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Integrationsnytt 
i Kalmar

Kalmar kommun inrättade under 2015 ett 
integrationsråd och ett av målen är att synliggöra 
integrationsarbetet i Kalmar.

Integration blir bäst om vi  
gör det tillsammans!

Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle och 
kunskap och ökad kompetens om olika kultur, 
religion och synen på smärta, sjukdom, liv och död, 
behandling och räddning kan variera, beroende på 
varifrån individen kommer ifrån. Ett sätt att kunna 
hantera uppkomna frågor är bemötandet och  
kommunikationen mellan människor. I syfte att öka 
kunskapen inom området ordnades två integrations-
dagar för ”blåljuspersonal” inom Kalmar kommun 
och Landstinget i Kalmar län.

Samtlig personal fick lyssna på hur vad som händer i 
möten mellan människor och hur interkulturell kom-
munikation kan vara ett bra verktyg att använda vid 
möten. Räddningspersonalen i regel arbetar i tids-
press och är alltid först ute vid olyckor, sjukdom och 
andra räddningsinsatser, därför viktigt att känna till 
olika signaler, kroppsliga och verbala och hur dessa 
tolkas olika i delar av världen.

 Utbildningen anordnades av ESF-projektet IKO.

Interkulturellt bemötande för ”blåljuspersonal”

Du har väl inte missat kalmar.se/integration? Där 
finns information om integrationsarbetet som bedrivs 
i Kalmar kommun. 
 
Till exempel:
- Alla protokoll från Integrationsrådet från 2015.
- Alla nummer av Integrationsnytt från 2015.

kalmar.se/integration - Information och ansökan om bidrag från Tik-Tack.
- Nomineringssidan till Integrationspriset 2018. 

Du kanske är nyfiken på våra projekt som främjar 
integrationen, eller hur vi arbetar med språk och 
SFI, svenska för invandrare? Vilka utbildningar som 
finns, eller hur vi arbetar med flyktingmottagning 
och introduktion? Det här och mycket mer går att 
läsa om på webben. Välkommen in!
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Cirkeln Cykelskolan startade i 
kommunens samarbete med 
Studieförbundet NBV Öst, 
Kalmar.  
Idén har utvecklats utifrån diskus-
sionerna med praktiksamordnaren 
Diane Balck på SFI, GyF, som 
hade påpekat att de nyanländas 
okunnighet att cykla och att de 
flesta inte har körkort är ett stort 
hinder när det gäller att söka jobb 
eller praktikplats, ta sig till arbe-
tet eller praktik och delta i olika 
aktiviteter som gynnar nätver-
kande och inkludering i samhället. 
Speciellt handlar det om kvinnor. 

Lärarledda lektioner
En snabb och produktiv plane-
ring tillsammans med Alexandros 
Postanidis på NBV har lett till 
cirkeln Cykelskolan som startade 
i februari 2017. Projektet Cirkel-
skolan ägs av Kalmar kommun 
via Flykting och integration. 
Diane Balck på SFI koordinerar 
deltagarnas rekrytering till Cy-
kelskolan genom att synkronisera 
deras scheman på SFI och Cykel-
skolan samt ha kontakt med Ar-
betsförmedlingen som inkluderar 
Cykelskolan i sina kunders eta-
bleringsplaner. NBV i Kalmar står 

för utbildningslokalen och inven-
tarier (cyklar) samt rekrytering av 
cirkelledare. Lärarledda lektioner 
för två parallella grupper pågår på 
förmiddagar och eftermiddagar. 
Två entusiastiska ledare – Albina 
och Sebastian – har fullt upp med 
att lära ut sitt material samt göra 
sig förstådda av ett antal elever 
som talar olika modersmål och 
ofta inte så mycket svenska. 

Öva på att hitta vägar
Cirkeln kommer att ordnas i totalt 
fem omgångar på åtta veckor var. 
Förutom praktiska övningar kom-
mer deltagarna att lära sig trafik- 
och säkerhetsreglerna, cykeletik, 
försäkring samt orientering med 
hjälp av karta och GPS. De kom-
mer att öva med att hitta vägarna 
till olika arbetsgivare i Kalmar. 
Ingen av dem kommer att rulla ut 
på gatorna utan att veta vad som 
gäller för cyklister! 
Flykting och integration har även 
kommit överens med Kultur- och 
fritidsförvaltningen om att ha 
tillgång till de mjuka banorna på 
Fredriksskans.  

Uppskattas av många
Denna insats uppskattas av nyan-

lända och alla aktörerna som bryr 
sig om de nyanländas etablering 
på arbetsmarknaden. I den pågå-
ende cirkeln (perioden 20180416 
– 20180608) finns det nästan 30 
personer inskrivna, fördelade på 
två grupper. Rekryteringen till 
gruppen som startar 20180611 är 
redan i gång! Anmälningarna kan 
tas emot gällande startdatumen 
20180806 och 20181001 också. 
Den prioriterade målgruppen är de 
nyanlända som är inskrivna i eta-
bleringsprogrammet och studerar 
på SFI. Men dörren är inte stängd 
för övriga utrikesfödda som måste 
förbättra sina förutsättningar på 
arbetsmarknaden! 

För mer information kontakta: 
violeta.ohman@kalmar.se  

Flykting och integration 
i Kalmar kommun, hjälper 
nyanlända med både den prak-
tiska introduktionen i kommunen 
och integrationsinsatser som ska 
leda till en snabbare etablering på 
arbetsmark-naden i kommunen 
och bättre social integrering. 

Cykelskola gör  
vägen till arbete kortare Fo
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Sop(p)lunch med loppis i Berga
Förra lördagen bjöd LW Fastig-
heter i samarbete med Kalmar 
kommun in till en gemenskapsdag 
i Berga med tema återbruk och 
miljö. 
- En lyckad dag som visar på god 
gemenskap, säger Emma Wester-
gren, Kalmar kommun.
KSRR var på plats och pratade 

om sopsortering. Under dagen 
fanns en container i området där 
man kunde slänga sina grovsopor. 
En välfylld loppis anordnades 
i kvarterslokalen av de boende 
själva samt en tipsrunda med  
frågor om pant och återvinning. 
Det bjöds på hemlagad soppa och 
fika. 

Frågor & mer information
Hashim Gashi
Integrationsutvecklare
hashim.gashi@kalmar.se

Har du gjort en insats eller  
aktivitet du vill ska 
komma med i nästa  

nyhetsbrev? Maila mig!

 Människor på flykt som drabbas 
av trauma var temat för dagen 
som delar av personalen på So-
cialförvaltningen fick ta del av i 
utbildningen ”Att möta det svåra 
– om traumamedveten omsorg 
och interkulturell bemötande”.

 Utbildningen ordnades i samver-
kan med IKO-projektet och Rädda 

Barnen som står för kunskapen 
inom området. Bland de vikti-
gaste pelarna i arbetet är trygg-
heten och hur man skapar en 
trygga sociala miljöer, relationer 
är en annan pelare i arbetet som 
bygger på skapa tillit mellan 
människor för att skapa relatio-
ner både mellan olika individer 
men även med olika organisatio-

ner som föreningelivet och andra 
stödorganisationer. Den tredje och 
sista pelaren i arbetet är coping 
som syftar på att utveckla olika 
strategier för att hantera livets 
olika utmaningar.
En kompetenshöjning dag som 
uppskattades av personalen som 
dagligen arbetar med människor 
på flykt.

Traumamedvetenhet  - integrationsdag

Prenumerera  
på vårt nyhetsbrev 

genom att registrera 
dig på Kalmar  

kommuns webbplats  
kalmar.se/integration

- Det blir definitivt en loppis snart 
igen berättar Irene Siverman, en 
boende som är mycket engagerad 
för att öka trivseln i sitt bostads-
område. 
Även fler aktiviteter kommer ske 
nu under våren med fokus på ut-
omhuslekar, grillning, promenader 
etc.  


