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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Invandrarrådet Protokoll 2019-05-22  
§ 10-20 
 

Plats och tid 
Trollhättans stadshus, kl. 18-21 
 

Ledamöter 
Monica Hanson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Aaliyah Hassan (m), kommunstyrelsen 
Lina Fryk Granat (v), kommunstyrelsen 
Nancy Kurdian, Armeniska kulturföreningen 
Peter Jakobsson, Trollhättans Stad Kultur- och fritidsförvaltningen 
Djuro Gavrilovic, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla  
Abdihakim Abdille, Trollhättans Sunnimuslimska förening 
Ibrahim Abdille, Trollhättans Sunnimuslimska förening 
Abdulkarim Abdullahi, Trollhättans sunnimuslimska förening 
Josef Jaris, St. Josef syrisk ortodoxa kyrkan 
Tamara Ristic, Mötesplatsen för kvinnor 
Lemic Gojko, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla 
Alan Morad, St. Josef syrisk ortodoxa kyrkan 
Sharif Abdaldayem, Palestinska föreningen  
 
 

Övriga närvarande 
Katarina Nyman, sekreterare 
Daniel Engelin, biträdande förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 

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

Justeras 
2019-04-15 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson Justerande, Josef Jaris  
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KIR § 10 Mötets öppnande 
Ordförande Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnat mötet.   

KIR § 11 Val av justeringsman 
Josef Jaris vals att justera protokollet. 
 

KIR § 12 Föregående mötes protokoll 
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 
 

KIR § 13 Utredning om skolsegregationen i Trollhättan  
Daniel Engelin, biträdande förvaltningschef på Utbildningsförvaltningar, berättar om den 
utredning som förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att genomföra. Den 
handlar om att utreda hur skolsegregationen i Trollhättan ser ut och vad den eventuellt 
kan bero på.  
 
Statistik visar att resultaten mellan skolor i Trollhättans olika stadsdelar skiljer sig åt 
väldigt mycket. Den visar även att ca 34 % av alla elever i Trollhättan har valt att gå på en 
annan skola än sin hemskola (den som ligger närmast).  
 
Forskning visar att det som har störst påverkan på en elevs förutsättningar eller 
möjligheter att klara skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Om minst en förälder har 
eftergymnasial utbildning är chansen större att eleven klarar hela sin skolgång. Det som 
påverkar skolsegregationen mest är det fria skolvalet samt etableringen av friskolor.  
 
Man ser även att barn som inte fått vistas i miljöer där det talas svenska innan de börjar 
förskoleklass har mycket svårare att klara skolan, även om de är födda i Sverige.  

KIR § 14 Interkulturella städer  
Punkten skjuts fram till något av höstens möten, då det finns mer tid och arbetet har 
hunnit lite längre så det finns mer information att ge.   

KIR § 15 Hela Kronan Gungar 
Hela Kronan Gungar hålls den 30 maj. Det är en viktig dag där människor har möjlighet att 
mötas och ett tillfälle att minska den sociala segregationen. Vi behöver hjälpas åt att 
sprida informationen och bjuda in.  

KIR § 16 Uppdatering av reglemente 
Katarina gick igenom reglementet som omarbetats tillsammans med Handikapprådet och 
Pensionärsrådet. Invandrarrådet har haft möjlighet att komma med synpunkter under 
tiden. Det som lagts till i reglementet är: 

- Förening med ny ledamot/ersättare får under ett möte delta två personer för 
introduktion.  

- Föreningen ska vara med i stadens föreningsregister. 
- Minst en utbildningsdag per år för rådsledamöterna 



  3 (3) 
 

Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

- Även ersättarna ska få föredragningslista  
- Ärenden som föreningarna vill ha behandlade vid sammanträde översänds till 

kommunstyrelsens förvaltning minst 4 veckor innan nästa sammanträde. 
 

KIR § 17 Nytt från föreningarna 
 

Mötesplatsen för kvinnor 
Nyanställda och mycket aktiviteter i huset.  

Trollhättans sunnimuslimska förening 
Haft årsmöte och i övrigt som vanligt med aktiviteter som pågår.  

Armeniska kulturföreningen 
Ny ordförande och ny vice ordförande. Kommer inte att vara med på Kronan gungar i år 
men i övrigt kommer föreningen att fortsätta 

Palestinska föreningen 
Ny styrelse och ny lokal på Strandgatan.  

St. Josef syrisk ortodoxa kyrkan 
Gudstjänster varje söndag som vanligt. Föreläsning med församlingens präst om särskilda 
ämnen varje vecka. Mycket ungdomsaktiviteter, t. ex läger. Haft konferens då föreläsare 
från Stockholm kom hit. Kommer att vara med på Hela Kronan Gungar.  

Nikola Tesla  
Samma aktiviteter som vanligt, samlas på söndagar för gemensamma aktiviteter. 

 

KIR § 18 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

KIR § 19 Nästa möte 
Nästa möte blir 24 september. Plats meddelas i kallelsen. Om man vill ha med någon punkt 
på dagordningen skickas det till katarina.nyman@trollhattan.se senast den 27 augusti.  

KIR § 20 Mötets avslutande 
Monica Hanson avslutade mötet och önskar alla en trevlig sommar.  

mailto:katarina.nyman@trollhattan.se
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