Minnesanteckningar Invandrarrådet 200526
Datum: 2020-05-26
Tid: 08.30-12.00
Plats: HOMA, Stationsgatan 57
(Går även bra att delta i mötet på distans, länk till distansmötet bifogas i mejlet med
dagordningen)
Närvarande:
Daniel Smirat, ordförande
Bertil Bartholdsson, andre vice ordförande
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik
Birgitta Nyström, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun
Edmon Fadel Dahwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Viktor Kåreborn, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun
Frånvarande:
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen
Mohamed Rage, Luleå United
Natta Fredriksson, Thailändska föreningen
Emmeli Nybom, vice ordförande

1. Mötets öppnande
2. Information om KOMP-projektet, Birgitta Nyström
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun.
KOMP-projektet syfte är att utveckla en kompetensförsörjningsmodell för att
omhänderta tillgänglig arbetskraft till personalintensiva verksamheter. Målet
med projektet är att implementerat en modell för långsiktig hållbar
kompetensförsörjning av personalintensiva verksamheter. Projektet ska bidra
till en breddad rekrytering och integrering på våra arbetsplatser. Utvecklas i
medskapande pilotverksamhet.

3. Fika
4. Information om HOMA, Ali Valizadeh
Ali informerar om HOMA´s verksamheter. HOMA etablerades 2018. HOMA
hade sitt första stora event på Lillan i Luleå 181221, Yalda Night. En

traditionell persisk högtid för att fira längsta kvällen på året. Kvällen skulle
vara inkluderande för alla.
Ali berättade vidare om några av HOMA´s pågående projekt:
TRETTIO: 12 olika events med inriktning mot mat, kultur, dans och musik.
SCHEHERAZADE: Persiska berättelser för barn.
POSITRON: Ett projekt med inriktning mot jämställdhet. En serie av
talkshows kommer att genomföras, där projektet bjuder in framgångsrika
kvinnor.
Ali berättar också om framtida projekt, där HOMA bl.a. kommer att göra
Podcast med inriktning mot persisk litteratur och historia samt även ett
projekt som ev. kommer att heta ”Det var en gång” där persisk- och svensk
kultur möts.
5. Information från kommunstyrelsen, ordf. Daniel Smirat
Inga ärenden för beredning till Invandrarrådet.
Det har varit mycket fokus på Coronasituationen, bl.a. vård och omsorg av
äldre samt hur Luleå kommun kan stödja näringslivet. Viktigt att följa
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
6. Information från respektive förening
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik, berättar
Coronasituationen har påverkat mycket. Katerina berättar vidare kort om ett
projekt som har inriktning mot att bevara naturen för framtiden. Projektet är
en presentation av en rysk barnbok, där både författaren och illustratörerna
kommer till Sverige. Presentationen av barnboken kommer att vara på
kulturenshus någon gång i september. Det kommer även att vara en
utställning på Norrbottens museum för boken.
Den 9/5 firade Sputnik fredens dag, tyvärr kunde man inte träffas pga
Coronasituationen.
Edmon Fadel Dahwash, Syriska föreningen, berättar att de ska starta ett nytt
förbund där flera syriska föreningar går ihop till ett förbund, avdelningen i
Luleå kommer då att heta Luleå Mosaikförening. De planerar också att göra
ett Onlinestöd med bl.a. översättningar, psykologstöd, ekonomistöd för
småföretag.
Ali Valizadeh, HOMA, berättar kort om planerna på framtida projektet,

Positron.
Lorena Cruz, IKF Esperanza, berättar Coronasituationen har påverkat
Esperanza mycket. Esperanza har startat en chat för att hålla kontakten. De
har också genomfört möten och långpromenader utomhus. De har skickat in
två projektansökningar. Planerar vidare för att genomföra friluftsaktiviteter
till hösten.
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen, har inget nytt att ta upp.
7. Kommande möte
Daniel Informerar om att ordföranden för de olika råden i Luleå kommun
kommer att träffas för att planera för ett kommande stormöte, mer
information kommer senare.
Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik, är intresserad av att
Invandrarrådet genomför ett studiebesök hos LTU.
8. Mötets avslutande
Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar.

Vid datorn,
Viktor Kåreborn

