
Integrationsnytt 
INTEGRATIONSRÅDET I KALMAR KOMMUN 
 

Integrationsrådet i Kalmar kommun fortsätter att ha kontakt med 
sina medlemmar trots de rådande omständigheterna som  
orsakas av coronapandemin.

Maj 2020

kalmar.se/integration

Välkomna att kommunicera med 
kommunens integrationsråd!
Kalmar kommun inrättade under 2015 ett integrationsråd och 
ett av målen är att synliggöra integrationsarbetet i Kalmar. 
Integrationsrådet är ett politiskt styrt råd förankrat i Kalmar 
kommun. Rådet består av medlemmar som representerar 
kommunen, myndigheter, näringslivet, studieförbund och 
frivilliga organisationer.

Skicka gärna berättelser om ert integrationsarbete och kom 
med idéer och förslag. Vi vill lyfta de frågor som kräver snabba 
lösningar via olika aktörers samarbete.

Vårt samarbete är speciellt viktigt nu, när våra möjligheter 
att träffas i möteslokaler praktiskt taget är obefintliga. Det 
görs många bra saker, det samlas otroliga erfarenheter och 
lärdomar i allt som genomförs av föreningar, studieförbund 
och frivilliga organisationer i Kalmar. Det är viktigt att dessa 
insatser och erfarenheter lyfts för att inspirera varandra. 

Vi lär oss av varandra, vi lär oss om varandra, vi upptäcker  
varandras kreativitet och kapacitet. Integrationsarbetet 
behövs nu och det kommer att behövas ännu mer när livet 
i Kalmar, Sverige och hela världen har stabiliserats. Behovet 
kommer att finnas även framöver. 

Dzenita Abaza, kommunalråd (S) och ordförande  
i kommunens integrationsråd KONTAKT

Violeta Öhman, integrationsutvecklare 
Tel. 0480-450034 
E-post: violeta.ohman@kalmar.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att  
registrera dig på Kalmar kommuns webbplats  
kalmar.se/integrationsnytt

Integrationen blir 
bäst om vi gör det  
tillsammans!

mailto:violeta.ohman%40kalmar.se?subject=
http://kalmar.se/integrationsnytt


Uppdaterad information om 
coronaviruset, covid-19

På Kalmar kommuns webbplats hittar du samlad information 
på olika språk. Där finns bland annat affischen med QR-koder 
som länkar till Folkhälsomyndighetens webbplats på 20 olika 
språk samt lättlästa Pictogram-material.  
Läs mer på kalmar.se/corona

Sveriges radio har nyheter om coronaviruset på flera språk och 
på lätt svenska.

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett informationsmaterial 
om Covid19 på 8 olika språk. Sprid gärna materialet.  
Pdf för utskrift på olika språk hittar ni här

1177 Vårdguiden

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. 
Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar be-
dömer ditt behov av vård, ger dig råd och väleder till lämplig 
vårdmottagning om så behövs. 

Här finns mer information om 1177 Vårdguiden Region Kalmar 
län

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Krisinformation 

På krisinformation.se hittar du aktuell och bekräftad  
information om coronaviruset.

informationsverige.se

Informationsportalen informationsverige.se fick under 2019 
en mer lättöverskådlig webbplats som är bättre anpassad efter 
målgruppernas behov. 

Läs gärna mer om det material som går att beställa eller ladda 
ner på sidorna som riktar sig till aktörer.

På informationsverige.se hittar du även filmer om corona på 
olika språk.

Folkhälsomyndigheten 

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information 
om corona på 20 olika språk.

Du kan även läsa Folkhälsomyndighetens frågor och svar om 
corona här

https://kalmar.se/corona
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---skane/2020-02-28-information-om-arbetet-med-coronaviruset.html
https://www.1177.se/Kalmar-lan/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-telefon/om-1177-vardguiden-pa-telefon/
https://www.1177.se/Kalmar-lan/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-telefon/om-1177-vardguiden-pa-telefon/
http://www.krisinformation.se/
http://www.krisinformation.se/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsmaterial/tryckt-material/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsmaterial/tryckt-material/
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
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Aktuellt från Länsstyrelsen 
Kalmar län

Information från Länsstyrelsen Kalmar län om mottagandet 
av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn. 
Länk till asylkartor

Integrationsrådet med tema social 
sammanhållning

Det planerade regionala integrationsrådet den 19 mars blev 
inställt och framflyttat till den 13 november. Temat och  
programmet kommer i stort att vara detsamma som planerat. 

Pågående integrationsprojekt i Kalmar län

Det finns flera integrationsfrämjande projekt i Kalmar län som 
är finansierade av Länsstyrelsens olika statsbidrag.  
 
Du hittar en uppdaterad lista med projekt på nästa sida. Vi vill 
gärna att ni hör av er till oss på Länsstyrelsen Kalmar län om 
ni utifrån den rådande situationen med Corona (Covid-19) 
bedömer att det är nödvändigt att göra förändringar i insatsen 
eller projektet. Hör även av er om ni känner att situationen 
har påverkan på ert arbete önskar vi att ni hör av er till oss på 
Länsstyrelsen.  
Läs mer om integrationsstatsbidrag på Länsstyrelsens  
webbplats

https://www.kalmar.se/download/18.20deb14d171bdfcd4b7112d/1589274223130/asylkartor_april.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration.html
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1 Fokus framtid, Mörbylånga kommun §37 2019-06-01 - 
2021-07-31

Samverkan / Etablering

2 FBI – Förberedande insats, Mönsterås kommun §37 2019-09-01 - 
2020-12-31

Samverkan / Etablering

3 Nu kör vi! För nyanlända kvinnor till arbete,  
Oskarshamns kommun

§37 2019-09-01 - 
2020-06-30

Bostäder/bosättning/ samverkan

4 Forum föräldraskapsstöd, Kalmar kommun §37a 2019-09-01 - 
2020-06-30

Nätverk/Etablering/Föräldralediga

5 Språk i praktiken, Hultsfreds kommun §37a 2019-08-01 - 
2020-06-30

Språkinlärning

6 Förbättra träffpunkten för att skapa en trygg  
mötesplats även för flickor, Västerviks kommun

§37a 2019-09-01 - 
2020-12-31

Etablering

7 Utvecklingsinsats för språkcaféer i Västerviks kommun, 
Västerviks kommun

§37a 2019-06-15 - 
2020-11-30

Språkinlärning/Etablering
Spridningskonferens planeras  
till hösten!

8 Röda korsets mötesplats i Kristdala,  
Oskarshamn kommun

TIA 2017-08-01 - 
2020-12-31

Språk- och aktivitetsmötesplats

9 Samhällsorientering direkt för asylsökande,  
Hultsfreds kommun

TIA 2019-01-01 - 
2020-06-30

Samhällsorientering

10 RFSL Kalmar län – Newcomers living room, 
länsövergripande verksamhet

TIA 2019-08-01 - 
2020-05-30

Hälsa för HBTQ personer

11 Rädda Barnen – Tryggt föräldraskap, Högsby,  
Hultsfred och Mönsterås kommun

TIA 2019-09-01 - 
2020-12-31

Hälsa och föräldraskap

12 Boende för framtiden – Mönsterås kommun §37 2020-03-01-
2021-06-30

Bostäder/bosättning

13 Bostad och stöd för studieresultat –  
Oskarshamns kommun

§37 2020-03-16 - 
2021-09-30

Bostäder/bosättning

14 Ädelfors Folkhögskola  
Hultsfred kommun

TIA 2020-05-11 - 
2020-09-04

Svenska språket

15 BUS (Barn och Unga i Sverige)
Högsby kommun

TIA 2019-06-01 - 
2021-05-31

Hälsa/mötesplats

16 ABF
Oskarshamn kommun

TIA 2020-05-01 - 
2020-12-31

Svenska språket

17 Hultsfreds Gymnastikklubb
Hultsfred kommun

TIA 2019-09-01 - 
2021-12-30

Hälsa

18 Friskis & Svettis Kalmar
Kalmar och Nybro kommun

TIA 2020-10-01 - 
2021-09-30

Hälsa

19 Sensus
Kalmar, Högsby och Mönsterås kommun

TIA 2020-08-01 - 
2021-06-30

Svenska språket och arbetsmarknad

Lista över integrationsfrämjande projekt , finansierade av Länsstyrelsens olika statsbidrag.

Handläggning av ansökningar för insatser i länet som främjar mottagningskapacitet och beredskap (§37) samt samverkan (§37) och ansökningar för insatser som  
syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn (Flyktingguider och  
familjekontakter, §37a) pågår för tillfället.  
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Aktuellt från Migrationsverket

Migrationsverkets prognos 

Migrationsverkets senaste prognos P1-20: Stabilt utgångsläge 
för Migrationsverket 2020 kom den 10 februari 2020. Av prog-
nosen framgår att antalet asylsökande kan öka något under 
2020. Bakgrunden är ökade migrantrörelser längs med den 
östra Medelhavsrutten till Grekland och Balkan och militärof-
fensiven i nordöstra Syrien. Prognosintervallet mellan 18 000 
- 28 000 asylsökande under år 2020 kvarstår och utgår ifrån att 
antaganden i migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet. Det 
innebär att beräknat antal asylsökande är cirka 23 000 varav 
cirka 1 000 ensamkommande barn. Bifallsandelarna väntas 
dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för 
antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd 
är i princip oförändrad i jämförelse med föregående prognos. 
Läs hela prognosen på Migrationsverkets  
webbplats

Sveriges flyktingkvot 2020 – framskjutet 
mottagande

Migrationsverket har beslutat att skjuta upp överföringar av 
kvotflyktingar tillsvidare på grund av coronavirusets spridning 
i världen och i Sverige. Det innebär att även alla inplanerade 
överföringar ställs in. 

Efter kontroll av hälsotillstånd och efter överenskommelse 
med mottagande kommun kan akuta ärenden med särskilda 
omständigheter bli aktuella för överföring under perioden. 

Anvisningar kommer att ske med planerat mottagningsdatum 
från och med den 15 augusti och framåt. Målsättningen är 
att uppnå flyktingkvoten på 5 000 personer. Det innebär att 
kommuner bör ha beredskap för ett mer koncentrerat mottag-
ande när det återigen finns möjlighet till överföringar. Både 
kommunerna och Migrationsverket kommer att få information 
om när mottagandet av kvotflyktingar kan återupptas.

Under året ska 5 000 personer tas emot som kvotflyktingar 
i Sverige. Behovet av vidarebosättning är fortsatt störst hos 
människor som har flytt undan kriget i Syrien. Därför fokuserar 
Migrationsverket på uttagningar i Syrien och dess närområde. 
Ladda ner rapporten Sveriges flyktingkvot på  
Migrationsverkets webbplats

Uppdrag till Migrationsverket – obligatorisk 
samhällsintroduktion för asylsökande

Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintro-
duktionen genom att Migrationsverket ges i uppdrag av 
regeringen att planera och utreda vilka åtgärder som behöver 
vidtas för ett genomförande av obligatorisk samhällsinfor-
mation för asylsökande. Tanken är att bygga ut den befintliga 
information som Migrationsverket erbjuder asylsökande till 
en mer sammanhängande och omfattande utbildning. Denna 
samhällsintroduktion, som alla asylsökande ska genomgå 
under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara två till tre 
heldagar. Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom 
grundläggande information om asylprocessen, också inne-
hålla information om svensk lagstiftning, demokrati, normer 
och värderingar. Det kan till exempel handla om information 
om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelate-
rat våld.  
Läs mer om utbildningen här

Rapporter, nyheter och 
inspiration 

Rapport från Delmi: Effekten av krig 
(posttraumatisk stress och social tillit hos 
flyktingar)
Årets Delmi-rapport baseras på en unik experimentstudie där 
syriska och irakiska flyktingar bosatta i Sverige och Turkiet har 
deltagit. I rapporten undersöks hur upplevelsen av trauma 
påverkar flyktingars psykiska hälsa och sociala tillit gentemot 
både individer som tillhör den egna etnoreligiösa gruppen 
samt gentemot individer som tillhör en annan etnoreligiös 
grupp. En annan fråga som undersöks är värdlandets roll för 
utvecklandet av posttraumatisk stress och social tillit.  
Du kan läsa mer om rapporten här

Vidga normen – arbetsmarknad och 
diskriminering

Vidga normen är ett projekt som hjälper organisationer att 
skapa jämlikhet på jobbet och motverka diskriminering 
genom aktiva åtgärder. En podd kompletterar projektet och 
erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på 
arbetsmarknaden. Podden är producerad på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Europeiska 
socialfonden.  
Följ och lyssna på podden här

https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a186334/1581321713868/Migrationsverkets prognos februari 2020 P1-20.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a186334/1581321713868/Migrationsverkets prognos februari 2020 P1-20.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db1132033/1557926648591/Sveriges flyktingkvot 2019.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db1132033/1557926648591/Sveriges flyktingkvot 2019.pdf
https://www.regeringen.se/49838e/contentassets/15c68dddd43241249e76414cb3e32efb/uppdrag-infor-ett-genomforande-av-obligatorisk-samhallsintroduktion-for-asylsokande.pdf
https://www.delmi.se/publikationer-seminarier%23!/effekten-av-krigposttraumatisk-stress-och-social-tillit-hos-flyktingar-rapport-och-policy-brief-20
http://vidganormen.libsyn.com/tba
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DELMOS utlyser bidrag för arbete mot 
segregation och för jämlikhet

Nu finns det bidrag att söka för att bryta segregationen och 
arbeta för jämlikhet som riktar sig till kommuner och civila 
samhällets organisationer. Utlysningen stänger den 15 maj. 
Läs mer på Delmos webbplats

Statskontoret kartlägger social dumpning 
mellan kommuner 

Regeringen har gett uppdrag till statskontoret att definiera 
och kartlägga förekomsten av kommuner som aktivt medver-
kar till så kallad social dumpning.  
Läs mer på statskontorets webbplats

Digital språkträning

Nu finns Hejsvenska, ett digitalt stöd för träning i svenska, som 
andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och kan användas av alla, 
oavsett studiebakgrund eller datorvana.  
Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Evenemangskalendern gällande Kalmar län  

Information om Migrationsverkets ersättningar kommer inte 
att genomföras under våren som planerat. Nytt datum till 
hösten kommer meddelas framöver. 

13 november        
Integrationsråd Kalmar län med temat Social sammanhållning 

Vi ställer inte in, vi ställer om! 
Det är inte bara studieförbunden i Kalmar utan även olika 
föreningar som ställer om sitt arbetssätt under de rådande 
omständigheterna. 

Föreningen Vänskapen, Kalmar

Föreningen Vänskapen, Kalmar är en ny internationell kvinno-
förening som välkomnar kvinnor av olika nationaliteter och 
kulturer. Föreningen har hunnit med att ordna några aktivite-
ter för medlemmarna och även varit delaktiga i organisering 
av den årliga Arabiska bokmässan i mars. Men nu, under 
coronatider, måste föreningen tänka om. 

- Det vore fel att avbryta vår verksamhet, sluta träffas och stäl-
la in alla aktiviteter. Vi fortsätter med att hålla kontakt med var-
andra med hjälp av internet. I dessa tider känner många oro 
och har behov att prata, diskutera och klargöra saker. Speciellt 
kvinnor, säger Remonda Saad.

Därför har föreningen nu kontinuerliga digitala möten. Under 
mars månad har många utlandsfödda Kalmarbor känt rädsla 
inför spridningen av coronaviruset. Många känner sig påver-
kade av det stora inflödet av all information som kommer via 
utländska TV-kanaler och internet. De som inte följer svenska 
nyhetskanaler har blivit förvirrade och oroliga över den poli-
cyn som Sverige har valt att driva i hanteringen av coronaepi-

https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/nu-gar-det-att-soka-statsbidrag-for-arbetet-mot-segregation/
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/utredningar-utvarderingar-och-uppfoljningar/statskontoret-ska-kartlagga-social-dumpning-mellan-kommuner/
https://skr.se/5.730d41291712670b02238b8c.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=integration
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demin.  Men allt eftersom har det börjat komma mer och mer 
information på olika språk från de svenska myndigheterna.

- I våra digitala möten gör vi genomgångar av information 
som kommer från svenska myndigheter. Vi har tät kontakt 
med Kalmar kommun och får all uppdaterad information via 
kommunens integrationsutvecklare. Vi lär våra medlemmar 
att granska informationskanaler och lita på myndigheternas 
webbplatser. Vi uppmanar även att hålla sig uppdaterad på 
Kalmar kommuns webbplats som sammanställer myndighe-
ternas information. Dessutom inspirerar vi våra medlemmar 
att ta hand om sin hälsa. Vi pratar om vikten av motion, hälso-
sam kost och psykisk hälsa, säger Remonda Saad. 

Remonda Saad har varit cirkelledare på flera studiecirklar i 
aerobics och rytmisk dans och nu fortsätter hon med aerobics 
via internet. Denna webcirkel tar paus under ramadan, men 
i slutet av maj återupptas de gemensamma träningarna i de 
symboliska digitala lokalerna!

Föreningen Bron, Kalmar

Föreningen Bron har under ungefär ett års tid varit driftig i sin 
verksamhet och aktiv i marknadsföring av sina aktiviteter på 
Facebook. 

- Vår verksamhet handlar till stor del om att vara delak-
tig i samhället och ge stöd till sina medlemmar och andra 
människor. Många känner till våra trygghetsvandringar i bo-
stadsområdena i Kalmar och den gratis hjälp som vi erbjuder 
de som är äldre eller sjuka, säger Ghassan Al Saadi.

Nu, under coronaepidemin, handlar föreningen åt de som 
behöver hjälp. Under de rådande omständigheterna kan inte 
föreningen ha större fysiska möten utan har istället flyttat över 
möten till webben. 

- Varje lördag har vi våra digitala möten som handlar om kul-
tur. Vi intervjuar någon kulturprofil, lyssnar på musik, pratar, 
med mera, säger Ghassan Al Saadi.

Rädslan och oron som orsakas av corona har minskat tack vare 
bättre, mer tillgänglig och pålitlig information. 

- Vi är glada för att vi får pålitlig och uppdaterad information 
från Kalmar kommun. Vi lär våra medlemmar, grannar och be-
kanta att förstå informationen, tolka olika symboler, QR-koder 
och speciella termer. Vi hjälper dem att hitta information på 
deras modersmål också, säger Ghassan Al Saadi. 

Föreningspaket med anledning av Corona

- Föreningslivet står inför extremt stora utmaningar och därför 
är vi glada att i detta läge kunna presentera ett föreningspa-
ket med anledning av Corona, säger Marianne Dahlberg (S), 
ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Kalmar kommun kommer vara trogna redan givna verksam-
hetsbidrag. Föreningarna kan vara trygga i att kommunen inte 
kommer att dra in bidrag för verksamhet som inte har kunnat 
genomföras. Har en förening fått bidrag så får de behålla 
bidraget.

- Vi ser över möjligheten till hyresfritt för föreningsverksamhet 
i våra egna lokaler. Vi tänker då i första hand på fasta hyres-
kostnader och inte taxor för träning. Vi uppmanar hyresvärdar 
till motsvarande åtgärd och som alternativ till det ser vi också 
över möjligheten till hyresstöd för föreningsverksamhet i 
andras lokaler, säger Marianne Dahlberg (S).

Föreningarna ges också möjlighet att skjuta på investerings-
bidragen. Kalmar kommun kommer inte kräva att beviljade 
investeringsprojekt dras igång utan kommer arbeta för att 
reservera över pengarna till år 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen har också påbörjat en analys 
av det extra föreningsstöd om 5 mkr. Analysen omfattar 
bland annat frågeställningar som:

• vilka föreningar omfattas av regeringens miljard?
• vilka föreningskategorier klarar sig med det stöd som 

man redan har?
• vilka föreningskategorier är i stort behov av stöd?



8 ¹ Källa: Islam i Sverige – de första 1300 åren av Simon Sorgenfrei (2018).

- Klart är att vi kommer att ha fokus på föreningslivet som har 
sin uppstart eller avslutning i aktuell tidsperiod och lika klart 
är att en miljon kommer att fördelas i ett extra Elitstöd till de 
lagidrotter som omfattas av nuvarande princip, säger Marian-
ne Dahlberg (S).

Förvaltningen kommer att återkomma inom kort för hur arbe-
tet med fördelningen av det extra föreningsstödet går.

- Informationen har även skickats till stödberättigade fören-
ingar med en enkät där Kultur- och fritidsförvaltningen samlat 
in underlag från föreningarna, säger Doris Aronsson, koordina-
tor på kultur- och fritidsförvaltningen.

Vårens högtider blir annorlunda 
våren 2020

Ramadan

Den muslimska fastemånaden ramadan beräknas infalla från 
slutet av april och avslutas sista veckan i maj. 

Allmänt om ramadan¹
Ramadan är namnet på den nionde månaden i den muslimska 
kalendern. Under månaden ramadan ska muslimer, idealiskt 
sett, fasta mellan solens uppgång och nedgång. Det går att 
argumentera för att månaden ramadan är den viktigaste för 
praktiserande muslimer, vare sig man fastar eller inte. Enligt 
Koranen är denna månad viktig på grund av att Gud för första 
gången uppenbarade sitt budskap för Muhammed genom 
ängeln Gabriel.

Eftersom den islamiska tideräkningen är baserad på månåret, 
vilket är cirka elva dagar kortare än solåret, flyttar sig fastemå-
naden ramadan med cirka elva dagar varje år. Det innebär att 
fastemånaden infaller ungefär 11 dagar tidigare varje år med 
ett förlopp på ungefär 33 år. Det innebär att fastan infaller un-
der olika årstider och solförhållanden för muslimer i Sverige.

De senaste åren när ramadan infallit under den svenska som-
marperioden, juni till augusti, har det inneburit långa fasteda-
gar för svenska muslimer, särskilt i norrlandsregionen. 

Regler och ramar under ramadan
Tidigt i islams historia fastslogs en rad regler och ramar för 
hur fastan under månaden ramadan ska iakttas och många av 
dessa finns formulerade i Koranen, exempelvis i Sura 2:183–
189. Idag finns det muslimer med bakgrund i olika traditioner 
och riktningar och därför finns det också en bredd i exakt 

vilka seder och bruk som följs under ramadan. Nedan följer ett 
exempel på hur det kan se ut:

När solen har gått ner under fastemånaden bryter de prakti-
serande muslimerna typiskt sett fastan med en måltid som på 
arabiska kallas iftar. Detta görs ofta genom att äta en dadel 
och dricka ett glas mjölk eller vatten, vilket profeten Muham-
med själv ska ha gjort enligt vissa traditioner. Efter det äter 
grannar och vänner gärna tillsammans.

Avslutningen av ramadan: Id al-fitr
En del muslimer försöker vara extra fromma under ramadan, 
exempelvis genom att läsa Koranen varje dag så att hela 
texten blir läst under månadens gång. Vissa övernattar också 
i moskén under de sista tio dygnen, då det ska ha varit under 
ett av dessa dygn som Gud uppenbarade Koranen för Muham-
med. Många läser också extra böner, tarawih, under nätterna.

Fastan avslutas med högtiden id al-fitr, som även kan kall-
las bayram. Högtiden firas under tre dagar. Många muslimer 
passar då på att besöka släkt och vänner för att äta mat och 
fira tillsammans. Under högtiden är det vanligt att barnen får 
godis och presenter och många församlingar hyr en lokal där 
de ordnar aktiviteter för barnen, och bjuder in såväl försam-
lingsmedlemmar som andra till en fest med mycket mat och 
sötsaker.

En annorlunda ramadan
På grund av de rådande omständigheterna med corona 
(covid-19) så har det gått ut information och råd kring hur 
ramadan kan firas utan att riskera smittspridning. 

Information på Kalmar kommuns webbplats,  
kalmar.se/corona, gällande att högtiderna våren 2020 blir 
annorlunda i vår.

Information från Förenade islamiska föreningar (FIFS) angåen-
de ramadan under rådande omständigheterna

Information om ramadan i pdf

Nationaldagen

Det traditionella Nationaldagsfirandet på Larmtorget i Kalmar 
ställs in! 

Medborgarceremonin kommer troligen att arrangeras i höst i 
stället. Beslut om det fattas i juni. Enheten flykting och integra-
tion på Kalmar kommun kommer att ansvara för ceremonin.

https://kalmar.se/corona
https://kalmar.se/corona
https://kalmar.se/corona
https://fifs.se/2020/04/16/ramadancorona20200416/
https://fifs.se/2020/04/16/ramadancorona20200416/
https://www.kalmar.se/download/18.20deb14d171bdfcd4b7112e/1589274223186/Text%20nr%206_Information_ramadan2020.pdf
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Digitalkompis
Nya Kompisbyrån har utvecklat konceptet Digitalkompis i syf-
te att kunna erbjuda alla nya svenskar en möjlighet att kunna 
få träffa och språkträna med en etablerad svensk nu under 
coronatider. Tanken är enkel: du registrerar dig, blir matchad 
av Kompisbyrån med en annan person och slutligen får du 
kontaktuppgifterna till din nya digitalkompis som du kan ha 
ett videosamtal med.  

Många elever på SFI tappar den talade svenskan när undervis-
ningen nu sker digitalt på grund av rådande omständigheter. 
Digitalkompis kan då vara en lösning på problemet. 

Att bli digitalkompis är en fantastisk möjlighet för den som vill 
träffa en ny kompis, vare sig den är ny eller etablerad i Sverige. 
Integration behöver inte vara svårare än en fika, middag eller 
att ses över ett videosamtal online.  
Läs mer om Digitalkompis här

Nya Kompisbyrån är en sammanslagning av Invitationsdepar-
tementet och Kompisbyrån.

Den sammanför nya och etablerade svenskar för enkla och 
roliga möten i vardagen. Nya Kompisbyrån har hittills, på bara 
en månad, matchat ihop över 800 personer med varandra. Det 
görs  just nu många olika marknadsföringsinsatser för att nå ut 
till fler etablerade svenskar då det finns nästan 500 nya 
svenskar som fortfarande inte blivit matchade.

https://www.nyakompisbyran.se/digitalkompis/

