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Invandrar- och flyktingenheten
Elisabet Nystrand från Invandrar- och flyktingenheten, Jönköpings kommun, informerar
om att Jönköpings kommun ska år 2021 ta emot 125 personer som anvisas enligt
bosättningslagen. Det innebär dem som har bott i Migrationsverkets boende när de får
uppehållstillstånd och kvotflyktingar som har valts ut av FN och fått uppehållstillstånd
innan de kommit till Sverige. Dessa blir anvisade till en kommun. Under januari – mars
har kommunen hittills tagit emot 35 personer. Utöver detta kommer nyanlända till
kommunen som t.ex. har eget boende eller har bott i annan kommun.
Invandrar- och flyktingenheten har tillsammans med kommunens integrationshandledare
och regionens flerspråkiga hälsokommunikatörer varit ute i kommunens lägenhetshus för
nyanlända (Samset, Skärstad, Ljungarum, Bottnaryd, Tenhult, Barnarp och Fagerslätt)
och informerat om vaccin mot Covid-19 samt har delat ut information och svarat på
frågor från de boende.

Föreläsning om migrationsrätten och barnkonventionen
Lena Hilding Carlsson från Immanuelskyrkan informerar om en föreläsning som
kyrkornas informationsråd bjuder in till. Advokat Emelie Hillert är inbjuden och
föreläsningen kommer att handla om migrationsrätten och barnkonventionen och om
lagar och regler i ljuset av att barnkonventionen blev lag. Föreläsningen är gratis, har 300
platser och sker digitalt. Anmälan krävs.

Yalla Jönköping
Christina Dittschlag från Svenska Kyrkan informerar om att Yalla Jönköping har startat
upp i Prästgården och har anställt 3 kvinnor som städar. Yalla Jönköping är en ekonomisk
förening och i styrelsen sitter Svenska Kyrkan, Vätterhem och ABF.

Jönköpings FN-förening
Ulrika Ekeroth, ny ordförande presenterade sig. Till hösten finns tankar kring
integrationsprojekt.

Projekt: Lära kvinnor att cykla
Charlotte Burman informerar om att Biosfärområdena Östra Vätterbranterna jobbar med
social hållbarhet och har ett projekt att lära kvinnor att cykla. Det kommer i år att dra
igång i mitten av augusti och hålla på till mitten på oktober ungefär, tills vädret inte
längre tillåter. Projektet står för cyklar och hjälmar till deltagarna. Först börjar de med att
öva balans, sedan cyklar de tillsammans på cykelbanor. Efter det får deltagarna cykla
själva och slutligen får de en teorilektion om vad det innebär att cykla i trafik. Projektet
sker tillsammans med bland annat Röda Korset och Svenska Kyrkan. Förra året var det på
Smedbyn, Öxnegården och Bäckadalsgymnasiet, och i år kanske det blir i Smedbyn.
Nu efterfrågas deltagare och ledare – kontakta charlotte.burman@jonkoping.se
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Csam Jönköping
Josefin Sers från Csam Jönköpings ledningsgrupp och Marbles, informerar om att Csam
Jönköping har en hemsida där man kan hitta andra föreningar, sprida nyheter, hitta
kontaktuppgifter m.m. För att bli en del av Csam Jönköping kan man enkelt fylla i ett kort
formulär på hemsidan. Det kostar ingenting och man kan gå ur när man vill.
www.csamjonkoping.org. Nytt är fliken ”Nyheter” där det publiceras nyheter från det
lokala civilsamhället. Hör gärna av er om ni har något ni önskar ska synas där. Csam
Jönköping har även tagit fram en Facebooksida och en Facebookgrupp.
På Facebooksidan sprider föreningar information och arrangemang till allmänheten.
Länk till Facebooksidan ”Detta händer i Jönköping – Information från Civilsamhället”
I Facebookgruppen skapas dialoger och samarbeten mellan civilsamhället, politiker och
tjänstemän.
Länk till Facebookgruppen ”Csam Jönköping (civilsamhällets samverkansgrupp
Jönköping)”

Barnrättskonferens
Birgitta Johansson informerar om att en mycket uppskattad digital barnrättskonferens
”Barnet som rättighetsbärare” hölls i december 2020.
Se länk: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/social-hallbarhet/barnetsrattigheter-och-barnkonventionen/barnrattskonferens.html
Flera av seminarierna går att ta del av året ut. Planering pågår för ytterligare en digital
konferens 26 oktober 2021. Håll utkik efter information längre fram.

Aktivitet och verksamhet i sommar
•

Josefin Sers från Marbles samt, informerar om att det kommer att vara aktiviteter
på Birkagården i Österängen i sommar, med målgruppen 15–18 år.

•

Andreas Krona berättar att Wetterbygdens Basket under vecka 28–31 kommer att
ha aktivitet med basket i Österängen, Öxnehaga och Huskvarna. Det är mest
riktat mot barn och unga, men även vuxna. Aktiviteten kommer att ske i
samarbete med fritidsgårdar. Eventuellt kommer även Räddningstjänsten att
samarbeta genom att spela basket med ungdomarna. Vätterbygdens Basket
försöker använda basket som ett sätt att sammanfoga människor.

•

Gabriella Ibrahim informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen har en
lovgrupp som blivit tilldelade DELMOS-medel (delegationen mot segregation).
Föreningslivet har kunnat söka pengar för att kunna genomföra aktiviteter med
prioritering på landsbygd och prio-områden. Bibliotek och fritidsgårdar i de
prioriterade områdena (Österängen, Öxnehaga, Råslätt och Huskvarna söder)
kommer hålla öppet hela sommaren.
Det kommer även statliga medel från Socialstyrelsen. Jönköpings kommun har
blivit tilldelade ca 2,1 miljon men det är ännu inte klart till vilka verksamheter det
kommer att gå till. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6–15 år. Enligt
Socialstyrelsens kriterier för de statliga medlen så skall
aktiviteterna/verksamheterna vara avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter.
Många av aktiviteterna kommer att ske utomhus.
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Nästa möte
Nästa möte kommer att ske 3 juni, 18:00-19:00. Inbjudan kommer. Temat på mötet
kommer att vara Sommarverksamhet. Förhoppningsvis kommer vi då att veta mer hur
restriktionerna kring Covid-19 kommer att vara under sommaren.

Publicering av mötesanteckningar
Mötet beslutar att vi från och med detta möte kommer att publicera mötesanteckningarna
på www.csamjonkoping.org. Meddela Thomas Yaftali thomas.yaftali@jonkoping.se om
ni inte vill att detta ska göras.

Medverkande:
Andreas Krona / Wetterbygdens Basket
Anne Bergqvist / Länsstyrelsen
Benita Josefsson / Röda Korset och KFUM
Birgitta Johansson / Erikshjälpen
Charlotte Burman / Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Christina Dittschlag / Svenska Kyrkan
Elisabet Nystrand / Socialtjänsten, Jönköpings kommun
Gabriella Ibrahim / Områdesutvecklare, Jönköpings kommun
Jennie Honkanen / IM och studerande Malmö universitet
Josefin Sers / Marbles, samt Csam Jönköpings ledningsgrupp
Lena Hilding Carlsson / Immanuelskyrkan
Margareta Sterner / Röda Korset
Ingela Persson / Rädda Barnen
Siv Hederos / Socialtjänsten, Jönköpings kommun
Sofia Jurva / SIS
Thomas Yaftali / Samordnare civilsamhälle, Jönköpings kommun
Tommy Josefsson / Integrationsstrateg, Jönköpings kommun
Ulla Svensson / Svenska Kyrkan
Ulrika Ekeroth / Jönköpings FN-förening
Ulrika Fingal / Stickans Kamratstöd
Viktoria Nyström / Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun
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