LULEÅ KOMMUN

MINNESANTECKNING

Enhet
Avdelning
Ansvarig

Skapad datum

1 (4)
Ärendenr

Minnesanteckningar Invandrarrådet 2019-11-27
Datum: 2019-11-27
Tid: 13.00-16.00
Plats: Esperanza Internationella kvinnoförening, Köpmangatan 23
Närvarande:
Daniel Smirat, ordförande
Emmeli Nybom, vice ordförande
Bertil Bartholdsson, andre vice ordförande
Natta Fredriksson, Thailändska föreningen
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik
Mattias Carlsson, Arbetsmarknadsförvaltningen
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Viktor Kåreborn, Arbetsmarknadsförvaltningen
Frånvarande:
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Mohamed Rage, Luleå United
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen

1. Mötets öppnande
Daniel Smirat öppnade mötet och hälsade välkomna.
2. Inledning och information från kommunstyrelsen
Ordf. Daniel Smirat informerar om att det är möjligt att få ersättning för förlorad
arbetsinkomst för ledamöter och utsedda representanter i Invandrarrådet, enligt
antagna bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommun.
Daniel informerar också om att det varit omröstning i KF ang. Luleå kommuns
budget och det nu finns en beslutad budget för nästa år. Just nu inga
remissärenden som är aktuella för Invandrarrådet.
Representant från Invandrarrådet framför att någon av kommunalråden är
välkommen att delta vid någon av Invandrarrådets möten framöver.
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3. Information om projektet Workplace Luleå, Mattias Carlsson
Mattias berättar om projektet Workplace Luleå, som nu är avslutat. Syftet med
projektet var att utveckla metoder som skall leda till att utrikesfödda i Luleå får
anställning samtidigt som arbetsgivare får stöd att hitta former för breddad
rekrytering.
Resultat från projektet var att:
- 60 personer deltog i projektet, 47 män & 13 kvinnor
- 75% till anställning efter praktik i projektet
- 77% arbete eller studier efter projekttiden
- Utveckling av individers självförtroende, språk mm
- Individerna känner sig mer anställningsbara
- Integrering & utveckling på arbetsplatserna
- Metodutveckling för tjänstemännen
Diskussion och synpunkter i samband med informationen bl.a.
a. Att det är bra att Invandrarrådets föreningar får information om projekt
liknande Workplace Luleå, för att bl.a. hjälpa till att hitta deltagare till ett
projekt.
b. Att få ett jobb kanske är det viktigaste vid integration.
c. Att språket är viktigt för att få ett jobb.
d. Att det vore bra om Arbetsförmedlingens databas har mer information om de
arbetssökande för att kunna göra en bättre matchning.
Mer information om Workplace Luleå finns på www.lulea.se/wpl
Rådet tackar Mattias för informationen.
4. Information från Esperanza Internationella Kvinnoförening, Lorena Cruz
Esperanza är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter och ska verka för:
-

Att öka förståelsen och stärka gemenskapen mellan flyktingar,
invandrare och svenskar.
Att speciellt underlätta situationen för flyktingkvinnor och deras barn.
Att hjälpa kvinnor ur deras isolering och till en lättare anpassning i
svenska samhället.
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Att uppmuntra alla kvinnor att ställa krav på jämställdhet i hemmet,
yrkeslivet och i samhället.
Att genomdriva förändringar för föreningens målgrupper genom
diskussioner med politiker och andra beslutsfattare.

Mer information om Esperanza finns på www.ikf-esperanza.se/
Rådet tackar Lorena för informationen.
5. Information från respektive förening
Syriska föreningen uttrycker att det finns ett intresse för att hitta något gemensamt
projekt att göra tillsammans med de andra föreningarna i Invandrarrådet.
IKF Esperanza är intresserad att starta projekt.
Thailändska föreningen berättar att de har olika sammankomster för sina
medlemmar där de träffas och har kul tillsammans.
HOMA berättar att de startat projektet Homa production, där de gör olika
filmproduktioner.
Rysk-Svenska föreningen Sputnik
Lördagen den 30 november kl. 14.00 i föreningarnas hus(storgatan 13), kommer
Sputnik att visa film. Filmen handlar om ryska ungdomar som åker snowboard.
Ungdomar från Ryssland kommer att besöka Luleå. Alla är välkomna att delta.
Sputnik är intresserad av att hitta på något tillsammans med de andra
föreningarna i Invandrarrådet. Sputnik föreslår att alla föreningar skulle göra
något tillsammans när det är skyltsöndag. Sputnik föreslår även att föreningarna i
Invandrarrådet ska starta en Facebookgrupp tillsammans. Daniel informerar då att
det måste vara tydligt att det inte är Luleå kommun, Invandrarrådet, som
ansvarar för Facebookgruppen utan att det är föreningarna själva som ansvarar för
Facebookgruppen.
Sputnik anser också att det är dags att starta planeringen för Invandrarrådets
stormöte, då fler föreningar än Invandrarrådets föreningar bjuds in. Daniel
informerar om att den planeringen kommer snart att starta.
Sputnik informerar också om att nästa möte för Invandrarrådet kan vara i deras
lokaler.
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6. Kommande möten
Kommande möten kommer att hållas i början på februari 2020, datum inte
fastslaget ännu. Ordförande återkommer med förslag på dag.
7. Mötets avslutande
Daniel tackar för så mycket för dagens träff och avslutar mötet.

Vid datorn,
/Viktor Kåreborn

