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

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!

Kalmar kommun uppdaterar kontinuerligt information om 
coronaviru-set och säkerhetsåtgärder för att minska smittsprid-
ning. 

Läs mer på Kalmar kommuns webbplats 

Observera att det finns information på många olika språk på 
webbplatsen! 

Integrationsrådet i Kalmar kommun tackar på förhand för all 
information ni vill dela med rådet! Välkommna med era nyheter 
till kontakten nedan.

mailto:violeta.ohman%40kalmar.se?subject=
http://kalmar.se/integrationsnytt
https://kalmar.se/corona
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Corona-krisen slår hårt mot 
integrationsfrämjande arbete

Utbrottet av coronaviruset (covid-19) slår hårt även mot 
civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade 
aktiviteter kan inte genomfö-ras och flera organisationer är 
oroliga för sin ekonomi och överlevnad.

Civilsamhället är nu ett viktigare stöd än någonsin. Kalmar 
kommun söker därför lösningar för att kunna ge bidrag till  
organisationer för att hjälpa dem att skapa goda förutsätt-
ningar att hantera problem som kan uppstå på grund av 
pandemin. 

Det stora flyktingmottagandet 2015 visade på civilsamhällets 
nyckelroll i samhället, då både etablerade organisationer och 
nya initiativ mobilise-rade människors engagemang. Då tog 
Kalmar kommun emot många flyk-tingar och visade för- 
mågan att förena olika krafter i samhället för att kunna hante-
ra flyktingkrisen. Då skapades även integrationsrådet i Kalmar 
kommun som ett starkt nätverk av goda initiativ och viljor. 

Under coronapandemin märks samma utveckling. Varje dag 
ser vi prov på hur civilsamhället ställer upp för att möta de 
behov som uppstår. Några goda exempel är initiativ i sociala 
medier för att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden samt 
ideella krafter som sprider information på olika språk till grup-
per som annars inte blir så delaktiga i samhället.

För de flesta av oss har vardagen kraftigt förändrats. Många, 
som har möjligheten, sitter hemma och arbetar. Kontor 
och olika mötesplatser står tomma, aktiviteter ställs in och 
människor isolerar sig. Vi ser nu att civilsamhället än en gång 
bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med 
nya kreativa och digitala lösningar. 

Kommunen kommer tyvärr också att behöva ställa in många 
arrangemang men i dagsläget är det svårt att ge ett klart 
besked om vilka.

Trots att mycket känns svårt så gäller det nu att fortsätta se 
framåt. Ur varje kris kommer det ny kunskap och nya förutsätt-
ningar.

Så stöttar Kalmar kommun 
föreningslivet

Kalmars föreningsliv och dess aktiviteter påverkas av situat- 
ionen i samhället på grund av coronaviruset. Kalmar kommun 
har därför vidtagit flera olika åtgärder för att stötta och under-
lätta för det lokala föreningslivet.

Så fördelas den extra Elitmiljonen

En miljon har avsatts till extra elitstöd från det budgettillskott 
på fem miljoner kronor som kultur- och fritidsnämnden fick för 
att lindra de ekonomiska effekterna för föreningslivet i Kalmar 
med anledning av corona. 

Du kan läsa mer om elitstödet här 

I dagsläget stänger Kalmar kommun inga anläggningar utan 
föreningarna bestämmer själva om de ställer in sina respektive 
verksamheter. Mer information om kommunens stödåtgärder 
kommer i nästa nyhetsbrev. 

Möjlighet till stöd från Region 
Kalmar län 

Från och med onsdagen 15 april 2020 går det att söka projekt-
medel från Region Kalmar län för omställning av verksamhet 
på grund av coro-napandemin.

Läs mer på Region Kalmar läns webbplats  

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/sa-fordelas-den-extra-elitmiljonen-17898
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/stod-for-omstallning-av-kulturverksamhet/
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Vi ställer inte in, vi ställer om! 
Flera studieförbund har berättat om hur de har anpassat sin 
verksamhet till de nya omständigheterna. 

Studieförbundet ABF 

Studieförbundet ABF har lanserat ett stödpaket för folkbild-
ning i coronatider. Stödpaketet är en kunskapsbank som till-
gängliggör olika verktyg och metoder för exempelvis digitala 
studiecirklar och kulturarrangemang. ABF har också inrättat en 
hjälplinje , Mötesakuten. för att minska antalet inställda möten 
inom föreningslivet. 

- I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas 
och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att 
inte ställa in, utan att ställa om – att möjliggöra bildning och 
engagemang även i kristid. Med detta stödpaket vill vi minska 
antalet inställda studiecirklar, arrangemang och möten och få 
fler att välja digitala lösningar, säger Carina Dagbro

Du som är intresserad av att köra digitala studiecirklar och 
kulturarrangemang i Kalmar är välkommen att höra av dig till 
ombudsman Carina Dagbro, carina.dagbro@abf.se eller 070-
312 36 25. 

Folkuniversitetet i Kalmar

-  All vår verksamhet i uppdrag så som SFI, Korta vägen, med 
flera,  sker på distans nu. Vi har bra verktyg för att kunna ställa 
om till digitalt. Vi har också tagit fram informationsmaterial på 
många olika språk som vi sprider, säger Patric Kalnins,  
representant Folkuniversitetet i Kalmar.

När det gäller folkbildningen så som ”Vardagssvenska” och 
”Svenska från dag ett” så försöker Folkuniversitetet att träffas 
fysiskt där det passar lokalmässigt. 

- Vi träffas i mindre grupper och vi informerar ingående om 
hur deltagaren skyddar sig och sin omgivning och sköter de 
basala hygienrutinerna. Allt för att motverka smittspridningen 
av corona, säger Patric Kalnins.

mailto:carina.dagbro%40abf.se?subject=
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FRAMBO

Mitt i coronatider så fortsätter Framboprojektet sitt arbe-
te framåt. Projektet följer noga händelseutvecklingen och 
myndigheternas rekommendationer. FRAMBO fortsätter med 
projektaktiviteter för målgruppen men begränsar dem till att 
vara öppna för ett fåtal personer åt gången och inte för  
personer i riskgrupper. 

- Vi är vidare noga med att personal och deltagare ska vara 
utan sjukdomssymptom vid fysiska träffar. Vi har sedan mitten 
av mars inte haft några möten med all vår personal sam- 
tidigt utan högst tre personer åt gången. På så vis undviker vi 
förhoppningsvis att alla skulle insjukna samtidigt, säger Jesper 
Danielsson, projektledare och projektchef.

Om några insjuknar så kan övrig personal jobba vidare. Istället 
hittar FRAMBO alternativa kontaktvägar så som telefonsamtal,  
distansmöten och  e-post. FRAMBO jobbar nu allt mer med att 
få in digitala delar i projektet, bland annat genom en webb-
plats som kommer erbjuda digitala lösningar. 

För mer information om projektet följ det på Facebook

NBV Sydost

Studieförbundet NBV Sydost avbryter för tillfället alla fysiska 
studiecirklar, annan folkbildning och kulturarrangemang. NBV 
Sydost följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Detta innebär nu att all fysisk verksamhet 
inom NBV Sydost har skjutits upp. 

- Förbundets avdelningar är måna om sina medarbetare 
och deltagare och därför behöver vi göra all vår verksam-
het tillgänglig på digitala platser framöver. NBV når många 
människor och tar sitt ansvar till att minska smittspridningen i 
hela landet, säger Alexandros Postanidis representant för NBV 
Sydost. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att ideella föreningar 
bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet 
kräver att deltagarna träffas på samma plats, undvika andra 
möten och eller genomföra dem digitalt. Men folkbildningen 
behöver finnas även i en tid som denna!

- Vi på NBV tycker det är viktigt att människor utbyter tankar 
och idéer. Under en tid som den här finns det ett starkt behov 
av att bibehålla sociala kontakter.  NBV har som policy att indi-
vider ska fortsätta utbilda sig och önskar att våra cirkelledare 
gör det i digital form där möjligheten finns, säger Alexandros 
Postanidis och fortsätter: 

- Även om man inte har deltagit i en studiecirkel eller ett kul-
turarrangemang tidigare är man mycket välkommen att starta 
upp digitala grupper. NBV:s verksamhetsutvecklare hjälper 
gärna intresserade personer med att komma igång om de inte 
vet hur de ska göra.

NBV strävar för digitalisering av folkbildningen! På NBV:s 
webbplats går det att anmäla sig till att livesända kultur och 
läsa mängder av tips om digitala studiecirklar. 

Saknar du som cirkelledare någon information? Kontakta NBV 
via Messenger på Studieförbundet NBV. NBV läser dina tips så 
fort de kan. Läs mer här 

Här hittar du fler digitala tips, guider och verksamheter

https://www.facebook.com/frambonu
https://www.nbv.se/om-oss/digital-folkbildning/
https://www.nbv.se/om-oss/digital-folkbildning/verktygslada/
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Studieförbundet Bilda Sydöst

Bilda följer de statliga och regionala rekommendationerna 
med anledning av Coronaviruset och tar myndigheternas 
riktlinjer på största allvar. Med rekommendation från Folkhäl-
somyndigheten har Bilda beslutat att nu vidta vissa åtgärder. 
På samlingssidan för Bildas digitala erbjudande finns inspira-
tion, tips och instruktioner för digitala möten och annat som 
underlättar att fortsätta verksamheten. 

- Bilda informerar skriftligt i sina lokaler om hur vårt studie-
förbund förebygger smittspridning. Bilda erbjuder möjlighet 
att tvätta händerna och vi undviker att flera personer samlas, 
särskilt i trånga lokaler. Om det finns goda skäl för att verk-
samhet ska genomföras fysiskt är det av största vikt för oss på 
Bilda att en riskbedömning genomförs i enlighet med Folkhäl-
somyndighetens mall, säger Eva Danielsson representant för 
Studieförbundet Bilda Sydöst.

De två cirklar som Bilda har igång på Integra fortsätter att 
träffas men på olika sätt. Studiecirkeln Mat och prat, i samar-
bete med Västerportskyrkan, träffas på Integra. Det är en liten 
grupp på några få personer. Kvinnogruppen på måndagar 
träffas nu digitalt via Messenger och ledaren planerar även att 
gå promenader med några deltagare åt gången. 

- I Norrliden har vi några grupper med kvinnor som träffas 
för att prata hälsa och lära sig om träning. Just nu är det svårt 
att få dem att komma eftersom det finns en stor rädsla och 
ovisshet. Jag skulle vilja göra något slags utomhusspråkcafé 
eller promenadsvenska men det är svårt att nå målgruppen 
i vanliga fall och nu är det svårare än någonsin, säger Eva 
Danielsson.

Bilda har ställt in alla resor till Israel och Palestina under våren 
2020.  Mer information har skickats till deltagarna på dessa 
resor. Bilda uppdaterar löpande med information gällande 
kommande månader.

Tips om Tellcorona med videoinstruktioner på olika språk

Läs mer på Bildas webbplats 

Bilda i Kalmar 

Studieförbundet Bilda Sydöst har under en längre tid samar-
betat med kommunens verksamhet Integra Kalmar i att driva 
en studiecirkel för utlandsfödda kvinnor.  Aktiviteten handlar 
om sam-hällsinformation och språkträning samt om att lära 
sig om arbetsmarknaden i Sverige och i syn-nerhet i Kalmar. 
För ett par veckor sen kom det ett stort reportage i Barome-
tern om denna upp-skattade verksamhet. 

- Nu har omständigheterna tvingat oss till att ställa in våra 
fysiska möten på Integra. Men delta-gare vill absolut fortsät-
ta! Vi testar Skype och Messenger som verktyg för att kunna 
genomföra våra möten, säger Ilona Gustavsson, cirkelledare 
på Studieförbundet Bilda i Kalmar.

Studieförbundet Studiefrämjandet i Kalmar 
län

Från och med fredagen den 20 mars sker all folkbildnings-
verksamhet med hjälp av digitala och virtuella mötesplatser 
istället för fysiska möten i studieförbundets Studiefrämjandet 
lokaler. 

- Tillsammans med de andra studieförbunden har Studiefräm-
jandet beslutat att endast genomföra fysiska träffar efter en 
noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens risk-be-
dömningsmall och myndigheters råd och anvisningar, säger 
Zain Faris, representant Studieförbundet Studiefrämjandet i 
Kalmar län.

Av de aktiviteter som har drivits i Integra Kalmars lokaler som 
ägs av Kalmar kommun har studie-cirkeln Studiestöd flyttats 
över till en digital plattform. Studiecirkeln Arbetsmarknads-
kunskaper har ställts in tillsvidare. Studiecirkeln Grundläggan-
de körkortsteori drivs fortfarande i Integras lokaler på sönda-
gar där deltagargruppen består av maximalt fem personer. En 
friskvårdsaktivitet för utlandsfödda kvinnor, Dansmix, drivs på 
distans. 

- Vi på Studiefrämjandet välkomnar nya deltagare som vill 
träffas digitalt; förbundet har många olika lösningar till hur 
man kan mötas och byta kunskap och idéer med varandra, 
säger Zain Faris.

Studiefrämjandet uppmanar individer att samla sina vänner 
eller en förening och starta en studiecirkel på distans. Studie-
förbundet Studiefrämjandet har erfarenhet kring hur träffar på 
distans fungerar och hjälper gärna till att komma igång. 

Kontakta Frank Jonelid för mer information:  
frank.jonelid@studieframjandet.se 

https://tellcorona.com/
http://Läs mer på Bildas webbplats 
mailto:frank.jonelid%40studieframjandet.se%20?subject=
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Medborgarskolan Öst

- Idag jobbar vi mest med asylsökande genom att driva 
studiecirklarna Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Vi 
samarbetar också med föreningar för att dra i gång verksam-
heter i Kalmar.  Självklart anpassar vi vår verksamhet så att den 
kan fungera även på distans, säger Hala Habib, representant 
Medborgarskolan Öst. 

Exempel på distansverktyg som Medborgarskolan Öst använ-
der sig av är Lifesize, WhatsUp, Zoom, med flera. De föreningar 
som Medborgarskolan Öst samarbetar med fortsätter med 
att bedriva studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 
inom diverse ämnen. Dessa verksamhet-er bedrivs idag fysiskt i 
mindre grupper. 

- I dagsläget bedriver vi ingen distansverksamhet i Kalmar. 
Däremot har vi börjat med det på andra orter såsom Marian-
nelund, Växjö Västervik, med flera. Ser vi behov även i Kalmar 
framöver så har vi möjlighet att ställa om verksamheten även 
där, säger Hala Habib.

Integra Kalmar

Verksamheten Integra Kalmar har anpassat sig till de nya om-
ständigheterna. 

- Vi håller Integra i gång! Vårt eget språkcafé Språkbubblan har 
flyttats utomhus och drivs numera som en walk-and-talk akti-
vitet för ett mycket begränsat antal deltagare. Än så länge tar 
vi emot drop in-besöken, säger Violeta Öhman, integrationsut-
vecklare Kalmar kommun.

Integra nås även via telefon, 0480-45 00 00 och e-post:   
integraKalmar@kalmar.se 

Läs mer om Integra på Kalmar kommuns webbplats 

mailto:integraKalmar%40kalmar.se%20?subject=
https://kalmar.se/integra

