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Kommunala Invandrarrådet Protokoll 2019-09-24
§ 21-29
Plats och tid
Villa Stranna, kl. 18-20

Ledamöter
Monica Hanson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Aaliyah Hassan (m), kommunstyrelsen
Lina Fryk Granat (v), kommunstyrelsen
Nancy Kurdian, Armeniska kulturföreningen
Djuro Gavrilovic, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla
Abdihakim Abdille, Trollhättans Sunnimuslimska förening
Josef Jaris, St. Josef syrisk ortodoxa kyrkan
Lemic Gojko, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla
Amamwil Mardiny, St. Josef syrisk ortodoxa kyrkan
Abdiqafar Ereg, Islamiska somaliska kulturföreningen
Sadikali Bijani, Shiamuslimska församlingen
Shadi Mansor, Palestinska kulturföreningen/Islamiska kulturföreningen
Övriga närvarande
Anne Fagerberg, KSF
Gigi Cederholm, sekreterare

Vid anteckningarna
………………………………….
Sekreterare, Gigi Cederholm

Justeras
2019-10-01

………………………………….
Ordförande, Monica Hanson
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………………………………….
Justerande, Shadi Mansor
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KIR § 21 Mötets öppnande
Ordförande Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnat mötet.

KIR § 22 Val av justeringsman
Shadi Mansor vals att justera protokollet.

KIR § 23 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte har skickats ut och lämnas till handlingarna.

KIR § 24 Barnkonventionen blir lag
Anne Fagerberg anne.fagerberg@trollhattan.se jobbar med barnrättsfrågor och det blir
lagstadgat fr o m 1 januari 2020. Barnrättslagen kommer till för att förstärka barns
rättigheter. De flesta länder har skrivit under barnkonventionen, dock ej USA. Det är
viktigt att lyfta fram barnets röst i alla beslut som fattas. I artikel 2 i grundartiklarna står
att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Anne
Fagerberg poängterar också artikel 6: ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”,
artikel 12: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad” samt artikel 19:
”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp.” I stadens MRP, Mål och Resursplan, finns riktlinjer gällande barnens
rättigheter. Utbildning i ämnet ges till tjänstepersoner. Monica Hanson trycker på att det
är viktigt att lyssna på vad barnen säger och att vi måste lära oss att göra det, samt förstå
vinsten av att lyssna på dem.

KIR § 25 Brottsförebyggande arbete
Gigi Cederholm informerar om den utbildning i kunskapsbaserat brottsförebyggande
arbete som genomförs i regi av Länsstyrelsen. Både polis och tjänstemän från
Trollhättans Stad deltar för att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet genom systematiskt samverkansarbete. Allt för att förbättra struktur och
arbetssätt samt möjliggöra systematiskt analys- och uppföljningsarbete. Det pågår
mycket trygghetsskapande arbete i Trollhättan och Gigi bjuder in till en trygghetsrond i
Sjuntorp 1 oktober, upptaktsmöte grannsamverkan 9 oktober samt utbildning för nya
trygghetsvandrare den 15 oktober. Att vara trygghetsvandrare är helt ideellt och
förutsätter att man är över 18 år och kan kommunicera på svenska. Flera medlemmar i
rådet anmäler sig till utbildningen och tycker att alla föreningar borde finnas
representerade. Anmälan sker till gigi.cederholm@trollhattan.se

KIR § 26 Mänskliga rättigheters-dagen
Integrationsforum i Trollhättan anordnar den 24 oktober en temadag om mänskliga
rättigheter. Programmet börjar kl. 11 och slutar kl. 17. 30. Dagens tema är ”Är alla
människor lika värda?” och fokuserar främst på funktionsrätt och HBTQ. På plats kommer
att finnas utställare från olika organisationer, studieförbund, Trollhättans Stad samt
andra aktörer. Det kommer även att hållas föredrag kring HBTQ och funktion, och
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musikunderhållning kommer att finnas i pauserna. Ingen anmälan krävs för att besöka
evenemanget och det är gratis inträde.
Program finns på Integrationsforums hemsida och Facebook-sida där man kan läsa mer
och programmet delas även ut på mötet.

KIR § 27 Trollhättans Stads kommunikationsstrategi
Kommunikationsavdelningen i Trollhättans Stad håller på att skriva en ny
kommunikationsstrategi, som ska beskriva hur vi kommunicerar internt och externt. Där
kommer bland annat att finnas riktlinjer för översättning av kommunal information till
andra språk. Kommunstyrelsens förvaltning har under höstterminen en praktikant,
Ammar, från Högskolan Väst som kommer att ordna olika dialogträffar för att samla in
invånares perspektiv och behov när det gäller översättning och spridning av kommunal
information. Det är viktigt att ha dialog om detta så att staden får mer kunskap om vilka
behov som finns.
Representanter för invandrarrådet bjuds in att delta i en dialogträff under hösten,
troligtvis under oktober månad, med Ammar. Man får gärna sprida informationen vidare i
sina föreningar så att fler intresserade kan delta. Intresseanmälan görs till Katarina på
mail (katarina.nyman@trollhattan.se).

KIR § 28 Nästa möte
Nästa möte blir 19 november kl 18.30. Plats meddelas i kallelsen. Om man vill ha med
någon punkt på dagordningen skickas det till katarina.nyman@trollhattan.se senast den
22 oktober.

KIR § 29 Mötets avslutande
Monica Hanson avslutar mötet.
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