshallen och Kulturen. Den förening
som står som värd för mötet ges utrymme att presentera sin verksamhet.

En stående punkt på agendan har varit att föreningarna och nämndsledamöterna ger en
kort information om vad som är aktuellt inom respektive verksamhet.
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Integrationsrådet utgör remissinstans i frågor som berör integrations- och
inkluderingsfrågor. Under året har föreningarna i rådet getts möjlighet att lämna
remissvar till en fördjupad översiktsplan för Källby samt Program för social hållbarhet i
Lunds kommun.

Årets möten

Nedan följer en sammanställning av årets möten, teman och inbjudna gäster. Därefter
sammanfattas de frågor som har tagits upp på respektive möte.
Datum

26 februari
26 mars
7 maj

3 september
26 november

Tema
Val av nya föreningar till rådet för
perioden 2019-2022
Presentation av föreningarnas och
nämndernas verksamheter
Förutsättningar för rådets arbete
Kommunens budgetprocess
Verksamhetsplan för integrationsrådet
Presentation av Eos Cares verksamhet
Kommunens arbete med mottagande
och etablering av nyanlända
Presentation av Kulturens verksamhet
Överenskommelsen mellan Lunds
kommun och idéburen sektor

Inbjudna gäster
-

Controller kommunkontoret
Inkluderingskoordinator
kultur- och
fritidsförvaltningen
Chef Kulturen
Projektledare
kommunkontoret

26 februari – Val av nya föreningar till integrationsrådet för perioden 2019-2022
Inför den nya mandatperioden har nämnderna utsett nya ledamöter till rådet och
föreningslivet i Lund har kunnat anmäla intresse för att delta i rådet. Enligt reglerna för
integrationsrådet finns det plats för representanter från 14 föreningar med intresse av
att bidra till ökad integration. Vid detta möte träffades nämndsledamöterna för att välja
in föreningarna, varav fem är nya sedan förra mandatperioden: IK Eos, Linero IF, Lunds
frivilliga samhällsarbetare, Gunnesbo 4H och PIKU Söder.

27 februari – Presentation av ledamöterna & förutsättningar för rådets arbete
Mötet var det första på den nya mandatperioden då både nämndsrepresentanter och
föreningsrepresentanter deltog och uppslutningen vad mycket god. Mötet syftade till att
lära känna varandras verksamhet och berätta om förutsättningarna för rådets arbete.
Sammanfattningsvis konstaterade ledamöterna att det pågår otroligt många aktiviteter
och verksamhet inom området och att det är inspirerande att mötas och få ökad
kunskap om varandras arbete.
7 maj – Kommunens budgetprocess & integrationsrådets verksamhetsplan
Reglerna för de kommunala råden säger att ett sammanträde ska hållas i anslutning till
budgetbehandlingen. Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, beslutas av
kommunfullmäktige i juni. Controllern på kommunkontoret som arbetar med EVP:n
informerade om budgetprocessen.
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Rådet diskuterade i smågrupper kring vilka områden man vill arbeta med under
mandatperioden. Detta ska ligga till grund för rådet verksamhetsplan för 2019 och en
inriktning för kommande års arbete. Exempel på önskemål som kom fram:
- Presentation av pågående arbete, goda exempel – gärna bredare än integration,

-

-

-

utanförskap i stort
Möjlig samverkan mellan föreningarna - presentation av idéer/förslag/problem och
hur de eventuellt kan tas vidare
Samtal om exempelvis: Vad behöver föreningarna från politiken, hur kan kommunen
underlätta för föreningarna, kan vi samverka mer kring lokaler, hur arbetar vi med
social hållbarhet – hur kan rådet bidra
Fakta om mottagandet av nyanlända och inkluderingsarbetet i Lund
Aktuella rapporter inom området; hemlöshet, barnfattigdom, segregation m m
Föreläsningar för att ge rådet kunskap och inspiration

3 september – presentation av Eos Cares verksamhet & information om mottagandet av
nyanlända och inkluderingsarbetet i Lund
Höstens första möte hölls i Eoshallen och Eos Cares presenterade sin verksamhet. Eos
Cares är basketföreningen Eos integrationsprogram. Syftet är att öppna upp föreningen
för alla medborgare och samhällsgrupper i Lund samt att utveckla Eoshallen till ett
centrum för integration och sociala aktiviteter. Inom programmet bedrivs ett stort antal
verksamheter, exempelvis språkcaféer, familjeaktiviteter (Bollkul & International
Playgroup), utflykter, seminarier, matlagningsträffar och basketträning för nybörjare. –
En del aktiviteter sker i samverkan med andra föreningar och kommunen.

På mötet informerade kommunens inkluderingskoordinator och samordnaren för
flyktingfrågor om mottagandet av nyanlända och inkluderingsarbetet i Lund. I
inkluderingskoordinatorns uppdrag ingår att på olika sätt stötta föreningar i olika frågor
och han uppmanar rådets ledamöter att kontakta honom vid behov.

Rådet utsåg även juryn för 2019 års integrationspris, det blev: förra årets pristagare
(Kompassen Lund), ordförande och vice ordförande i integrationsrådet, en representant
från Raul Wallenberginstitutet i Lund och kommunens inkluderingskoordinator.
Nominering sker på lund.se under hösten och priset delas ut i december.
26 november – presentation av Kulturens verksamhet & Överenskommelsen
Mötet hölls på Kulturen i Lund som berättade om sin verksamhet och det
samverkansinitiativ som Lunds universitet bedriver och som Kulturen är en del av.
Kulturen lyfte fram att de gärna diskuterar eventuella samverkansmöjligheter med
andra föreningar i Lund.

Enligt reglerna för råden ska arbetet med Lunds överenskommelse med den idéburna
sektorn följas. Projektledaren för Överenskommelsen informerade om processen för
framtagandet av Överenskommelsen och höll en work-shop med rådet för att samla in
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synpunkter till en handlingsplan som ska tas fram för det vidare arbetet. Rådet visade
stort engagemang i frågan och bidrog med många förslag.

Lunds kommuns integrationspris år 2019

Nomineringen till integrationspriset var öppen mellan 19 september – 24 november.
Nomineringarna gjorde på Lunds kommuns hemsida, ett 30-tal nomineringar gjordes.

Juryn utsåg den 4 december Eos Cares som vinnare av integrationspriset med
motiveringen:

”Basketklubben Eos är en viktig aktör i föreningslivet i Lund. Genom klubbens
integrationsprogram Eos Cares har Eoshallen utvecklats till ett centrum för integration
och sociala aktiviteter med flera tusen deltagare om året.

Eos Cares möter och lyckas integrera människor från olika bakgrunder - alla är
välkomna. Aktiviteterna tas fram tillsammans med besökarna och hela familjen
aktiveras i allt ifrån nybörjarbasket, språkträning i svenska och
hemspråksundervisning i arabiska. Utflykter i Lund med omnejd är ett annat sätt att
bryta isolering.

Eos Cares samverkar ofta och gärna med andra föreningar och kommunens
verksamheter vilket stärker det gemensamma integrationsarbetet i Lund. De arbetar
ständigt för att ligga i framkant för att utveckla sitt arbete och nå ut till fler, båda
unga och gamla, asylsökande som internationella studenter.

Juryn för Lunds kommuns integrationspris anser även att Eos Cares är ett bra exempel
på hur en idrottsförening kan växa med ett socialt ansvarstagande”.
Priset delades ut i Eoshallen den 14 december i samband med en Vinterfest som
anordnades i samarbete mellan Eos Cares, flera andra föreningar och Lunds kommun.
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