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Kommunala Invandrarrådet Protokoll 2019-11-19
§ 31-39
Plats och tid
Sjuntorpsrummet Trollhättans Stadshus, kl. 18-21

Ledamöter
Monica Hanson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Lina Fryk Granat (v), kommunstyrelsen
Gojko Lemic, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla
Djuro Gavrilovic, Jugoslaviska föreningen Nikola Tesla
Nancy Kurdian, Armeniska kulturföreningen
Anvar Alladin, Muslimska shiaförsamlingen
Oskar Larsson, Kronan Kulturhus
Peter Jakobsson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Tareq Hafni, Palestinska kulturföreningen
Fadi Mansour, Palestinska kulturföreningen
Jaime Chain Kabir, Trollhättans sunnimuslimska förening
Shadi Mansour, Islamiska kulturföreningen
Evert Saffo, Hyresgästföreningen
Amanwil Mardiny, St Josef
Josef Jaris, St Josef
Annika Andersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Övriga närvarande
Malin Nyberg, Texab
Drazen Kendes, Samhällsbyggnadsförvaltnignen
Katarina Nyman, sekreterare

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

Justeras
2019-02-13

………………………………….
Ordförande, Monica Hanson

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Nancy Kurdian

Utdragsbestyrkande
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KIR § 31 Mötets öppnande
Ordförande Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnat mötet.

KIR § 32 Val av justeringsman
Nancy Kurdian vals att justera protokollet.

KIR § 33 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte har skickats ut och lämnas till handlingarna.

KIR § 34 Information om nya stadsdelen Vårvik
Vårvik är en ny stadsdel som planeras i det område som idag kallas för Knorren. Man
kommer även att göra om området Hjulkvarnelund som ligger på andra sidan älven. Man
kommer bland annat att bygga en ny bro över älven samt flytta på Kungsportsvägen. Bron
är en dubbelklaffbro och blir ungefär 250 meter lång. Den kommer ha cykelväg och
gångbana på båda sidor. Campingen kommer att finnas kvar men behöver göras om lite
för att anpassa sig till bron och flytt av vägen.
Industriområdet Stridsberg har tillverkat bland annat stålprodukter. Detta har gjort att
marken är förorenad av olika tungmetaller och oljor. Nu håller området på att saneras för
att man ska kunna bygga bostäder. Saneringen kommer ta ungefär 1,5 år. Trollhättan har
fått 52 miljoner av naturvårdsverket för saneringen men den kostar totalt 150 miljoner.
Detta kommer finansieras av kommande intäkter. Vissa byggnader behöver tas bort och
vissa kommer att finnas kvar för att bevara områdets industrihistoria och kulturmiljö. Allt
har undersökts innan beslut för att man ska kunna bevara så mycket som möjligt. Man
jobbar även med att dokumentera industrihistoria i området skriftligt. Vårviks logga har
till exempel en sågklinga som har en industrihistorisk anknytning till platsen.
Ett hållbarhetsprogram håller på att tas fram och utgår från tre mål:
1. Vårvik ska ge plats för en hållbar livsstil – det är lätt att göra rätt.
2. Byggprojekten i Vårvik bidrar till minskad miljö- och klimatbelastningen, per kvm och
per boende/arbetstagare, jämfört med normalprojekt, och visar vägen till nationella
hållbarhetsmål.
3. Vårvik erbjuder stor variation på bostäder och kravlösa mötesplatser som attraherar
många olika målgrupper.
Attraktivt läge med närhet till resecentrum, Överby, flygplats med mera. Under arbetets
gång har man fått ta mycket hänsyn till dammfladdermusen som lever i området. Den är
starkt utrotningshotad och detta har påverkat planeringen väldigt mycket.
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KIR § 35 Information om kommunens ekonomi
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har majoritet i kommunen. Det har
varit tufft och svårt i ekonomiplaneringen. I befolkningen ökar antalet gamla och barn. De
som finns där emellan som är i arbetsför ålder bidrar till att finansiera välfärden genom att
arbeta och betala skatt. Riksdagen har beslutat om en tunn budget 2019 för alla
kommuner i Sverige. Under hösten har vi fått veta att man gör om
kostnadsutjämningssystemet (en fördelning mellan rika och fattiga kommuner). Där
förlorade Trollhättan 25 miljoner kronor. Eftersom behovet av omsorg och välfärd ökar
blir det omöjligt att kunna erbjuda det när statsbidragen minskar.
Man har tittat på hur mycket skattehöjningen skulle påverka de med lägst inkomster. Det
skulle bli ca 130 kr i månaden i ökad skatt. De med lägst inkomster är också mer beroende
av kommunens välfärd.
En del av de 100 miljoner extra som staden får in genom skattehöjningen, kommer att
läggas i en reserv. Under 2021 kommer utmaningarna att bli ännu svårare.
Rådet ställer en fråga gällande schemaförändring inom vård- och omsorgssektorn.
Monica berättar att man gjort förändringen för att alla ska kunna arbeta heltid. Förändring
kan kännas jobbigt, men rätten till heltid är viktig.

KIR § 36 Information om nätverket Interkulturella städer
Nätverket Interkulturella Städer har startats i Sverige av Botkyrka kommun. Botkyrka
kommun har i ca tio år varit medlemmar i Europarådets nätverks Intercultural Cities, som
har ungefär 120 medlemsstäder i 120 länder. Syftet med nätverket är att städer ska kunna
utveckla metoder för att gå från att vara ett mångkulturellt samhälle, till ett interkulturellt
samhälle. Trollhättan är en mångkulturell men segregerad stad. Mångkultur kan förklaras
som ett tillstånd att leva sida vid sida (segregerat) medan interkultur kan förklaras som en
förmåga att samexistera. Att börja arbeta interkulturellt kan bidra till att minska den
sociala segregation som finns. Interkulturella städer kan också visa andra positiva
effekter så som stärkta mänskliga rättigheter, stärkt gemenskap och tillit, minskad risk
för konflikter mellan olika grupper, ökad trygghet och ökade möjligheter oavsett etnisk
bakgrund och/eller kön.
För att fortsätta arbetet behöver vi utveckla kunskap om vad interkulturalitet är. Denna
kunskap behöver omvandlas till insikter som leder aktiv handling för att uppnå förändring.
Trollhättan kommer från och med nästa år att arbeta för detta med hjälp av Botkyrka
kommun och nätverket. Invandrarrådet kommer att vara en viktig del i det arbetet.

KIR § 37 Övriga frågor
Evert Saffo informerar om Hyresgästföreningen och arbetet med boende i Eidars
bestånd.
Peter Jakobsson från Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att man kan anmäla sig till
en utbildning i föreningsekonomi 10 december kl. 18. Kontakta Peter Jakobsson för
intresseanmälan (peter.jacobsson@trollhattan.se).

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

4 (4)

Påminnelse om att delta i dialog om kommunikationsstrategi, för riktlinjer om
översättning av kommunal information. Meddela Katarina om deltagande.
Peter Jakobsson informerar om uppgradering av föreningsregister. Detta sker via ett
mailutskick istället för brev som det var förut. Var noga med att skicka in förändrade
uppgifter till Kultur- och fritidsförvaltningen.

KIR § 38 Mötestider 2020
Mötestider för 2020 är 25 februari, 19 maj, 22 september, 24 november. Om man vill få
med en punkt på dagordningen skickas detta senast 4 veckor innan till Katarina
(katarina.nyman@trollhattan.se).

KIR § 39 Mötets avslutande
Monica Hanson avslutar mötet.
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