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Minnesanteckningar Invandrarrådet 2019-09-25
Datum: 2019-09-25
Tid: 08.00 – 12.00
Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, sammanträdesrum Högkvarteret
Närvarande:
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik
Daniel Smirat, kommunstyrelsen
Emmeli Nybom, kommunstyrelsen
Bertil Bartholdsson, kommunstyrelsen
Viktor Kåreborn, arbetsmarknadsförvaltningen
Andreas Jönsson, samhällsutvecklingskontoret
Josephine Linder, kultur- och fritidsförvaltningen (p. 4)
Frånvarande:
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen

1. Mötets öppnande
Daniel hälsar alla varmt välkomna till det första mötet för Invandrarrådet.
2. Presentationsrunda
Deltagarna presenterar sig.
3. Genomgång av arbetsordningen för Invandrarrådet
Arbetsordningen för rådet gås igenom och diskuteras. Arbetsordningen finns även
på kommunens hemsida: https://www.lulea.se/kommun--politik/kommunensorganisation/kommunala-rad.html
Hemsidan för de kommunala råden innehåller idag inte så mycket information
men ska utvecklas vad gäller information – namn på samtliga ledamöter i råden
ska finnas samt att minnesanteckningar från mötena.
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Vad gäller arbetsordningen och uppdraget att vara remissinstans i strategiska
frågor kan föreningarna var för sig eller tillsammans avge yttranden.
4. Arbetet med ”En väg in” för föreningar i Luleå kommun
Josephine Linder, föreningssamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen går
igenom arbetet med ”En väg in” och visar hemsidan och systemet för
föreningsregister, lokalbokning och ansökan om föreningsbidrag.
Genom detta system (Interbook Go) ska samtliga föreningar få det lättare att söka
bidrag. Tidigare kunde föreningar vara tvungna att vända sig till olika
förvaltningar för olika bidrag. En tanke med detta är att samla allt på ett ställe för
att underlätta både för föreningarna och för kommunen.
Systemet är igång och är idag den främsta vägen för bidragsansökningar för
föreningar. Det är dock fortfarande under utveckling och Josephine tar gärna emot
synpunkter från föreningarna för att kunna förbättra det ytterligare.
Förutom bidragsansökningar kan systemet även nyttjas för lokalbokningar samt
som informationskanal från kommunen till föreningarna. Kommunen vill därför
att så många föreningar som möjligt registrerar sig i systemet samt ser till att
kontaktuppgifterna är aktuella.
På följande sida finns länkar till information, föreningsregistret och systemet där
föreningar kan söka bidrag: https://www.lulea.se/uppleva--gora/foreningsliv-bidrag.html
Diskuteras i samband med informationen bl a
-

Föreningarnas behov av lokaler och möjligheter att samordna/samnyttja
lokaler för att få ett effektivare lokalutnyttjande samt lägre hyreskostnader
för föreningar

-

Att det är viktigt att det ska vara enkelt att söka bidrag, bl a språkmässigt,
så att det inte blir ett hinder

-

Att det finns behov av att utbilda föreningar i styrelsearbete samt att bygga
föreningskunskap hos vissa grupper i samhället

-

Att det finns behov av att sprida kunskap om hur man ansöker om
projektmedel

Rådet tackar Josephine för informationen.
5. Arbetet med Luleå kommuns översiktsplan
Viktor informerar om kommunens översiktsplan – en övergripande och långsiktig
plan för Luleås utveckling, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. En ny
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översiktsplan håller på att tas fram för beslut i kommunfullmäktige. Det är ett
stort arbete och en lång process, och i dagsläget kommer den att gå in i en fas som
kallas granskning där den kommer att skickas ut till vissa instanser för
synpunkter, däribland Invandrarrådet.
Inga större förändringar kommer att kunna göras, men mindre justeringar kan
göras, varför det är värdefullt om rådets föreningar kan titta på den utifrån sin
erfarenhet och kunskap om rådets målgrupp samt återkoppla eventuella
synpunkter och inspel när den skickas ut för granskning.
På följande sida finns information och länkar rörande kommunens översiktsplan:
https://www.lulea.se/samhalle--gator/stadsplanering-och-utveckling/oversiktligplanering/oversiktsplan.html
Föreningarnas remissvar/yttranden över översiktsplanen kan skickas till Viktor för
vidarebefordran till rätt mottagare i kommunen.
Rådet tackar Viktor för informationen.
6. Sociala investeringsmedel och folkhälsoinsatser
Viktor informerar om möjligheterna att få finansiering för sociala medel och
folkhälsoinsatser. Sociala investeringsmedel rör mer långsiktiga projekt och kräver
insatser från två kommunala förvaltningar, men kan även inkludera extern aktör.
Folkhälsoinsatser är mer kortsiktiga projekt.
En del av medlen som finns för folkhälsoinsatser kommer eventuellt att utgöra
mindre summor som ansöks via ”En väg in” för att underlätta för föreningarna.
Detta utgör en del av ett förslag till förändringar vad gäller riktlinjerna för sociala
investeringsmedel och folkhälsoinsatser. Andra förändringar som föreslås är
tydligare kriterier för att ansöka och ta del av investeringsmedlen.
Förslaget har tillsänts rådet för att ge föreningarna möjlighet att avge ett
remissvar/yttra sig över förslaget till förändringar. Yttranden skickas till Viktor för
vidarebefordran till rätt mottagare i kommunen.
Vill föreningarna ha mer information om sociala investeringsmedel och
folkhälsoinsatser kan Barbro Müller på samhällsutvecklingskontoret kontaktas:
barbro.muller@lulea.se.
Information finns även på kommunens hemsida: https://www.lulea.se/kommun-politik/hallbar-utveckling/trygghet-och-folkhalsa/sociala-investeringsmedel.html
Rådet tackar Viktor för informationen.
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7. Val av justerare
Enligt arbetsordningen utser rådet inom sig sekreterare för utskick av kallelse,
lokalbokning och upprättande av minnesanteckningar. Viktor Kåreborn för
minnesanteckningar vid mötet.
Till justerare idag utses Katerina Ekström.
8. Kommande möten
Ytterligare ett möte innan årsskiftet ska planeras. Ordförande återkommer med
förslag på dag.
9. Mötets avslutande
Daniel tackar för så mycket för dagens träff och avslutar mötet.

Vid datorn,
/Viktor Kåreborn

Justeras
Katerina Ekström

