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Välkommen att kommunicera med kommunens integrationsråd

Kalmar kommun inrättade under 2015 ett integrationsråd och ett av målen är att synliggöra inte-
grationsarbetet i Kalmar. Integrationsrådet är ett politiskt styrt råd förankrat i Kalmar kommun. Rå-
det 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.
 
Dzenita Abaza, kommunalråd (S) och ordförande i kommunens integrationsråd

Affisch med QR-koder
Kalmar kommun har via enheten 
flykting och integration tagit fram en 
affisch i A3-format som innehåller infor-
mation om covid-19 på 20 olika språk.

Läs den skrivelse som Carolina Anders-
sons, enhetscef på flykting och integra-
tion har gjort till denna affisch innan ni 
laddar ner själva affischen och sprider 
den vidare.

Här läser du Carolina Anderssons skri-
velse

Här kan du ladda ner affischen med 
QR-koder

Sammanträde den 15 april 
inställt
Integrationsrådet i Kalmar kommun kan 
under rådande omständigheter inte 
bjuda in sina medlemmar till samman-
trädet den 15:e april. 

Däremot kommer integrationsrådet att 
ha kontakt med er och skicka ut infor-
mation som är viktig för er i era kontak-
ter med målgruppen utlandsfödda. Vi 
vill inspirera er till att hitta styrka i det 
dagliga arbetet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom 
att registrera dig på Kalmar kommuns 
webbplats 

Situationen med Corona
Integrationsrådet har inte någon 
formell krisledningsroll, men vi följer 
utvecklingen av det integrationsfräm-
jande arbetet kontinuerligt och har fort-
löpande kontakt med våra medlemmar.

Med anledning av det nya coronaviru-
set kommer integrationsrådet i Kalmar 
kommun under den närmaste tiden att 
förmedla information digitalt. Informa-
tionen kommer särskilt beröra kom-
munförvaltningar, frivilliga organisa-
tioner, studieförbund och kultur- samt 
idrottsföreningar och deras kontakter 
med utlandsfödda språksvaga individer, 
speciellt nyanlända.
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