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MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET MED
RÅDET FÖR INTERKULTURELLA FRÅGOR
TID: tisdagen, den 12 september 2017, klockan 17:30 – 19:00
PLATS: Ebelingrummet, stadshuset

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars G Linder hälsar ledamöter, ersättare, politiker samt övriga gäster
välkomna.
Mötet gör en presentationsrunda.

2. Genomgång av minnesanteckningarna från det senaste mötet
Mötet går igenom minnesanteckningarna och finner ingenting som skulle justeras.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3. På gång inom stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsutveckling och utvecklingsplan för Skiftinge med Magdalena
Lindfeldt, projektledare stadsutveckling.
Magdalena berättar om utmaningarna och varför det är så viktigt att arbeta med att
utveckla stadsdelarna och göra en stadsläkning. Det är bostadsbrist överallt i
kommunen. Men olika stadsdelar verkar ha olika förutsättningar då det finns
många socioekonomiska skillnader. Vi måste tänka långsiktigt. Mottot för arbetet
med stadsläkningen är att ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Eskilstuna kommun har en översiktplan där man visar hur hela Eskilstuna och
Torshälla ska växa. Vissa stadsdelar har egna utvecklingsplaner inom ramen för
översiktsplanen. I dessa stadsdelar görs stadsläkning där man utgår ifrån befintliga
brister och försöker åtgärda dem. Skiftinge är ett exempel på stadsläkningen.
Arbetet med stadsläkningen görs i samarbete med de boendena i området, i olika
nätverk som till exempel tjejgruppen på Palatset. Tillsammans har vi funderat hur
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vi vill att Skiftinge ska utvecklas i framtiden. Kommunen samarbetar även med
Viktoria Park som äger mycket mark och fastigheter i Skiftinge.
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar också arbetet med utvecklingsplaner även för
Lagersberg, Fröslunda samt Råbergstorp.
Utvecklingsplan i Årby har börjat. Detaljplan för Norra Årby är på gång.
Vad kan föreningar göra för att bidra med sina synpunkter och idéer kring
utvecklingsplaner?
Det finns nätverk i varje respektive stadsdel som man kan vända sig till. Varje
nätverk ansvaras särskilt av följande personer:
Peter Zens och Helena Andersson Tsiamanis för Lagersberg, Fröslunda och
Råbergstorp.
Helena Andersson Tsiamanis är kontaktperson för Skiftinge och nätverket där
träffas på Palatset.
Maria Chergui är kontaktperson för Årby och nätverket träffas på Årby M.
Magdalenas presentation i sin helhet bifogas minnesanteckningarna.

4. Den polska föreningen presenterar sin verksamhet
Representant för den polska föreningen Anna Suurna berättar om föreningen som
har varit godkänd som förening av kommunen redan 1974. Polacker är en grupp
som började komma till Sverige och Eskilstuna i större antal 1939 när andra
världskriget började. Bland de första flyktingarna från Polen var polska
besättningsmän från en polsk ubåt som hade patrullerat i Östersjön och som
strandade i Mariefreds hamn. Hela besättningen sökte då asyl i Sverige eftersom de
inte kunde återvända hem på grund av kriget.
Till Eskilstuna kom flera polacker delvis för att det också fanns en katolsk präst i
staden. Prästen var från Riga (Lettland) men pratade polska. Många polacker var
troende katoliker och det var viktigt att det fanns en präst som de kunde
kommunicera med. 95 procent av alla polacker är katoliker.
Den polska föreningen har alltid haft mellan 60 och 100 medlemmar. Ända sedan
starten har föreningen ordnat olika aktiviteter med syfte att underlätta deras
integration i Eskilstuna och att hålla de polska traditionerna levande, främst för
barnens skull. Det är viktigt att barnen pratar polska även om de är födda i Sverige.
Idag kommer återigen många polacker till Sverige, men denna gång som
arbetskraft. Föreningen har ingen lokal men aktiviteterna kan ordnas ändå genom
hemmaträffar och gemensamma utflykter.

5. Aktuellt inom föreningar/samfund
Alla närvarande föreningar/samfund berättar kort om vad som är på gång.
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Den kurdiska föreningen informerar om folkomröstning för Kurdistans
självständighet. Föreningen deltar i många aktiviteter kopplade till
omröstningen. Föreningen har även genomfört sommaraktiviteter.
Bulsho föreningen berättar om ett projekt i Fröslunda tillsammans med ABF,
Unga Örnar, SSU samt Hyresgästföreningen. Projektet handlar om att öppna
ett mini medborgarskapskontor där man får hjälp med myndighetsfrågor.
Föreningen gör även en vuxenutbildning samt läxhjälp till ungdomarna.
Dessutom har man infört en kurs riktad till ungdomarna om hur man startar
företag.
Det somaliska ungdomsnätverket berättar om en tjejgrupp som träffas för att
spela basketball.
Den peruanska föreningen kör träning med ungdomar varje onsdag. Dessutom
håller de kurser i spanska för nybörjare samt i peruansk folkdans. Två gånger i
månaden ordnar de socialsalsa där man både dansar salsa och umgås.
Den stora moskén i Årby bedriver religiös verksamhet som brukar samla
mycket folk som kommer framför allt för att be men även för att träffa andra.
Den polska föreningen brukar vid den tiden på året ordna skogspromenader.
Bahai föreningen firar 200 års jubileum som innebär 200 år sedan födseln av
religionens grundare Bahaúllah. Firandet kommer att hållas den 22 oktober
bland annat i stadshuset.
Vatan kulturföreningen riktar sin verksamhet till ensamkommande barn och
aktiviteter för dem.
Den katolska kyrkan bedriver religiös verksamhet. De ordnar även
undervisning för barn och ungdomar. Kyrkan hjälper även Serafimsystrarna
med deras hjälpverksamhet för utsatta barn i Bolivia.
Gorani föreningen hjälper unga killar som nyligen har flytt hemlandet. Killarna
får hjälp med etablering i Sverige. Föreningen har haft ett läger på Öland för
sina medlemmar.

6. Diskussion om workshop den 28 november
Den 28 november håller rådet en workshop med syfte att öka delaktighet i rådet
och hitta former för samarbetet mellan föreningarna/samfunden och de kommunala
beslutsfattarna via rådet. Det är dessutom många andra frågor som man skulle
kunna lyfta som till exempel:
- Vad kan vi göra för att öka valdeltagandet?
- Föreningsbidragsfrågan.
- Aktiviteter för kvinnor.
- Hur kan kommunen anordna studiecirklar till föräldrarna?
- Dagverksamhet för äldre inom hemtjänsten
Föreningarna uppmanas att diskutera eventuella frågor inom sina organisationer
och återkommer med dem till sekreteraren innan eller direkt på workshopen den 28
november.
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7. Föreningsmässan den 22 och 23 september
Föreningsmässan hålls för andra gången i Eskilstuna i syfte att matcha nyanlända
med föreningar utifrån deras intressen. Det blir också ett utmärkt tillfälle att
marknadsföra rådet bland föreningarna eftersom vi skulle vilja ha fler medlemmar i
rådet. En broschyr är klar som ska delas ut på föreningsmässan. Rådets arbetsutskott
står för bemanningen på mässan.

8. Övriga frågor
-

Nästa möte kommer Sri Lanka förening att presentera sin verksamhet.
Sekreteraren Vedad Begovic slutar sin tjänst på kommunen från och med den 1
oktober. Ersättaren i rådet blir Helena Andersson Tsiamanis.

9. Avslutning
Mötesordföranden tackar alla deltagare för deras medverkan och avslutar mötet.

Lars G Linder
ordförande

Vedad Begovic
sekreterare

Tony Meshko
vice ordförande

