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Integrationsnytt 
i Kalmar

Kalmar kommun inrättade under 2015 ett 
integrationsråd och ett av målen är att synliggöra 
integrationsarbetet i Kalmar.

Integration blir bäst om vi  
gör det tillsammans!

Så närmar vi oss årets slut. En ny tid väntar. Det har 
har varit ett händelserikt år. Ett år där de utmaningar 
vi står inför här i Sverige har synliggjorts ännu mer. 
Den sociala och regionala klyvningen riskerar att 
dela vårt land. När året närmar sig sitt slut ska vi 
se tillbaka. Även vi, som är medlemmar i Kalmar 
kommuns Integrationsråd, ska dra lärdom. Men vi 
ska aldrig stanna i minnet. För vi avslutar inte bara 
ett år: vi påbörjar också i samma ögonblick ett an-
nat. Med nya möjligheter att ta oss an de utmaningar 
vi står inför och ett år där vi kan skapa oss en bättre 
framtid, tillsammans. Jag är övertygad om att det går. 
Att otrygghet, arbetslöshet och missnöje kan vändas 
till trygghet, fler jobb och framtidstro. Jag hoppas på 

fler produktiva rådets sammanträden det kommande 
året, inspirerande möten och mycket entusiasm i vår 
strävan mot ett mer inkluderande Kalmar, ett Kalmar 
för alla. 
Jag hoppas också att er Jul blir så som just ni vill ha 
den och att ni får fira den med de människor som står 
just er närmast. Och jag vill önska er alla, vart ni än 
är, en riktigt god jul och gott nytt år. 

Dzenita Abaza,
Kommunalråd (S),
Ordförande i Integrationsrådet i Kalmar kommun

Kära Integrationsrådets medlemmar och alla våra vänner! 

Dzenita Abaza vid invigningen av Integra.
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Invigningen av Flykting och integrations nya 
verksamhet Integra Kalmar var över förväntan!
Invigningen av Flykting och integrations nya 
verksamhet Integra Kalmar var över förväntan!

Den 8 november invigde kommunalrådet Dzenita 
Abaza Integra Kalmars verksamhet och lokaler på 
Kaggensgatan 40A i centrala Kalmar. Närvarade 
gjorde även kommunalråder Liselotte Ross. U 
ppskattningsvis strömmade det in ca 300 nyfikna sjä-
lar under dagen. Människor från kommunens olika 
förvaltningar, kollegor, myndigheter, studieförbund, 

föreningar, elever/deltagare från olika utbildningar, 
samverkanspartners från andra kommuner samt pri-
vatpersoner strålade samman. 

EcoUdden bjöd på en fantastisk mingelbuffé. Sång, 
tal, och möjligheten att lära känna folk samt knyta 
nya och återuppta gamla kontakter gavs.

Integras personal tackar alla för den värme och alla 
lyckönskningar som gavs under dagen!

Lokalerna ligger i centrala Kalmar.

Mingelbuffe från EcoUdden var uppskattad. Dzenita Abaza invigde verksamheten.
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Verksamheten Integra Kalmar som är organise-
rad under enheten Flykting och integration, har 
kommit i gång med sina aktiviteter! 

Infodisken är bemannad dagtid, även under lunchtiden. 
Ca 10-15 personer om dagen tittar in i olika ärenden: 
det ställs frågor om bostadsbidrag, ansökan om med-
borgarskap, barnomsorg, bankärenden o.s.v. Personalen 
tar vara på varandras kompetenser och erfarenheter i 
bemötande av alla kunderna. Det är roligt att upptäcka 
hur intresset för Integra växer samt på vilket sätt besö-
kare har tagit reda på Integras tjänster. 
Personalen upplever att det finns en stor nyfikenhet hos 
andra förvaltningar i kommunen och andra organisatio-
ner vilket bådar gott för samarbetsmöjligheter i framti-
den. Många aktiviteter initieras utifrån de behoven som 
målgruppen har. Lyhördhet och flexibilitet är ledorden i 
Integras arbete. 

Exempel på aktiviteter:  
- Är du ungdom och behöver hjälp med att skriva ett 
CV?
- Intensivkurs i digitala färdigheter
- Ekonomikoll
- Söndagsträffar - kulturmöten kvinnor och barn  
emelllan

- Filmvisning i temat ”Om Sverige”

Det är så roligt att initiativet till ekonomikollen, sön-
dagsträffar och Digitala färdigheter har kommit från 
s.k. ”hemorganisationen”, d.v.s. Flykting och integra-
tion. 

Samarbete med andra aktörer
Integra Kalmar tappar aldrig fokus på ämnet arbete och 
sysselsättning. I samarbete med Arbetsförmedlingen 
Kalmar har en aktivitet som heter förstärkt handled-
ning startats. Femton deltagare har fått anvisningar till 
dagliga aktiviteter på Integra under tio veckors period. 

Integras samarbete med studieförbunden har också 
tagit fart: NBV Sydost har haft en filmvecka i Integras 
lokaler där de visade korta filmer om Sverige med 
olika teman två gånger om dagen och därefter hade en 
efterföljande diskussion med nyanlända. Seniorer är 
också varmt välkomna att vara med dessa träffar. Stu-
dieförbundet Bilda har redan reserverat ett grupprum 
i Integras lokaler under flera måndagseftermiddagar i 
början av 2019: det rummet kommer att användas till 
kvinnors utbildning i jämställdhetsfrågor. Planering 
kring olika korta folkbildningsinsatser i samarbete med 
andra studieförbund pågår också. 

”Integra” är i gång!
Det är vi som är personal  vid Integra.
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Återigen firade Kalmar kommuns Integrations-
råd den Internationella FN-dagen. Denna gång 
i Kalmarsalen. 

Dagen startade med mingel och kaffe. Därefter in-
ledde kommunalrådet Liselotte Ross (V) firandet. 
Årets tema vad inkluderande samhällen, vilket inne-
bar kopplingen till ett av de sjutton globala FN:s mål 
för hållbar utveckling. 
Hela upplägget av dagen ramades in med hjälp av 
Songlines bidrag, d.v.s. ett samspel av text samt 
sånger om fred och kärlek och inte minst av modera-
torn Helena Isaksson Baecks skickliga intervjuer av 
de medverkanden och övergångar från en program-
punkt till en annan. 

Helena Tinnert, ordförande i Kalmar-Öland FN-
förening, höll ett föredrag kallat ”Allting börjar med 
en dröm...”. Moderatorn Helena och Helena Tinnert 
hade ett samtal om FN-förbundet i Kalmar/Öland 

och inkluderingstanken och om Helenas engage-
mang för flickor och kvinnor i Sydafrika. 
Helena Tinnert försökte att fokusera publikens tan-
kar på eget/personligt och hur man i vardagen kan 
arbeta med inkluderingstanken.

Efter det var det Jonas Svensson, professor i religi-
onsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som föreläste 
om FN:s mänskliga rättigheter och mångfald. Han 
pratade bland annat om myten om den inneboende 
konflikten mellan Islam och mänskliga rättigheter 
och att Islam kan tolkas på så otroligt många olika 
sätt.

Avslutningsvis sjöng Songlines en kärlekslåt på ara-
biska och den för dagen passande ”We are the world”. 
När unga från hela världen spelar tillsammans skapas 
en sinnebild för ett inkluderande samhälle! 

Om FN-dagen

Moderator Helena Isaksson Baeck och Liselotte Ross.

Helena Tinnert talade.

Songlines uppträdde. 

Mat från EcoUdden - ett integrationsprojekt.
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Kalmar kommun är en av aktörerna i ESF-pro-
jektet IKO (Integration, kompetens och organi-
sation) som ägs av Regionförbundet i Kalmar. 

Förutom mängder av öppna utbildningar till kommu-
nens personal erbjuds det även specifika utbildningar 
som är målgruppsanpassade. Ett av målen är att även 
erbjuda en kurs på 7,5 hp inom migration, integration 
och bemötande. Kursen vänder sig i första hand till 
dem som är anställda hos aktörerna inom projektet och 
har gärna en nyckelroll i sin organisation inom området 
migration, integration och mångfald och/eller kompe-
tensutveckling och HR. Kursen som kommer att pågå 
mellan november 2018 och april 2019 introducerar 
och problematiserar också för ämnesområdet centrala 

begrepp i syfte att deltagarna ska få ökad förståelse och 
kunna använda dessa i relation till sin professionella 
praktik. Förutsättningar och uttryck för social samman-
hållning i mångfaldssamhället diskuteras utifrån olika 
teoretiska perspektiv.

Blandade undervisningsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar, work-
shops, seminarier och handledning. Kursen är upplagd 
i kombination av campus och nätbaserad undervisning. 
Utöver detta förväntas deltagarna planera in tid för 
egen inläsning och möten i studiegrupp mellan under-
visningstillfällena. I kursen ingår examinerande mo-
ment som består av skriftliga och muntliga uppgifter.

Högskoleutbildningen 
inom projektet IKO

Då var det äntligen igång!
Angelina Aravena, koordinator på kultur- och 
fritidsförvaltningen, Kalmar kommun, be- 
rättar om sina intryck och upplevelser strax 
efter uppstarten av denna utbildning.

Måndagen den 26/11 var det äntligen dags att sätta 
sig på skolbänken! Jag är en av 17 deltagare som via 
Kalmar kommun och IKO (Regionförbundet) fått 
möjligheten att gå en högskolekurs i professionellt 
mångfalds- och integrationsarbete. Vi kommer att 
läsa på kvartsfart, och kursen kommer att pågå fram 
till slutet av april 2019. Jag är väldigt förväntans-
full då denna kurs ligger väl i linje med kultur- och 
fritidsförvaltningens (där jag arbetar) mål vad gäller 
integrationsarbetet vi ska bedriva. Ytterligare en 
positiv faktor är att mina kurskamrater är från olika 
förvaltningar på Kalmar kommun, från Landstinget 
och även från Västerviks kommun. Det är intres-
sant och värdefullt att få dela med sig av varandras 
kunskaper och erfarenheter, detta kanske kan leda till 
någon form av samarbeten. 
Kursen är uppbyggd genom en kombination av  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
föreläsningar och arbeten med olika case. Som 
huvuduppgift blir det att skriva en handlingsplan 
tillsammans i grupp inom ett arbetsområde som man 
vill genomföra insatser rörande mångfald och  
integration. 



6

Kalmar kommun  •  December 2018  

I september 2018 meddelades det 
att samarbetet mellan kommunens 
serviceförvaltning och arbete och 
välfärds arbetsmarknadsenhet 
hade lett till ett underbart initiativ 
– etableringen av Fritidsbanken 
vid Återbruket, d.v.s. ett ställe där 
alla ungdomar som vill testa någon 
sport får komma och låna utan 
kostnad bollar, klubbor, speciella 
skor och annan utrustning. 
Niklas Andersson, chef  för Arbets-
marknadsenheten inom verksam- 
heten Arbete och välfärd, är 
tillkomsten av detta ett fint exem-

pel på hur två olika förvaltningar 
kan ”slå sina påsar ihop” för att 
förverkliga och göra ett projekt 
möjligt.  

Insamling av sport- och fritids-
utrustning har pågått under hela 
hösten 2018. Den pågår fortfaran-
de – på Återbruket på Verkstads-
gatan 3 i Kalmar och i den gröna 
”Lådan” på Stortorget i Kalmar. 
Insamling av material görs även i 
Kalmar Sportcenter äventyrsbadets 
reception.  
Huvudman för Fritidsbanken  

Kalmar är Kalmar kommun, 
kontakt Lukas Nilsson (tel. 0480-
450619). 

Har du några frågor går det fint 
att ringa till Mats Gunnarsson (tel. 
072-244 19 59) som är kontaktper-
sonen för Fritidsbanken Kalmar.

Fritidsbanken har fått tusentals av 
prylar och kan börja med utlåning!
Detta firades med en festlig invig-
ning på lördag den 8:e december 
2018. 

Integrationsrådet i Kalmar kommun i samarbete med flykting 
och integration (arbete och välfärd, kommunledningskontoret)

Prenumerera  
på vårt nyhetsbrev 

genom att registrera 
dig på Kalmar  

kommuns webbplats  
kalmar.se/integration

Uppstart av Fritidsbanken

Lästips
Låt oss tänka mer positivt! I 
stället för att gräva ner oss i allt 
elände kring utanförskap ska vi 
tänka positivt, d.v.s. fokusera 
oss på innanförskap!  

Vägar till innanförskap lyfter ett visionärt och med-
mänskligt ledarskap i en tid då många står handfallna 
inför samhällets utmaningar. Boken består av berät-
telser om mod och handlingskraft. Den tar sin ut-
gångspunkt i en av samtidens största utmaningar och 
möjligheter, etableringen av alla dem som sökt sig till 
Sverige de senaste åren. I boken samlas berättelser om 
ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som 
präglas av handlingskraft och mod. 15 personer har uti-

från engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett 
inkluderande samhälle utvecklat modeller för integra-
tion, genom att till exempel skapa arenor för männis-
kor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på 
centralstationen eller att omstrukturera en kommuns 
arbete med integration. I boken samlas initiativtagarnas 
berättelser, om drivkrafter, verktyg för att lyckas och 
hinder på vägen. I boken intervjuas också ledare inom 
olika arenor som ger sina perspektiv på Sverige 2015, 
på integration och på initiativtagarnas berättelser. Möt 
Antje Jackelén, Anders Ygeman, Birgitte Bonnesen 
och Jesper Strömbäck. I samtalen med visionära och 
modiga ledare har författarna hittat fem ledarskapsstra-
tegier som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken 
och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt 
motmedel mot den hopplöshet som många marineras 
i. Författarna hoppas med boken inspirera fler att ta 
ledarskap och bidra till vägar till innanförskap.   


