19 AUGUSTI 2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DNR: 153/2015

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
KOMMUNALA INTEGRATIONSRÅDET

Plats:
Tid:

Inva-Sams lokal på Åhusgatan 2
19 augusti 2015 kl 17:30-19:05.

Beslutande:

Mohamed Hélaoui, ordförande Inva-Sam
Tina Grezin
Shaima Issa
Saul Sagnia

Övriga närvarande:

Karina Nilsson, sekreterare, arbetsmarknadsförvaltningen

Justerande:

Saul Sagnia

Plats och tid
för justering:

Paragrafer:

Mirko Zupanic (M)

Protokoll läggs ut i receptionen, våning 2, på Järnvägsgatan 35 från
25 augusti kl 12.00.
23-30.

Underskrifter:

Protokollets
förvaringsplats:

Sekreterare

_______________________
Karina Nilsson

Ordförande

_______________________
Mohamed Hélaoui

Justerande

________________________
Saul Sagnia

Arbetsmarknadsförvaltningens kontor, Järnvägsgatan 35.
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HELSINGBORGS STAD
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
KOMMUNALA INTEGRATIONSRÅDET

19 AUGUSTI 2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DNR: 153/2015

§ 23

Val av justerare, tid och plats för justering.
Justerare:
Saul Sagnia.
Tid och plats: Protokoll läggs ut i receptionen, våning 2, på Järnvägsgatan 35
från den 25 augusti.

§ 24

Rapportering om Inva-Sams aktiviteter.
 Programmet för Mångfalds-dagen den 29 augusti börjar falla på
plats. Anna Jähnke, kommunalråd och arbetsmarknadsnämndens
ordförande, kommer att invigningstala. Under dagen kommer olika
föreningar att visa upp sin verksamhet, artisten Behrang Miri uppträder, ett barn-och familjetält kommer att finnas bland mycket annat. Dagen sker i samarbete med HX-festivalen.
 Mohamed och Saul har träffat Erik Larsson (demokratisamordnare)
och Cecilia Elmberg (utredare på stadens juridiska avdelning). Under
mötet framfördes önskemål om samverkan mellan Inva-Sams föreningar och staden. En ny träff är inbokad till den 22 september.
 Mohamed och Saul har träffat Tove Grewin som författar texter åt
staden. Under mötet diskuterades bland annat hur myndigheter och
ideella föreningar kan samverka kring exempelvis insatser för nyanlända liksom hur den ideella sektorns kunskaper om mångfald kan
tillvaratas.
 Mohamed och Saul har träffat Katharina Björkman (rektor) som har
informerat om hur SFI-verksamheten fungerar, exempelvis att det
finns åtta skolor liksom att eleven själv väljer skola. Under mötet lyftes frågan om vad som kan göras för att underlätta för nyanlända
akademiker att komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt.
 Inva-Sam fyller 40 år i år. Detta ska firas under hela året. Den 29 oktober mellan kl 17-20 planeras en eftermiddag/kväll med temat invandring då och nu. Bland annat ska paneldiskussioner hållas på
Dunkers Kulturhus. Med anledning av detta har Mohamed och Saul
haft två möten med Hans Simonen (avdelningschef på Dunkers Kulturhus). Formerna för kvällen är ännu inte helt klara.

§ 25

KIR’s stadgar.
Staden är igång med att se över de kommunala rådens stadgar. Med anledning av detta bokar Karina in en tid med Cecilia Elmberg och återkopplar vid
KIR’s nästa sammanträde. Det har framkommit förslag på stadgeändring avseende antal sammanträden per år som KIR ska hålla. Karina kommer att lyfta frågan under mötet med Cecilia. I nuläget har KIR fem sammanträden inbokade under 2015. Detta innebär att ett möte måste strykas eftersom stadgarna anger att KIR ska hålla 4 sammanträden per år.
Beslut: Rådet beslutar att KIR’s sammanträde den 29 september ställs in.

helsingborg.se

HELSINGBORGS STAD
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
KOMMUNALA INTEGRATIONSRÅDET

19 AUGUSTI 2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DNR: 153/2015

§ 26

Övrig information/frågor.
Tina informerar om att det blir arabisk filmfestival på Röda Kvarn mellan den
3-5 oktober. Filmfestivalen vänder sig även till skolbarn.

§ 27

Motion om att införa ett uthyrningssystem för stadens skollokaler.
KIR har beretts möjlighet att yttra sig i frågan om ett gemensamt uthyrningssystem för stadens skollokaler. Senast den 16 oktober ska KIRs yttrande vara
Kommunstyrelsen tillhanda.
Mirko meddelar att han inte deltar i remissvar.
Beslut: Rådet beslutar att Inva-Sams ledamöter ska yttra sig i ärendet.
Inva-Sams ledamöter i KIR meddelar sina synpunkter i ärendet till Karina senast den 31 augusti. Därefter sammanställer Karina ett förslag på yttrande
som ledamöterna sedan får godkänna. Karina ombesörjer att yttrandet
kommer Kommunstyrelsen tillhanda och anmäls till arbetsmarknadsnämndens nämndsammanträde den 24 september.

§ 28

Förslag att bjuda in ansvarig från arbetsmarknadsförvaltningen angående
hyres-, kultur, och aktivitetsbidrag.
Inva-Sam vill diskutera de summor som utgår till hyres-, kultur- och aktivitetsbidrag med anledning av att de anses vara för låga.
Beslut: Rådet beslutar att bjuda in ansvarig från arbetsmarknadsförvaltningen angående hyres-, kultur, och aktivitetsbidrag till KIR’s sammanträde den 1
december.
Karina ombesörjer att den ansvarige får inbjudan och informeras om syftet.

§ 29

Förslag att KIR lyfter frågan, om Helsingborgs stad har en plan för att motverka segregation i södercity, till Kommunstyrelsen.
KIR vill skicka frågan till Kommunstyrelsen. Om det finns en plan vill KIR veta
hur den ser ut och vara delaktiga. Om det inte finns en plan vill KIR veta vad
staden tänker göra.
Beslut: Rådet beslutar att skicka frågan till Kommunstyrelsen, om Helsingborgs stad har en plan för att motverka segregation i södercity?
Karina undersöker med Cecilia Elmberg hur detta går till och ombesörjer att
så sker. Återrapportering sker vid KIR’s nästa sammanträde den 1 december.

§ 30

Mötet avslutas.
Mötet avslutas kl 19.05.
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