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Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunala Invandrarrådet 
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Kommunala Invandrarrådet Protokoll 2019-02-27 § 1-8 
 
Plats och tid 

Kronogårdens samlingslokal, kl. 18-20.30 
 

Ledamöter 
Monica Hanson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Aaliyah Hassan (m), kommunstyrelsen 
Lina Fryk Granat (v), kommunstyrelsen 
Nancy Kurdian, Armeniska kulturföreningen 
Fadumo Ise, Somaliska kvinnoföreningen 
Mensure Agirman, St. Petrus & St. Paulus kyrka 
Fima Bedros, St. Petrus & St. Paulus kyrka 
Bedros Cicek, Suryoyoföreningen 
Peter Jakobsson, Trollhättans Stad Kultur- och fritidsförvaltningen 
Djuro Gavrolovic, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla  
Shadi Mansor, Islamiska Kulturföreningen 
Abdalhay Nabhan, Palestinska kulturföreningen 
Anvar Alladin, Muslimska shiaförsamlingen 
Jaime Chain Kabir, Trollhättans Sunnimuslimska förening 
Abdihakim Abdille, Trollhättans Sunnimuslimska förening 
 
 

Övriga närvarande 
Katarina Nyman, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Katarina Nyman  
 

Justeras 
2019-03-07 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Shadi Mansor 
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KIR § 1 Mötets öppnande 
Ordförande Monica Hanson hälsar välkomna till årets första invandrarråd. Det är 
även ny mandatperiod och ny politisk representation i rådet. Aaliya Hassan (M) och 
Lina Fryk Granat (V) är nya ledamöter i rådet för denna mandatperiod. Daniel Engelin 
som skulle informera om skolsegregation har fått förhinder och kan inte komma. 
Katarina fyller på med en punkt.  
 
 
KIR § 2 Val av justeringsman 
Bedros Cicek vals att justera protokollet. 
 
 
KIR § 3 Föregående mötes protokoll 
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
KIR § 4 Minska och motverka segregation – Katarina Nyman 
Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg, berättar om stadens arbete att minska och 
motverka segregation. Arbetet utgår från fem olika områden: bostadsmarknad, 
arbetsmarknad, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet och 
trygghet. Tidigare har störst fokus legat på bostadsmarknaden. Man vet också att de 
andra områdena är viktiga för att åtgärda orsakerna till att segregation uppstår. 
Segregation kan vara både socioekonomisk (utifrån inkomst), etnisk eller 
demografisk (t. ex ålder, kön, storlek på familjer boende i områden m.m.).  
 
Eftersom segregation påverkar av så många olika områden är det svårt för 
kommunen att styra hur segregation utvecklas. Därför behöver kommunen 
samarbeta med andra aktörer. Under hösten 2018 gjordes en kartläggning över vilka 
aktörer som arbetar med dessa frågor. Fyra forskningsassistenter på Högskolan Väst 
fick i uppdrag att genomföra kartläggningen, och sedan har staden gjort en 
behovsanalys och genomförandeplan med 6 st olika mål. Målen är fokuserade på 
strukturer som påverkar segregationen snarare än specifika verksamhetsmål, 
eftersom det redan finns.  
 
Frågan om hur vi kan minska och motverka segregation är komplex. Det betyder att 
man kan arbeta på flera olika sätt och få olika typer av resultat. Det finns inte en 
specifik modell att arbeta efter som kommer ge ett på förhand givet resultat. Det 
betyder också att det är många olika områden i samhället som påverkar hur stor 
segregationen blir, till exempel arbetsmarknad, civilsamhälle och skola påverkar 
bostadssegregation. En av de största påverkansfaktorerna är 
majoritetsbefolkningens flyttmönster.  
 
Diskussion kring föreningslivets roll för inkludering och för att motverka segregation. 
Civilsamhällets olika aktörer är väldigt viktiga och vi måste fortsätta arbeta för att 
behålla ett starkt föreningsliv så det funnits tendenser i Sverige att aktiv tid i 
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föreningslivet minskat. I Trollhättan har vi många aktiva föreningar och många 
människor som engagerar sig i dom, det behöver vi fortsätta med.  
 
Föreningarna undrar om kommunen kan tillhandahålla revisorer för föreningarna om 
de behöver hjälp. Det kan kommunen inte göra. Men man kan alltid kontakta 
kommunen för rådgivning om man har liknande frågor som dessa. Man kan som 
förening även anlita en revisor men det bekostar föreningen själv.  
 
KIR § 5 Reglemente för stadens råd  
I Trollhättan finns Invandrarrådet, Handikapprådet och Pensionärsrådet. De styrs av 
ett reglemente. Detta reglemente ska uppdateras. Sekreterarna för de olika råden 
kommer att samla in synpunkter från deltagande i råden. Katarina gick igenom 
reglementet som det ser ut nu. Synpunkter lämnas senast 29 mars till Katarina.  
 
 
KIR § 6 Nytt från föreningarna 
Trollhättans sunnimuslimska förening har mycket aktiviteter inomhus. Mycket för barn 
och även kvinnomöten 3 gånger i veckan. Planerar en resa för barnen fram emot 
sommaren och tittar på olika alternativ utifrån ekonomiska förutsättningar.  
Föreningen fungerar bra nu efter att det strulat lite.  
 
Muslimska shiaförsamlingen: registrerades 1974. Byggde första moskén 1985. Den 
brändes ner 1993. Fick stort stöd från kommunen och olika organisationer, föreningar 
och kyrkan bland annat samt rikspolitiker. 1994 byggdes en ny moské. Ca 200 
medlemmar, inklusive barn. Dagliga aktiviteter, söndagsskola för barn, mycket 
studiebesök (bland annat skolor). Firar 45-årsdag i församlingen och vill gärna ha 
öppet hus i samband med det.  
 
Islamiska kulturföreningen: aktiviteter pågår som vanligt varje dag. På lördagar 
aktiviteter för barn, kvinnor och ungdomar. Även ungdomar på fredagar. Årsmöte 
snart.  
 
Palestinska kulturföreningen: har mycket sociala aktiviteter som till exempel fest, och 
träffas varje lördag. Har ingen lokal men samarbetar med ABF och lånar lokal via 
dom. Årsmöte snart (9 mars). Mellan 45-55 familjer är med i föreningen.  
 
Nikola Tesla: mest äldre som är aktiva, och träffas varje söndag för att hitta på 
aktiviteter tillsammans. Det fyller en viktig funktion. Ungdomarna finns tyvärr inte 
kvar.  
 
Suryoyo: betyder syrianska föreningen. Hade tomtefest i december för hela familjen 
men med barnen i fokus. Alla hjärtans dag gjordes också en familjefest med ca 100 
deltagare med musik och mat. Fotboll har bedrivits sedan föreningen bildades, spelar 
nu i division 5 och stora kostnader för till exempel domare. Spelare från ca 14-15 
nationaliteter. Fotbollsdelen kommer att bilda en egen del/förening. Årsmöte lite 
längre fram i vår.  
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St. Petrus och St. Paulus: full fart, gudstjänster varje söndag. Körträning en gång i 
veckan för diakon och diakonissor. Sista fredagen i månaden ungdomsföreläsningar 
om bland annat droger, hur man är en bra person med mera. Utifrån barnens 
önskemål. Aktivitet med St. Josef och Bilda, inbjudan till olika församlingar i hela 
VGR. 250 ungdomar som besökte en föreläsning och avslutades med en 
ungdomsfest. Firade kyrkans dag med bland annat ponnyridning, aktiviteter för 
ungdomar och familjer. Firade 30-årsjubileum för församlingens präst. En körtävling 
och förra året vann Örebro. Daglig verksamhet från måndag-fredag.  
 
Shabelleförening: fyra gånger i veckan aktiviteter, matlagning, symaskin, somaliska 
språket och matematik och engelska (för barn och ungdomar). Hjälpa somaliska 
kvinnor som har olika problem, det finns många problem som är kopplat till att man 
tänker utifrån klanstrukturer även om man bott länge i Sverige. Det är ett stort 
problem i Somalia och vi ska inte lära barnen att tänka så. Vi lär barnen somalisk 
kultur (dans och språk bland annat). Vi vill att barn och ungdomar ska fortsätta med 
aktiviteter även när de blir äldre, till exempel från 15 år. Mycket sociala insatser, till 
exempel att hjälpa äldre somaliska kvinnor och besöker dom hemma, dom tycker om 
att prata om somalisk kultur eller att hälsa på om någon till exempel är på sjukhus. 
Städar i området när det är mycket skräp.  
 
Armeniska kulturföreningen: stipendium i höstas för jämställdhet. Haft luciafirande, 
julbord och nu planeras inför årsmötet. Finns nu på Österlånggatan i centrum.   
 
KIR § 7 Övriga frågor 
Gemensam resa för rådet lyftes. Tanken har tidigare varit att besöka Delegationen 
mot segregation (Delmos) som finns i Stockholm på Södertörns högskola men nu är 
det osäkert om Delmos kommer att finnas kvar. Man får gärna lämna förslag. Ett 
förslag om att besöka riksdagen inkom under mötet.  
 
KIR § 8 Nästa möte 
Nästa invandrarråd är den 22 maj. Plats meddelas i kallelsen.   
 
KIR § 9 Mötets avslutande 
Monica Hanson tackar för kvällen och avslutar möte.  
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