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INTEGRATIONSRÅDET I KALMAR KOMMUN

Tid
Onsdag den 3:e mars 2021 

Plats
Via Teams (digitalt deltagande)

Omfattning
§§137-147

Närvarande
1. Dzenita Abaza, kommunalråd (S), ordf. i integrationsradet i Kalmar kommun, 
Kommunstyrelse, Kalmar kommun
2. Liselotte Ross, kommunalråd (V), ledamot i integrationsrådet i Kalmar kommun, 
Kommunstyrelse, Kalmar kommun
3. Måns Linge, förtroendevald, Kommunfullmäktige och partigrupper, ledamot (M) i 
integrationsrådet i Kalmar kommun
4. Hillevi Österbo, verksamhetschef, Arbete och välfärd, Kalmar kommun
5. Carolina Andersson, enhetschef, Flykting och integration, verksamheten Arbete 
och välfärd, Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
6. Violeta Öhman, integrationsutvecklare, enheten Flykting och integration, 
verksamheten Arbete och välfärd, Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
7. Radovan Javurek (L), ordförande i Arbets-och välfärdsnämnden 
och integrationsrådet, Kristianstads kommun
8. Caroline Simonsson, introduktionshandläggare, enheten Flykting och integration, 
Kalmar kommun
9. Anneli Österberg, enhetschef Förebyggande teamet, Socialförvaltningen, Kalmar 
kommun
10. Pernilla KJ, verksamhetschef och styrelseordförande, Kvinnojouren, Kalmar
11. Zeynab Mohammad, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen i Kalmar län
12. Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar
13. Sandra Andersson, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan,
Kalmar
14. Osama Almadi, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet NBV, Kalmar
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15. Ramanda Saad, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Medborgarskolan, 
Kalmar, och ordförande i internationella kvinnoföreningen Vänskapen, Kalmar
16. Eva Danielsson, verksamhetsutvecklare, studieförbundet Bilda Sydöst, Kalmar
17. Stina Nordström, handläggare, Social hållbarhet, Kommunledningskontoret, 
Kalmar kommun
18. Nienke Bakker, ordförande i föreningen Gemenskap Kalmar
19. Bente Transö, verksamhetsutvecklare, studieförbundet Friluftsfrämjandet, 
Kalmar
20. Ahmad Aladdin, projektmedarbetare i ett mobiliseringsprojekt på Norrliden
21. Cim Wahlström, folkhälsoutvecklare, enheten Social hållbarhet, 
Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
22. Emmy Sjöberg, nämndsekreterare, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun
23. Angelina Aravena, Kultur- och fritidskontoret, Kalmar kommun
24. Evelina ]uel, utvecklingssamordnare, Omsorgs förvaltningen, Kalmar kommun
25. Fredrik Fahlstedt, tf. personalchef, Del-Ta Produktion AB, Kalmar
26. Ghassan Al Saadi, ordförande i föreningen Bron, Kalmar
27. Richard Berkeby, rektorn, SFI, GYF, Kalmar kommun
28. Karin Svensson, introduktionshandläggare, enheten Flykting och integration, 
Kalmar kommun
29. Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar
31. Minna Ljungberg, socionom, Familjecentral Kalmar och föräldraskapsstöd, 
Förebyggande teamet, Socialförvaltningen, Kalmar kommun
32. Mats Olsson, personalchef, Del-Ta Produktion AB, Kalmar
33. Nasim Malik, Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
34. Patric Kalnins, verksamhetsutvecklare, Folkuniversitetet, Kalmar/Växjö

Sekreterare
Violeta Öhman

Anneli Österberg 
Kalmar kommun

Dzenita Abaza 
Kommunalråd

§137
Inledning
Kommunalrådet och ordföranden i integrationsrådet Dzenita Abaza (vidare Dz.A.) 
förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.
Hon talade om vikten av fortsatt integrationsarbete trots försämrade förutsättningar 
för fysiska möten p.g.a. coronapandemin.
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§138
Val av justerare
Anneli Österberg, Kalmar kommun, valdes till justerare.

§139
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Beslut
Upprättat förslag till dagordningen fastställdes.

§140
Målgruppens utlandsfödda situation under pandemin 
Föredragare - Caroline Simonsson, introduktionshandläggare, 
enheten Flykting och integration, Kommunledningskontoret,
Kalmar kommun
Caroline berättade kort om hur enheten Flykting och integration (Fol) som ansvarar 
för Kalmar kommuns arbete med det kommunala flyktingmottagandet arbetar 
praktiskt med flyktingars hälsa. Fobs uppdrag i det stora handlar om att människor 
ska etablera sig i Kalmar och bli självförsörjande och då är hälsan ett av livsområdena 
som kommunen behöver ge stöd i för dem som behöver det. Fol träffar de 
nyanlända flyktingarna under deras första två år efter att de fått uppehållstillstånd för 
att hjälpa dem i deras etablering. Introduktionshandläggare ger de information om 
det svenska samhället, håller i samtal om vardagsliv och sociala frågor, ger praktisk 
hjälp runt boende, sjukvårdsbesök, inköp av mat och vinterkläder, ifyllning av 
blanketter, men också erbjuder vid behov stödsamtal om den psykosociala hälsan. 
Det har kommit många flyktingar nu under de senaste åren, och för några år sedan 
började det komma viktiga rapporter från SKL, Röda Korset m.fl. om ohälsa bland 
nyanlända flyktingar. Introduktionshandläggare på Fol har på olika sätt skaffat sig 
kunskaper som gjort de rustade att ställa frågor till flyktingarna och orka lyssna på 
svaret även om det är tungt. De har tagit del av forskning och tagit fram samtalsstöd. 
De har kartlagt vilka stödfunktioner som finns i samhället när det gäller ohälsa och 
tänkt igenom hur vi kan vara en brygga över dit. För dem innebär det ett brett 
perspektiv, som rymmer både fysisk och psykisk hälsa, men också social hälsa som 
handlar om familj, relationer, ett socialt sammanhang och nätverk, men även 
existentiell hälsa som handlar om tro eller meningsfullhet. Allt detta har betydelse för 
hälsa och välmående. Fol arbetar utifrån en metod som innebär personliga möten 
samt kontinuitet och tillgänglighet i kontakten, individualiserat stöd, helhetssyn (en 
människa är en del av ett sammanhang, en familj som kan finnas här eller någon 
annanstans, m.m.), salutogen attityd till arbetet (d.v.s. att stärka det friska och 
stimulera empowerment-processen).
Många flyktingar har en skepsis eller okunskap om socialtjänst i kommuner eller 
psykiatriskt stöd via regioners verksamhet. Fol hjälper flyktingarna att förstå 
sambandet mellan fysiska symtom (stress, ångest, depression) och traumatiska 
upplevelser och bidrar med avdramatisering och normalisering av situationer.
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§141
Information om insatser inom sociala hållbarhetsområdet med
anledning av pandemin
Stina Nordström, handläggare
Social hållbarhet, Kommunledningskontoret,
Kalmar kommun
Stina Nordström berättade om de insatserna Kalmar kommun har gjort inom 
området social hållbarhet under ca ett års period. För målgruppen ”70+” erbjuds 
sådana insatser som hemsändning av mat och hushållsvaror, digital hjälp på TIC- 
huset, stöd via videolänkar och telefon samt take-away lån på biblioteken.
För barn och ungdomar har kommunen organiserat digitala aktiviteter och 
spontanfotboll i bostadsområdena; ett projekt för att popularisera handboll bland 
ungdomar har sen september 2020 pågått i Smedby.
Föräldrastödsaktiviteter har drivits i anpassade grupper och sen digitalt.
Vad det gäller migranter, nyanlända och övriga utlands födda så har dessa individer 
fått mycket information om covid-19 och restriktioner i form av brev, posters med 
QR-koder och individuella kontakter; integrationscentrumet Integra Kalmar har hela 
tiden minst 2 timmar om dagen haft öppen mottagning via drop in.
Kvinnojouren har erbjudit samtalsstöd. Socialtjänsten får fler orosanmälningar och 
erbjuder stöd till individer.
Familjecentraler erbjuder fler samtalsstöd till unga föräldrar.
Vad det gäller insatserna riktade till att förebygga psykisk ohälsa sä har Kalmar 
kommun mobiliserat s.k. första hjälpare, spridit information om bl.a. det stödet 
individer kan få via 1177.se m.m.
LSS har gjort riskanalys för varje individ i verksamheten; Valen är öppen med 
begränsad verksamhet.

Hela presentationen bifogas till detta protokoll som bilaga 1.

§142
Kvinnojourens arbete under pandemi 
Pernilla/Verksamhetschef och styrelseordförande 
Kvinnojouren, Kalmar
Pernilla berättade om Kvinnojourens i Kalmar arbete under pandemin: att behovet 
av stödet till kvinnor ökar (fördubbling av antalet stödsamtal under 2020 mot 2019), 
antalet anmälningar av våld i nära relationer stiger, nya grupper av tjejer och kvinnor 
som säljer sex upptäckts, m.m. Kvinnojouren har utmaningar som t.ex. 
socialtjänsternas ovilja/oförmåga att placera kvinnor och barn på landets skyddade 
boenden och myndigheternas minskade tillgänglighet. Pernilla berättade även att 
Kvinnojouren finns numera i rymliga lokaler, där det är möjligt att träffas 
smittspridningssäkert i mindre grupper; så småningom borde det även möjligt att 
erbjuda stödsamtal i grupp, men Kvinnojouren prioriterar att bemanna dess telefon 
och chatt för stöd och kontakt.

Kvinnojourens presentation bifogas som bilaga 2 till detta protokoll.
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§143
Virtuellt besök från Kristianstads kommun som är en av så kallade 
jämförelsekommuner
Presentation ”Erfarenheter från Kristianstads kommuns arbete”
Radovan Javurek (L), ordförande i Arbets- och välfärdsnämnden 
och integrationsrådet i Kristianstads kommun
Radovan Javurek berättade om hur integrationsrådet i Kristianstads kommun har 
utvecklats under årens gång och hur det är uppbyggt nu. Från att vara en 
organisation som hade fokuserat sig mest på att ge bidrag (speciellt hyresstödet) till 
kulturföreningarna i kommunen har integrationsrådet utvecklats till en 
samverkansorganisation med integrationsutveckling som mål.
Föreningarna som är medlemmar i det nuvarande rådet är inte samma som 
dominerade då, för ca 10-20 år sen. Nu är de mer inriktade på integrationsfrämjande, 
utveckling av delaktighet, stöd till medlemmarna, t.ex. erbjuder aktiviteter som 
läxhjälp för barnen, föreläsningar, m.m. I integrationsrådet i Kristianstads kommun 
finns inga tjänstemän; Arbetsförmedlingen var med tidigare, men finns inte längre 
med.
Förutom ordföranden i rådet (Radovan) finns det en integrationssamordnare anställd 
inom verksamheten Arbete och välfärd; i denna persons arbete ingår att ge stöd till 
integrationsrådet.

§144
Uppdateringsrundan
Nytt i allas verksamheter, goda exempel på samarbete kring 
integration och övriga framgångsrika insatser
Richard Berkeby, SFI, berättade hur SFI anpassar sig till restriktionerna orsakade 
av pandemin. Lektionerna sker för det mesta digitalt, men eleverna kommer till 
skolan till examinationer. Studieresultaten är bra, trots att vissa elever saknar tillgång 
till digitala verktyg. Närvaro på lektionerna ökar.
Eva Danielsson, Bilda, berättade om det pågående projektet i Norrliden vars mål är 
mobilisering och språkinsatser för utlandsfödda i Norrliden. Eva berättade att 
målgruppen delas i två står subgrupper: föräldralediga, speciellt kvinnor, och 
kortidsutbildade, speciellt kvinnor mellan 18 och 64 år. I dags läge är det en stor 
utmaning för projektets organisation att hitta nya deltagare till aktiviteter.
Anneli Österberg, Socialförvaltningen i Kalmar kommun, berättade om att ett 
projekt riktat till integrationsutveckling via effektivisering av kommunikation med 
målgruppen udands födda hade avslutats med bra resultat. Dessutom berättade 
Anneli om att det är svart att ordna spontana aktiviteter för ungdomar utomhus, 
eftersom man aldrig kan veta hur många som kommer och kommer det för mänga så 
kan man inte genomföra aktiviteter; Anneli nämnde att ungdomarna längtar efter 
aktiviteter och är ledsna p.g.a. brist på dem.
Ahmad Alaaddin, Bilda, bifogade att det finns ett stort behov av fotbollsaktiviteter 
för ungdomar i Lindsdal och det vore bra om man kunde släppa in de i en stor 
sporthall (som i Smedby).
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Dzenita Abaza, kommunalråd (S), berättade om förebyggande arbete i Kalmar 
kommun kommer att drivas även av Trygghetsenheten, men alla insatserna som drivs 
av den ideella sektorn är välkomna eftersom de förebygger brottslighet.
Fredrik Fahlstedt, Del-Ta Produktion AB i Kalmar, berättade om att bolaget 
Del-Ta har delats upp i två delar — Del-Ta Nybro och Del-Ta Kalmar. Del-Ta 
Kalmar blir ett kommunalt bolag och det kommer att bli mer kopplat till Kalmar 
kommun via tätt samarbete med Arbetsmarknadsenheten inom verksamheten Arbete 
och välfärd.
Bente Transö, Friluftsfrämjandet i Kalmar, berättade om detta studieförbund 
udyser ett friluftsår och motiverar till att satsa på friluftaktiviteter med koppling till 
hälsa och riktade tillmålgruppen nyanlända.

§145
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§146
Information om nästa integrationsråds i Kalmar kommun 
sammanträde
Damm - den 14:e april 2021, kl. 13:00.
Förslag på temat - kvinnors hälsa.
Förslag på punkter i dagordningen kan skickas till integrationsutvecklaren Violeta 
Öhman senast 2021-03-29.

§147
Avslutning av sammanträdet.
Dzemta Abaza förklarade sammanträdet avslutat.

Bilagor:
Bilaga 1 — Stina Nordströms presentation ”Information om insatser inom sociala 
hållbarhetsomrädet med anledning av pandemin”
Bilaga 2 - Kvinnojourens presentation ”Kvinnojourens arbete under pandemin”



Sociala insatser med 
anledning av pandemin

Integrationsrådet 3 mars 2021

Kalmar kommun Stina Nordström
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Äldre (70+)

Hemsändning av mat- och hushållsvaror

Digital hjälp för seniorer på TIC-huset

Träffpunkter: stödtelefon, gympa, 
videosamtal

Take-away-lån på biblioteken



Barn och unga

Digital verksamhet på fritidsgårdarna 

Föräldraskapsstöd digitalt 

Spontanfotboll

Hand the ball i Smedby



Migration, nyanlända

Information på olika språk
- Pictogram
- QR-koder

Information skickas hem till de som har ett 
aktuellt ärende hos flykting och integration

Integra öppet med begränsade tider



Kriminalitet och social oro

Kvinnojouren: mycket hög efterfrågan på 
samtalsstöd - fördubbling jft med 2019

Socialtjänsten; ingen ökning av 
partnervåld, 15 % fler orosanmälningar

Ökat tryck på socionomer på familjecentral



Psykisk ohälsa

Mobilisering av ”första hjälpare till psykisk 
hälsa” inom kommunen
”1177:s råd och stöd på mejl, chatt, 
telefon” - kontaktcenter, träffpunkternas 
samordnare m.fl.
Stödlista om psykisk hälsa i kristid på 
kalmar.se.
Broschyr från SKR



LSS

Riskanalys för varje enskild person inom 
LSS

Valen öppen med begränsad verksamhet

Använda aktivitetsförslag från personer på 
boende



Kvinnojouren
Kalmar

Kvinnojourens arbete under pandemin

• Hedersuppdraget, som vi gör tillsammans med Kalmar läns museum 
uppdrag av Länsstyrelsen

• Samhällsförändringar och behov som vi ser
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Förändringar på vår verksamhet
• Ytterligare en anledning för förövaren att kontrollera kvinnan och familjen

• Fördubbling av antalet stödsamtal under 2020 mot 2019

• Behov av tolkresurser för kvinnor ej placerade

• Stödchatt - verklighet och troll

• Nya grupper av tjejer och kvinnor som säljer sex

• Socialtjänsternas ovilja/oförmåga att placera kvinnor och barn på landets 
skyddade boenden, myndigheternas minskade tillgänglighet

• Betydelsen av stödet från omgivningen 
• •

• Okad förståelse från samhället men ingen långsiktighet



Anmälningar våld i nära relation
Kalmar län 

2019 • 2020

Våldtäkt/försök våldt./oaktsam våldt.

Ofredande/sexuellt ofredande

Olaga hot, förföljelse, integrltetsinträng

Olaga tvang/frihetsberövande

I

Corona-
konsekvenser

Misshandel grov,'ej grov
_____________________________________ 388_________

507
Grov kvinnofridskr./gov fridskr.

56

Försök till mord/dröp
2

I

Källa: Polismyndigheten • Grafik: Mikael Eklund 

# A Flourish chart

Till exempel har anmälda misshandlar 
där gärningspersonen är en närstående 
ökat med 31 procent mellan 2019 och 
2020. Anmälningar av olaga 
hot/förföljelse/integritetsintrång mellan 
närstående har ökat med så mycket som 
152 procent och ofredande/sexuellt 
ofredande ökade med 112 procent.

För Pernilla, som är ordförande för 
Kvinnojouren Kalmar, är det inte 
överraskande.

- Tyvärr var det väntat och det blir 
tydligt. Det visar att våra farhågor 
stämmer, säger hon.

oO
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Anmälningar våld i nära relation
Kalmar 

2019 ® 2020

Våldtäkt/försök våldt./oaktsam våldt.
19

Ofredande/sexuellt ofredande
18

Olaga hot. förföljelse, integritetsintrång
8

Olaga tvång/frihetsberövande
0
|3
Misshandel grov/ej grov

Grov kvinnofridskr./gov fridskr.
14

128

Försök till mord/dråp

Kalla: Polismyndigheten • Grafik: Mikael Eklund 

# A Flourish data visualization


