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Minnesanteckningar Invandrarrådet 2020-03-10
Datum: 2020-03-10
Tid: 13.00-16.00
Plats: Rysk-svenska föreningen Sputnik, Bergvikskurvan 5
Närvarande:
Daniel Smirat, ordförande
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik
Anna-Maria Lundqvist Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen
Viktor Kåreborn, Arbetsmarknadsförvaltningen
Frånvarande:
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Mohamed Rage, Luleå United
Natta Fredriksson, Thailändska föreningen
Emmeli Nybom, vice ordförande
Bertil Bartholdsson, andre vice ordförande

1. Mötets öppnande
Ordf. Daniel Smirat öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Inledning och information från kommunstyrelsen, ordf. Daniel Smirat
Ordf. Daniel Smirat informerar om invandrarrådet roll. Arbetsordningen finns
även på kommunens hemsida: https://www.lulea.se/kommun-politik/kommunens-organisation/kommunala-rad.html
Det finns inga remissförfrågningar till Invandrarrådet.
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Ordf. Daniel Smirat informerar också om Borgmästaravtalet, som är en
”klimatrörelse” för kommuner. Syftet med avtalet är att lyfta fram det
klimatarbete som görs på lokal nivå.
Viktor berättar kort om det kommande projektet Arenan, som ska möjliggöra
att fler som har försörjningsstöd ska hitta en väg till egen försörjning.

3. Information om projektet om projektet Integration och tillväxt i Norrbotten,
Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Anna-Maria berättar om Länsstyrelse i Norrbotten uppdrag inom integration.
Bl.a. mottagning och etablering av nyanlända, samhällsorientering för
nyanlända och tidiga insatser för nyanlända. För mer information, se:
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/samhalle/socialhallbarhet/integration.html
Anna-Maria berätta även om det nyligen avslutade projektet, Integration och
tillväxt i Norrbotten, som hon har varit projektledare för. Syftet med projektet
var att utveckla en hållbar modell för att bättre ta tillvara på asylsökande
personers kompetens. Projektet har tagit fram en webbutbildning som vänder
sig till alla som möter asylsökande eller nyanlända. För mer information, se
www.bättrebemötande.se

4. Fika

5. Information från Rysk-svenska föreningen Sputnik, Katerina Ekström
Katerina berättar om det avslutade projektet, Barents-tid för unga. Projektets
mål var att stödja och utveckla samarbetet mellan Ryssland och Sverige, skapa
ett nätverk med internationella kontakter inom kultur och turism samt
organisera fritidsaktiviteter för ungdomar inom Barentsregionen.
Katerina informerar om Rysk-svenska föreningen Sputnik. Sputnik startade
2004 och har 250 medlemmar. Sputnik är en mötesplats och en opolitisk
organisation. Sputnik ger stöd och kunskap om bl.a. Integration, kultur och
internationella kontakter. För mer information, se: https://sputnik-norr.org/sv/
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6. Information från respektive förening
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen, berättar att de funderar på att starta
ett nytt riksförbund, Sawa, för utrikesfödda och andra generationens
invandrare.
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen, har sagt upp sin lokal i södra hamn. Pirjo
berättar att föreningen har minskande antal medlemmar, de har 99st
medlemmar idag. De kommer att fira Sverigefinnarnas dag 24/2 och Morsdag
10 maj. Den 19,20,21/3 kommer de ha en marknad.
Lorena Cruz, IKF Esperanza, berättar att de har firat internationella
kvinnodagen 8/3. Medlemsantalet går upp och ner genom året. Esperanza
arbetar med integrationsprocesser för kvinnor, när de hittar arbete eller studier
så slutar de ofta att besöka Esperanza. Föreningen funderar på att dela deras
lokal med någon annan förening för att minska kostnaderna.
Ali Valizadeh, HOMA, berättar att de planerar för en nyårsfest 21/3.
Ali berättar vidare om två projekt:
Ett projekt handlar om klimatförändringar. Där projektet vill informera om hur
viktigt det är att förändra beteenden för att förbättra klimatet och miljön.
Projektets namn är ”The Umbrella”. Ali berättar att projektet kommer bl.a. att
samarbeta med LTU.
Ali berättar också om ett projekt med inriktning mot jämställdhet. En serie av
talkshows kommer att genomföras, där projektet bjuder in framgångsrika
kvinnor.
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik, berättar kort om
avslutade projektet, Minnesplats Karlsvik. Inför firandet av Luleå 400år
kommer den 19/4 en workshop att hållas på Norrbottens museum, med
anknytning till projektet Minnesplats Karlsvik.
Ryska ambassaden kommer att besöka Sputnik med anledning av en
folkomröstning, angående om Ryska konstitutionen ska förändras.

LULEÅ KOMMUN

MINNESANTECKNING

Enhet
Avdelning
Ansvarig

Skapad datum

4 (4)
Ärendenr

7. Kommande möten
Esperanza föreslår att någon från Region Norrbotten kommer och pratar om
hälsa och integration vid nästa möte.
Nästa möte kommer att vara hos HOMA.
8. Mötets avslutande
Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar.

Vid datorn,
/Viktor Kåreborn

