
VERKSAMHETSPLAN IM LUNDS LOKALFÖRENING 2022 
 
 
Läxhjälp på Fågelskolan och Östratornskolan 

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, fortsätter den fysiska läxhjälpen 
på Fågelskolan och Östratornskolan. 

Budget: 4.000 kr (Ritplattor, frukt, fika) 

 
 
Digital läxhjälp på distans 

Som ett komplement till den fysiska läxhjälpen i Lund fortsätter vi den läxhjälp på distans 
som påbörjats under 2020. Ambitionen är att erbjuda denna läxhjälp till alla högstadieskolor i 
Lund och Malmö, SPRI och Folkhögskolor i Skåne. En ny plattform, som finansierats av 

Lunds Barnhemsfond tas i bruk. 

 
RådRum 

Lokalföreningens samarbete med Eos Cares fortsätter, dvs de båda organisationernas 
volontärer bemannar rådgivningen i Eos-hallen under ledning av lokalföreningen. 

Budget: 5.000 kr 

 
Teaterprojektet 

Teaterprojektet “Amnesti Nu” avslutas i samband med IMs Nationella årsmöte i maj. Ett 

tiotal föreställningar med svenskfödda och utlandsfödda amatörskådespelare kommer att 
genomförs på olika scener i Lund och Malmö med lokalpolitiker som huvudmålgrupp. 
Projektet finansieras av särskilda medel från IM, Civil Society Fund. 60.000 kr handhas av 
lokalföreningen. 

 

Läxhjälp för kvinnor som studerar på SFI 

Under hösten 2019, hela 2020 och våren 2021 har läxhjälpen pausat på grund av 
Coronaepidemin.  De kvinnor som vi närmast vänder oss till bor i moduler i Värpinge. Enligt 
uppgift sker en stor in och utflyttning i detta område. För att kunna starta upp läxläsningen 
under hösten 2021 och sedan fortsätta under 2022, måste vi starta med att undersöka hur stort 
intresset för läxläsning är. Vi kan också erbjuda barnpassning och eventuellt läxläsning för 
barn i låg och mellanstadiet i samarbete med volontärer från Unicef. Vi kommer att bedriva 
läxläsningen i en lokal på Örnvägen alldeles intill det gamla biblioteket varje tisdag mellan 
16.30 och 18.00. 

 
Budget: 1.000  kronor. 
 

IM-tian 

IM-tians verksamhet fortsätter som tidigare (med fullt öppet), men följer föreskrifterna för 
Coronapandemin. Är det möjligt ur smittskyddshänseende, planerar vi att delta i 
julmarknaden. 



Vårt arbete med att hitta olika vägar för att nå en större kundkrets fortsätter. För att bli mer 
kända och kunna öka vår försäljning finns en egen Facebook-sida, där vi lägger upp bilder på 
lite speciella saker vi får in. 

Budget (kostnader) för IM-tian i Lund, 2022  (separat budget) 
 

Verksamhet Kostnader Specifikation  Summa 

IM-tian Hyra 
 

101 000 
 

Kontokortsavgift 
 

3 500  
Interna kostnader kaffe, kakor, hygienart, o 

dyl. 
2 700 

 
Julmarknad lokalhyra, transport 5 000  
HSB, underhåll, 
nya installationer 

Underhåll, nya 
installationer 

5 000 

Totalsumma 
  

117 200 

 

  

Språkfika – tisdag och torsdag 

Under år 2022 planerar vi att vår verksamhet att finnas på IOGT-huset, Bantorget 5 i Lund 
som tidigare. 

Under 2020 hade vi fysisk språkfika endast fram till 11 mars. Därefter hade vi tyvärr ingen 
organiserad fysisk språkfika under 2020 på grund av pandemin. 

Under mars 2021 startades det formellt upp en verksamhet som vi kallar ”Digital språkvän” 
efter ett inspirationsmöte med bl.a. Göteborgs lokalförening som drev en sådan. Under våren 
2021 växte denna aktivitet att omfatta runt 20 volontärer och lika många deltagare. Denna har 
fallit väl ut så det är tänkt att den ska fortsätta även under 2022 och gärna växa även när den 
fysiska verksamheten kan komma i gång. Enkel vardagssvenska står i fokus.  

Förhoppningsvis kan vi ha startat de fysiska träffarna under hösten 2021 med fortsättning 
2022 om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. De planeras att bedrivas på 
samma sätt som under 2019. 

Genom affischer och genom information på IM:s hemsida blir vår verksamhet känd. Alla 
språkcaféer i Lunds kommun är aktiva i ett nätverk som träffas två gånger om året och som 
också uppdaterar en språklista. Språklistan ger information om var de olika språkcaféerna 
finns och om veckodag och klocktid. Särskilt för nyanlända ger språklistan värdefull 
information.   

Budget: 20.000 kr. 

 
Flyktinggruppen. 

1. Vänskapa kommer att fortsätta som tidigare. Tyvärr har kontakterna mellan familjerna 
under 2020 och 2021 mestadels skett via telefon eller nätet. I de flesta fall har 
kontakterna dock kunnat bibehållas. Några nya konstellationer har inte formats under 
denna tid.          
De flesta nyanlända familjer som vi har haft kontakt med bor eller bodde i modulerna på 
väster. Enligt uppgift sker en stor in- och utflyttning där. Vi får därför nu under hösten 



kontakta de boende i området och undersöka vilka behov av kontakter med de svenska 
familjer som finns. Därefter ämnar vi att med hjälp av Volontärbyrån intressera svenska 
familjer att bli vänskapafamiljer. 

2.  Läxhjälp kommer att erbjudas på individuell basis. Detta innebär att en flyktingfamilj 
kopplas till en svensk volontär som träffar familjen en eller två gånger i veckan för 
läxläsning och samtal. Tid och plats kommer man själva överens om.   

3.    Vi avser att samla alla svenska familjer och läxhjälpsvolontärer för ett erfarenhetsutbyte 
våren 2022.                                                                                                                                                                                                             

 Budget: 29.000 kronor. 
 

 
Hantverksgruppen onsdag och fredag: 

Vår verksamhet är förlagd till en lokal i kommunens träffpunkt Arkivgatan. Vi är två grupper 

som träffas onsdag eftermiddag respektive fredag förmiddag. Vi brukar arbeta med olika 

hantverk och planerar att fortsätta sticka, virka, sy, brodera med mera. Det vi tillverkar säljer 

vi på IM:s julmarknad, men under 2022 kommer vi även att ha viss försäljning på Arkivgatan, 

både till påsk och jul. Personalen på Arkivgatan önskar någon form av avtal med de grupper 

som lånar deras lokaler, och därför har vi kommit överens om att vi ska ha en del försäljning 

där.  

En viktig del av vår verksamhet är samtalen med strävan att utveckla deltagarnas förmåga att 

uttrycka sig på svenska. Om möjlighet finns gör vi också gärna ett lämpligt studiebesök.  

Budget: 8.000 kr 

 

Lund lyser, en manifestation för medmänsklighet och mot rasism planeras att genomföras 
tillsammans med Lunds kommun och Svenska kyrkan den 30 november. 

Budget:  20.000 kr 

 

Medlemsmöte vår och höst samt årsmöte planeras att genomföras som tidigare år. 

Budget: 12.000 kr 

 

Volontärfest: 

Budget: 6.000 kr 

 

Lund den 24 september 2022 

 

 

Styrelsen för IM Lunds lokalförening 

 
 


