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Minnesanteckningar interkulturella rådet
TID: Torsdag den 22 februari; kl. 17:30 – 20:00
PLATS: Ebelingrummet, Stadshuset
Deltagare: Robert Danling och Anders Lomgård, brandmän, Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna kommun.
Politiker: Marie Svensson, Tony Meshko, Firat Nemrud och Aziz Alis
Föreningarna: Kurdiska föreningen, Bulsko förening, Peruanska föreningen,
Somaliska ungdomsnätverk, Heliga korset katolska församling, Kurdiska unionen,
Sri Lanka föreningen i Eskilstuna och Kabani kvinnnor (kurdiska)
Helena Andersson Tsiamanis utvecklare och Nina Ekblom, sekreterare.
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande öppnar mötet
Dagordningen godkänns
Presentationsrunda
2. Räddningstjänsten berättar om sin verksamhet och uppdrag.
därefter diskussion i grupper.
Brandmännen berättar om deras uppdrag och verksamhet. Presentationen
de visade skickas med minnesanteckningarna.
Diskussion krig rekrytering av personer med invandrarbakgrund. Just nu
finns ingen anställd i E-tuna. Har funnit några medarbetare i Torshälla
med ickenordisk bakgrund.
Svårt att rekrytera deltidsbrandmän.
Räddningstjänsten har varit ute på fritidsgårdar och visat vad de gör.
Gruppdiskussioner och fika. Återrapportering i storgrupp.
Hur ska räddningstjänsten nå ut för att kunna rekrytera? Bjud in
ungdomar till brandkåren. Detta är ett utvecklingsområde för
räddningstjänsten.
Hur kan vi tillsammans bidra till mångfald inom räddningstjänsten?
Alla föreningars ansvar att själva bjuda in räddningstjänsten. Bra om alla
föreningar gör samma sak. Kontakta emelie.alfredsson@eskilstuna.se för
att boka in räddningstjänsten. Emelie är räddningstjänstens samordnare.
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Information från räddningstjänsten till åk 8-9 i grundskolan och första åk
gymnasiet.
Skriv i rekryteringsannonser att språk är meriterande. Första steget är
egentligen är att få folk att söka utbildningen SMO. Anställa först och
sen utbilda kan vara ett alternativ. Södertörns räddningstjänst gör så. I
Eskilstuna måste man ha gått SMO-utbildningen för att få jobb.
Räddningstjänsten borde kunna ta emot praktikanter från föreningarna.
Föreläsningar ute på gymnasiet.
Det finns en jämställdhets- och mångfaldsgrupp, där har de pratat om att
vara med på rekryteringsmässor.
Vad händer om det brinner på flera ställen samtidigt? Man kan få hjälp
från Strängnäs, Mälardalens räddningsförbund etc. Lediga brandmän kan
bli inringda till tjänsgöring.
Hur marknadsför ni räddningstjänsten? Kan information finnas på
arabiska och andra språk? Förebyggande arbete behövs.
Räddningstjänsten säger själva att de kan bli bättre på detta. Kan det vara
möjligt att hitta nyckelpersoner i bostadsområden som kan vara
behjälpliga. Bygga förtroende för räddningstjänsten.
Områdesdagar är ett medskick till räddningstjänsten. Marie tar med sig
att räddningstjänsten kan besöka SFI.
Räddningstjänsten har inte haft resurser till allt som önskas.
Kommer rådet på fler idéer till räddningstjänsten, kontakta samordnaren
Emelie Alfredsson.
3. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
4. På gång inom föreningarna – Sri Lanka-föreningen presenterar sig
Ordföranden Yesmin Nazerian berättar att de startade föreningen år 2005.
Svenskar, iranier, finländare ingår i styrelsen. Ungefär 30 personer är
medlemmar idag. Föreningen har olika aktiviteter och de har bland annat
deltagit på världskulturdagen flera gånger. Andra aktiviteter är utflykter,
matlagning, kvinnofrågor, barnfrågor. Firade 10 års jubileum år 2015 då
150 personer deltog. Föreningen har stöttat föräldralösa flickor i Sri
Lanka. Tidningarna har skrivit om föreningen genom åren. Det har varit
en del interna motsättningar inom gruppen. Föreningen kommer att
läggas ner, beslut tas på årsmötet den 10 mars. Yesmin kommer att
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fortsätta sitt arbete inom familjen och kommer att samarbeta med
riksföreningen.
5. Val av ny rådets representanter i arbetsutskottet
Val av ny representant till arbetsutskottet (AU). I AU sitter två politiker
och tre representanter för rådet.
Representanten ska väljas idag på mötet. Ordförande förordar att det ska
bli en kvinna. Det är viktigt att alla i AU deltar i mötena. Rådet ska
tillsammans komma fram till ett beslut. Det är föreningarna som röstar.
Varje förening har en röst.
Det uppstår diskussion om röstningsförfarandet. Den demokratiska
ordningen är att rösta fram en ny medlem till AU.
Najah, Sheenda och Nagad anmäler sitt intresse till att bli representanter i
AU. De tre kandidaterna presenterar sig. Röstning sker, röster skrivs ner
på ett papper som sedan räknas samman, och resultatet blir att Sheenda
från Kurdiska föreningen kommer att ingå i AU.
6. Runda - aktuellt i föreningarna
10-årsjubileum somaliska. Studiefrämjandet kl18.00.
Två nya medlemmar i Kabani. Föreningen pratar om anhörigcenter.
Helena skickar mail till anhörigcentrum om föreningen.
7. Verksamhetsplan 2018
22 februari - Räddningstjänsten
31 maj - Arbetsmarknad- Affärsplan Eskilstuna,
24 september - Vård- och omsorgsförvaltningen och
Överförmyndarnämnden
22 november- Kultur- och Fritid och Kommunbolagen
Ordförande berättar om verksamhetsplanen. Helena berättar att vi
kommer att vara på Kompetensgallerian 31 maj.
Önskemål om att flytta vård- och omsorgsförvaltningen till ett tidigare
datum. Ordförande kommer att göra ett försök att ändra.
Tanken är att vara på Konstmuseet i november med avslutning av rådet
för denna mandatperiod.
8. Övriga ärenden
Kabani kvinnor presenterar sin förening nästa gång.
8 mars internationella kvinnodagen, mycket aktiviteter på ABF.
Vill någon ha något material eller tips på aktiviteter utskickat till rådet så
skicka det till Helena so vidarebefordrar det till rådet.
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9. Avslutning
Mötet avslutas
Rådsmöten 2018
31 maj, torsdag
24 september, måndag
22 november, torsdag

Marie Svensson
Ordförande
Nina Ekblom
sekreterare
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Tony Meshko
vice ordförande

