Kommunstyrelsen
Konsult och uppdrag
Utvecklingsenheten
Nina Ekblom, 710 38 36

2018-02-22

Minnesanteckningar interkulturella rådet
TID: Torsdag den 31 maj; kl. 17:30 – 20:00
PLATS: Ebelingrummet, Stadshuset
Deltagande politiker: Marie Svensson, Tony Meshko, Firat Nemrud, Reynaldo
Garcia Quintero och Aziz Alis.
Helena Andersson Tsiamanis utvecklare och Nina Ekblom, sekreterare.
1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV
DAGORDNING
Marie inleder och öppnar mötet. Dagordningen godkänns.

2. KORT PRESENTATIONSRUNDA
Alla presenterar sig inklusive våra gäster från Affärsplan Eskilstuna,
Kompetensgallerian och Arbetsförmedlingen.

3. TEMA: FLER I JOBB, FÖRELÄSNING OCH DISKUSSION I
GRUPPER
Eskilstuna har ett mål att sänka arbetslösheten till 10 % år 2020
Affärsplan Eskilstuna, Kompetensgallerian, Jobbcentrum.
Presentationen skickas ut med minnesanteckningarna.
Vad händer med sommarjobbarna när sommaren är slut? H&M lager
rekryterar till sommaren och anställer då en del personer. Hur ska det bli
varaktiga anställningar? Att känna på, praktik etc, gör att folk tar sig
vidare till arbete eller utbildning. Exempelvis lagerutbildningen finns
både på SFI och komvux.
De som inte klarar gymnasieutbildning, hur ska de komma vidare? Olika
insatser försöker fånga upp dessa elever, komvux är ett alternativ. 200260 personer går introduktionsprogram på gymnasiet nu.
Enskilda insatser för att komma vidare, 40 individer slussas direkt vidare
till ”unga på väg”. Planeras redan nu hur de ska arbeta med dessa
individer. För inskrivna på Arbetsförmedlingen finns mängder med
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insatser för arbetslösa. Risk att hamna i utanförskap om man inte har en
avslutad gymnasieutbildning.
Det kommunala aktivitetsansvaret försvinner när individen fyller 20 år.
De individer som inte söker ”hjälp” behöver motiveras att söka hjälp.
Kompetensgallerian! Finns som hjälp och stöd. Öppet må-tors 12-15:30.
Alva Myrdalsgata 4. Individer kan besöka gallerian förutsättningslöst,
ingen dokumentation. Just nu är det ungefär 40-50 besökare/vecka.
Kopplade till kompetensgallerian är folkhögskolan, Mälardalens
högskola och arbetsförmedlingen.
Hör gärna av er till kompetensgallerian! Veronika och Sofia.
Jobbcentrum är till för de individer som har försörjningsstöd.
Nästa steg är att jobbcentrum kommer att finnas på kommunens
mötesplatser. Det kan vara i Årby, Lagersberg, Fröslunda eller Nyfors.
Detta håller på att planeras nu, inget är bestämt än.
Affärsplan Eskilstuna:
Målet är fler jobb och minskad arbetslöshet. Viktigt att samverka!
Hitta nya samverkansformer och att arbeta tillsammans.
Största kompetensen finns hos utrikesfödda, så som det ser ut i
arbetslöshetsstatistiken idag.
Arbeta med olika områden i arbetsgrupper:
 inkludering.
 Ökad kompetens
 Miljö och hållbarhet
Både företagare och privatpersoner är välkomna att kontakta
”affärsplan”. De behöver ny input. Det ska vara en winwin-situation.
Kunskapsevolution som är en grupp, hjälp av flera aktörer. Starta grupper
i höst, 4 ggr under hösten. Komma på idéer och börja jobba tillsammans.
Vi behöver bli fler, tron på individen behöver stärkas. Kompetens kan
finnas men språk, tro på sig själv kanske saknas. Behöva hitta nya sätt att
hitta rätt arbetskraft.
Hur ska nätverket affärsplan bjuda in till träffar? Det handlar om dialog
och information, via brev internet m.m. Gör det så enkelt som möjligt!
Facebookgrupp som heter Affärsliv, den kan användas för att bjuda in till
träffar under hösten 2018.
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Eskilstunautmaningen är en app som finns att ladda ner på APP store etc.
Den är för företagare och arbetslösa. Erbjuder feriejobb, praktikplatser,
studiebesök, läxhjälp, mentor, språkvän etc.
Hur kan vi skapa relation med företagare som ni har kontakt med?
Börja i det lilla. Diskussion i grupper. Alla gruppers minnesanteckningar
ges till gästen Maria från kommunens näringslivsenhet.
4. FÖREGÅENDE MINNESANTECKNINGAR
Godkänns
5. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET- RemissversionAU har tittat på dokumentet och tycker det är bra.
Yttrandet från rådet ska ha kommit in till kommunstyrelsen via LEX och
på papper senast den 1 augusti 2018. Helena delar ut dokumentet. Ta
gärna med till era föreningar och diskutera. Ring Helena, eller skriv ned
er feedback på dokumentet.

6. ÖVRIGA ÄRENDEN
Interkulturella rådet och Affärsplan ska bjuda in till en gemensam första
träff så att kunskapsevolution startas upp.

7. Nästa möte 24 september
Marie och Tony berättar om valresultatet 9 sept.
Vård- och omsorgsförvaltningen och Överförmyndarkontoret bjuds in till
rådet.
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp inbjuds till mötet.

8. AVSLUTNING
Mötet avslutas och ordförande tackar för engagemanget. Glad sommar!
Rådsmöten 2018
24 september, måndag
22 november, torsdag

Marie Svensson
Ordförande
Nina Ekblom
sekreterare
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Tony Meshko
vice ordförande

