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1. Presentation av dialoggruppen 

Ordföranden hälsar Anna-Stina Thagesson, PO Dahl och Alf Malmberg välkomna som 

beredningens dialoggrupp. Dialoggruppen deltar vid beredningens möten och är även 

välkommen att delta vid andra lämpliga aktiviteter som beredningen genomför. Syftet 

med dialoggruppen är att tillföra synpunkter och kunskap till beredningen med utgångs-

punkt i det engagerade arbete som dialoggruppens medlemmar bedriver när det gäller 

nyanlända till kommunen. Ordföranden ger därefter alla tillfälle till en kort presentation 

av sig själva. Frågan om eventuell ekonomisk ersättning för dialoggruppens arbete dis-

kuteras. Dialoggruppen gör inte anspråk på sådan ersättning för sin medverkan. 

 

2. Kommunens arbete med integrationsfrågor. 

Florence Svensson och Jonas Rydberg informerar om hur kommunen arbetar med asyl 

och integrationsfrågan. Hur ser situationen ut just nu, hur många nyanlända vistas i 

kommunen i migrationsverkets anläggningsboenden, i eget boende i Göingehems bostä-

der, hur många finns i arbetsförmedlingens etableringsverksamhet etc.  Andra frågor 

som berörs är vilka myndigheter som ansvarar för olika åtgärder inom fältet och vilka 

projekt kommunen bedriver etc. Presentationen kommer att publiceras via Dropbox, där 

beredningens underlag samlas. 

 

Bostadsfrågan diskuteras: För närvarande finns i princip inga lediga lägenheter hos 

Göingehem. Men om man tänker lite annorlunda och är beredd att pröva nya lösningar 

finns det kanske ändå gott om plats i kommunen. Det står många rum tomma i villor 

runt om i kommunen efter att barnen flugit ut eller där det bor en ensam efterlevande 
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efter att maken/makan gått bort. Kanske något av dess hushåll är villigt att upplåta plats 

till någon nyanländ för en period. 

 

3. Befolkningsutveckling och flyttningar i Östra Göinge kommun 

Tomas (SPU) beskriver med hjälp av statistik i siffror och diagram befolkningsutveckl-

ing och flyttningar för Östra Göinge kommun. Sedan 2010 ökar antalet invånare i kom-

munen till följd av ett positivt flyttnetto i förhållande till utlandet (invandringsöver-

skott). Befolkningsstatistiken visar att invandringsöverskottet alltid har haft stor bety-

delse för kommunens befolkningsutveckling. Precis som många andra kommuner utan-

för storstadsområden eller andra expansiva regionala tillväxtcentra tappar kommunen 

invånare genom inrikes flyttningsförluster och ett negativt födelsenetto. Invandringen 

innebär att i princip hela Sverige växer just nu; endast ett 40-tal kommuner fick under 

2014 se sitt invånarantal sjunka. Om inte arbetet med att finna lösningar som bidrar till 

att de nyanlända blir etablerade i samhället och på arbetsmarknaden faller väl ut, kom-

mer många av dem om något eller några att flytta vidare till kommuner där man bedö-

mer att sannolikheten att hitta ett arbete är större. Då blir det svårt att uppnå 

kommunens vision 15 000 stolta Göingar. Presentationen kommer att publiceras via 

Dropbox. 

 

4. Inbjudan till information den 22/9 

Länsstyrelsen informerar den 22/9 klockan 09:30-12:00 om regelverket för 

flyktingmottagande. Beredningens ledamöter har fått inbjudan från Florence Svensson, 

integrationsinformatör. Beredningen ledamöter deltar. Dialoggruppen är välkommen att 

delta. 

 

5. Övriga frågor 

Frågor kring värderingar och kultur samt kommande programpunkter diskuteras. Fram-

hålls att attityder och värderingar är viktiga för att nyanlända skall känna sig välkomna 

och kunna bli en del av lokalsamhället. Många svenskar/Göingar är öppna och välkom-
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nande men det finns också exempel på motsatsen. Viktiga värderings- och attitydfrågan 

avser förhållningssätt mellan svenskar och nyanlända men även förhållandet mellan 

könen; kvinnligt, manligt, jämställdhet etc. En annan viktig fråga som är kopplad till 

detta är var gränsen mellan öppenhet och förståelse går i förhållande till vissa värden 

som man trots allt inte kan eller vill kompromissa med, värden som kanske definierar 

och utgör kärnan i den typ av samhälle som vi vant oss vid att leva i; jämställdhet, ytt-

randefrihet andra fri- och rättigheter etc.  

 

Dessa frågeställningar bör ligga till grund för någon eller några av beredningens kom-

mande aktiviteter. Anders föreslår att en lämplig aktivitet skulle kunna omfatta även 

HBT-perspektivet. En föreläsare som har förmåga att skaka om invanda föreställningar 

om bland annat manligt och kvinnligt är Sara Lund/Claes Schmidt. 
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