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Reglemente för nämnden för integration och 
arbetsmarknad 
 

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2023. 

 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för nämnden för integration och arbetsmarknad följande bestämmelser. 
 

§ 1 Nämnden för integration och arbetsmarknads uppgifter 

Nämnden ansvarar för integration och arbetsmarknad och fullgör kommunens 
uppgifter inom dessa områden. Nämnden ansvarar för samordning i frågor 
gällande flykting, etablering, sysselsättning, arbetsmarknad m.m. Nämnden 
ansvarar även för samhällsorientering för vuxna nyanlända, för uppgifter inom 
flyktingmottagandet och inom etableringsområdet samt för uppföljning av 
nämndernas minoritetspolitiska arbete.   
 
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:  

• Skapa samhällsnytta genom en trygg och meningsfull praktik, arbetsträning 
och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet 
för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden  

• Implementera den av kommunfullmäktige beslutade strategin för etnisk 
och kulturell inkludering 

• aktivt stödja och samverka med andra nämnder och bolag 

• ansvara för att ta fram handlingsplaner och andra styrande dokument 

• anskaffa bostäder för nyanlända  

• samverka med Linnéuniversitetet, näringsliv och idéburen sektor  

• verka för en helhet kring integration och arbetsmarknad på kort och 
lång sikt 
 

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 

§2 Sammansättning 

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare. Nämndens ledamöter ska 
vara samma som ledamöterna i styrelsen för Växtplats i Kalmar AB samt i 
Styrelsen för vuxenutbildning i Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 
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§3 Övriga bestämmelser 

Nämnden ska nära samarbeta med Växtplats i Kalmar AB och Styrelsen för 
vuxenutbildning gällande nämndens ansvarsområden samt vuxenutbildning. I 
detta samarbete ingår att överbrygga och lösa eventuella gränsdragningsfrågor.  
 
Kommunledningskontoret utgör förvaltning åt nämnden för integration och 
arbetsmarknad. 
 
Nämnden ska samverka med andra nämnder och bolag samt tillsammans med 
dem agera när det finns behov av förändrade eller nya riktlinjer, strategier eller 
arbetssätt. 
 


