Kommunstyrelsen
Konsult och uppdrag
Utvecklingsenheten
Nina Ekblom, 710 38 36

2017-11-30

1 (3)

Minnesanteckningar interkulturella rådet
Tid och plats: 2017-11-28 kl 17.30 - 19.30, Ebelingrummet i Stadshuset
Mötet inleds av den nyvalda ordföranden Marie Svensson. Marie berättar att den förre
ordföranden Lars G Linder har slutat och att hon tar vid. Marie berättar kort om sig
själv. Nyinvald i rådet är också Marko Grönfors.
Presentationsrunda av mötets deltagare
Mötet öppnade med förändringar i dagordningen
Rådet godkänner den nya dagordningen.
Föregående minnesanteckningar diskuteras. Det som togs upp på mötet 2017-09-12
var i korthet att stadsbyggnadsförvaltningen var hos rådet och berättade bland annat
om översiktsplanen. Polska föreningen presenterade sig själva och det arbete de
bedriver. Rundan som ger medskick och information till rådets politiker.
Föreningsmässan som har varit pratades det om, och mässan var bra. Det bestämdes
vid föregående möte att Sri Lanka skulle vara här idag.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. Minnesanteckningarna brukar mailas ut
till rådets medlemmar
Punkten verksamhetsplan 2018 stryks
Punkten workshop stryks också då den har ett samband med verksamhetsplanen.
Dessa punkter kommer att återupptas vid årets första möte år 2018.
Punkten ny representant till Arbetsutskottet utgår.
Sri Lankaföreningen är inte här idag och punkten skjuts på framtiden.
Punkten ”Runda” på dagordningen döps om till ”Aktuellt inom föreningen och
samfunden”.
Heliga Korsets katolska församling berättar att biskopen har blivit utnämnd till
kardinal, vilket också är den första svenska kardinalen. Han har också varit på besök i
Eskilstuna. Om kardinalen blir nominerad kan han bli påve. Kardinalen är med och
väljer till påve. Påvens uppgift är att bevara så som det var på Jesus tid, en bevarande
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post. Kyrkan förbereder för jul, 40 nationer bidrar till julbordet. Intäkterna går till
behövande, i år går det till barn i Bolivia.
Peruanska föreningen har en julträff den 10 dec i samarbete med studiefrämjandet.
Ordnar julaktiviteter och sjunger julsånger. Berätta om sina traditioner.
Stora moskén. Har jobbat mot extremism, men har inte fått ngt stöd från kommunen.
Stora moskén upplever att deras initiativ inte räknas, det är bara kommunen som
räknas. Känner sig som i en återvändsgränd. Rådet måste få en betydelse i form av
samverkan och respekt från kommunen. Det känns omöjligt att komma in i
kommunen och det vore bra om samverkan skulle fungera. Stora moskén har
utbildningar för barn, kvinnor, bland annat simskola. Fick inget bidrag från
kommunen för att lära muslimska kvinnor simma. Ordföranden undrar om de träffat
kommunens samordnare för extremism, vilket de har gjort. Den samverkan fungerar
men det är inte där problemet ligger. Kommunen som sådan verkar inte vara
intresserad av samverkan. Rådet ställer frågan: Vilken hjälp vill ni ha från kommunen?
Det behöver förbättras gällande samarbetsformer, bygga upp ett förtroende för att
bekämpa våldsbejakande extremism. Stora moskén har arbetat tillsammans med
Migrationsverket länge. Känns tråkigt att inte få bidra med de kunskaper som Stora
moskén har. Ordföranden bjuder in representanterna för Stora moskén till ett
personligt möte.
Polska föreningen berättar om sina aktiviteter. Jobbar med barn, har haft en träff med
polsk författare. Fest till jul planeras. De har problem med lokaler, vilket försvårar
deras verksamhet. Idag är de ungefär 60 medlemmar, det har varit fler tidigare.
Somaliska föreningen. Anordnar träff angående extremism. Jobbar nära riksförbundet.
Varit i Borlänge på riksträff.
Kurdiska Föreningen, kubani har julbord den 12 december.
Har bekymmer med demenssjuka äldre där hemtjänsten saknar personal med rätt
språk. Detta bekymmer drabbar anhöriga och anhörigcenter har varit involverade i
frågan. Diabetessjuksköterska blir inbjuden till en träff där också diabetesförenigen
kommer. Problem de har är ekonomiska, enskilda medlemmar står för kostnaderna.
Har lite intäkter men det är inte tillräckligt. Många medlemmar är analfabeter och har
inte kommit in på arbetsmarknaden.
Ordföranden lyssnar på föreningarna och tackar för att alla delar med sig
Andreas Lindholm, utvecklare på kommunledningskontoret, berättar om bakgrund
och syfte med råden. Se bildspelet som skickas ut med minnesanteckningarna.
Övrigt som togs upp var att det finns en tendens att antalet deltagare minskar. Den
information som ges på rådet bör också tas med hem till föreningarna. Det finns en
risk att man i och med ordförandebytet att man börjar om från ruta ett igen. På
sittande möte kommer förslag och idéer men det blir ändå inget resultat av det som tas
upp. Det vore bra om de saker som kom upp på ett möte följs upp och återkopplas till
nästa möte.
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Föreningarna har en kontaktväg in till kommunen via rådet. Det är viktigt att rådet
lyssnar in och tar med sig rådets synpunkter och önskemål till beslutsfattande
processer. Samråd och informationsutbyte är viktigt för att rådet ska fungera. Den nya
ordföranden vill skapa ett bra samarbetsklimat och att medlemmarna får ut något av
rådet. Det finns möjlighet att kalla in tjänstemännen vid behov, när rådet vill veta
något specifikt inom kommunen.
Rådet måste fundera på varför deltagandet i rådet minskar. Det går bra att vara fler
representanter från föreningarna. För att öka intresset kan exempelvis ordförande i
rådet bjudas in till föreningarna.
Rådet vill ha hit någon från hemtjänsten, för att diskutera de problem som finns i
utländska familjer med äldre. Det är problem för både personalen och brukare i
äldreomsorgen. Rådet kommer att bjuda in lämplig person från hemtjänsten på Vårdoch omsorgsförvaltningen.
Rådsmöten 2018
22 februari, torsdag
31 maj, torsdag
24 september, måndag
22 november, torsdag
Mötet avslutas med fika!

Marie Svensson
Ordförande
Nina Ekblom
sekreterare
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