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Kalmar kommun - september  2019

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

kalmar.se/integration

Aktuella kommunala projekt med koppling 
till integration 

Boguiden 

Enheten Flykting och integration driver sen ett år tillbaka 
ett projekt som heter Boguiden och som har delfinansierats 
av Länsstyrelsens i Kalmar medel. Syftet med detta projekt 
är att förbättra förutsättningarna för nyanlända för att få 
förstahands hyreskontrakt. Projektet kommer att pågå året ut 
men redan under våren 2019 började det synas tydligt vilka 
effekter det gav: relationerna mellan kommunen och flera 
hyresvärdar har förbättrats, utbudet av lediga hyresbostäder 
har ökat… Projektet har utvecklat en arbetsmetod som heter 
Botips (alias s.k. boskola) som har visat sig att vara effektiv; 
metoden innebär utbildningsinsatser för grupper av individer 
på deras modersmål plus besökande verksamhet i bostäder 
och säkerställning att individerna har förstått vilka krav som 
ställs av hyresvärdarna för dem. Aktiviteten Botips pågår i 
Integra Kalmars lokaler. 

Forum Föräldrastöd

Förebyggande teamet på Socialförvaltningen och enheten 
Flykting och integration på Kommunledningskontoret i  
Kalmar kommun har samarbetat kring en projektansökan som 
handlar om skapandet av en föräldrastödstruktur i  
kommunen. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat  
finansiering av projektet under perioden 20190901-20200630.

Hälsofrämjande etablering 

Enheten Flykting och integration på  
Kommunledningskontoret har sökt projektmedel hos  
Länsstyrelsen i Kalmar län för att kunna driva ett projekt som 
handlar om att förebygga psykisk ohälsa hos nyanlända  
flyktingar. Arbetsmetoden handlar om klargörande av de 
nyanländas situation och deras mående samt kurativa samtal i 
ett tidigt skede av deras liv i Sverige. Ansökan om 
projektmedlet har beviljats, projektet startar 20190902.

Violeta Öhman, integrationsutvecklare 
Kalmar kommun 

Integrationen blir 
bäst om vi gör det 

tillsammans!
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Samhällsorientering till 
nyanlända - i Kalmar 
kommuns regi

Sedan årsskiftet har Kalmar kommuns 
enhet Flykting och integration ansvaret 
för undervisning i samhällsorientering 
(vidare – SO) till nyanlända flyktingar. 
Tidigare har hela SO hållits i Region 
Kalmar läns regi. De främsta anledning-
arna till det är att man från politiskt 
håll ville få ner kostnaderna samt få in 
mer kommunal/lokal information till 
de nya kommuninvånarna. Kommunen 
har påbörjat sitt uppdrag genom att ta 
över SO på arabiska i första hand. Allt 
eftersom kommer även grupper som 
talar andra språk startas. 

Samhällsorientering innebär att man 
får veta hur det är att leva och verka i 
Sverige samt hur det svenska samhället 
är uppbyggt. Med andra ord, den syftar 
till att underlätta nyanländas etablering 
och delaktighet i det svenska  
samhället. All information ges på 
modersmål och livaktiga diskussioner 
förts kring förklarande och klargörande 
av skillnader mellan hemländerna och 
Sverige. Förståelsen kring varför saker 
och ting är som de i Sverige är har blivit 
större. Det tar ofta tid att komma in i en 
helt ny miljö med andra förrutsättning-
ar än de som man varit van vid!

Det har genomförts två kurser för 
arabiskt talande nyanlända individer 
sen början av 2019: en för vuxna och 
en för ungdomar. I juni 2019 kunde 
den första kursen i SO för ungdomar 
genomföras. Ungdomarna har under 
två veckor fått lära sig mycket och var 
nöjda med insatsen. De fick lära sig 
saker om utbildning, arbete, relationer, 
hälsa och hur samhället är organiserat. 
De uppskattade även den gemenska-
pen som funnits i gruppen. Kahtan 
Kadhim är s.k. SO-kommunikatör, d.v.s. 
en sorts lärare som förklarar saker och 
håller i diskussioner kring olika ämnen. 

I vanliga fall jobbar han som  
modersmålslärare i Kalmar kommun. 

En ny kurs för vuxna påbörjades i 
augusti. All information som getts från 
olika myndigheter och samhällsaktörer 
har uppskattats mycket, framför allt att 
man haft möjlighet att ställa sina frågor 
och t.ex. fått klargjort att socialkonto-
ret inte kommer ta ens barn ifrån en. 
Under kommande kurser kommer det 
göras en del studiebesök hos olika 
arbetsgivare samt även hos t.ex. Polisen 
och andra intressanta aktörer.

Utöver all information har deltagarna 
haft ett erfarenhetsutbyte av varandra 
som i flera fall har betytt nya vänner 
och ökad social samvaro.  
Då man upplevt kurstillfällena som 
så informativa och viktiga har så gott 
som alla deltagare deltagit under alla 
kurstillfällen. Lite skrytsamt får man väl 
då säga att upplägget är lyckat. 

Magnus Carrington  
introduktionshandläggare  
Kalmar kommun

Ett tråkigt trendbrott på 
arbetsmarknaden

Enligt Anders Ljungberg, enhetschef 
analys på Arbetsförmedlingen, har 
arbetslösheten ökat för första  
gången sedan hösten 2017. I juli  
uppgick arbetslösheten till 6,9 pro-
cent och antalet arbetslösa - till 389 
800 personer. Det är 5 000 fler än för 
ett år sedan.  Ökningen var med 0,9 
procentenheter jämfört med samma 
månad föregående år. Totalt var den 
säsongsrensade och utjämnade siffran 
för arbetslösheten 6,8 procent.  
Vi har sett under det föregående året 
att arbetslösheten minskar, men under 
en långsam takt. Arbetsförmedlingen 
har kunnat notera att den har stannat 
av och till och med ökat under juli 
månanden. Det är ett trendbrott på 
arbetsmarknaden! Arbetsförmedling-

ens bedömning är att arbetslösheten 
kommer fortsätta öka under hösten 
2019 och 2020. Det förklaras dels av 
ett svagare konjunkturläge och dels av 
färre subventionerade anställningar. 
Orsaken till detta är ett förändrat  
konjunkturläge och så har vi färre  
subventionerade anställningar.

Vad kan man göra för att få folk i arbete 
trots lågkonjunktur?  

Enligt Arbetsförmedlingen, i första 
hand motivera till studier som leder 
till arbete men också att använda den 
”verktygslådan” som finns på  
Arbetsförmedlingen, bl.a. subventio-
nerade anställningar, arbetsmarknads-
utbildningar o.s.v. Enligt prognosen, 
kommer arbetslösheten att öka under 
2019-2020 men dock i långsamt takt.

I SVT:s Agenda i slutet av augusti  
varnade Göran Persson, den förre 
statsministern, som sedan i somras är 
ordförande för Swedbank, för att  
kommunerna får ta största smällen och 
kan behöva extra stöd från staten.

– Möjligen klarar man den nationella 
ekonomin men det finns en risk att 
man rullar över bördan på  
kommunerna, säger han.

I fokus stod signalerna om en  
annalkande lågkonjunktur och hur den 
kommer att slå mot Sverige.

– Självklart ska man vara orolig. Det här 
kommer att drabba många människor 
hårt. Det gör alltid lågkonjunkturer, 
säger Göran Persson. – Med stigande 
arbetslöshet följer också en ökad  
regional orättvisa. Det här kan mycket 
väl slå mot de delar av Sverige som 
domineras av industri. Då får du också 
kommuner som får ekonomiska  
problem. Det hänger ihop. 
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Göran Persson var finansminister under  
lågkonjunkturen på nittiotalet. Han har dragit 
några lärdomar under den tiden och nu  
återkommer han till kommunerna.

– Det är där man kommer se de stora kostnaderna växa och 
det är där man kommer att se behovet av att börja skära ner 
därför att utgifterna för lågkonjunkturen växer. Att stötta den 
kommunala verksamheten extra i det här läget, det är  
nödvändigt. Kom ihåg en sak. Det som skiljer den här  
lågkonjunkturen från tidigare är att vi faktiskt saknar en 
arbetsförmedling i Sverige. Vi saknar ett AMS. Vi har inga som 
kommer att ordna beredskapsarbeten och olika typer av 
aktiviteter för att möta de arbetslösas behov. Det där kommer 
att falla på kommunerna nu. De har inte de resurserna, men 
kommer ändå tvingas ta fram dem. Göran Persson hänvisar 
till åratal av framgångsrika år för svensk ekonomi, både i den 
privata och offentliga sektorn. Därför, anser han, borde vi vara 
bättre förberedda än någonsin för en lågkonjunktur. Möjligen 
klarar man den nationella ekonomin, på den statliga nivån, 
men det finns en risk att man rullar över bördan på  
kommunerna och det kan man faktiskt möta genom att man 
ser till att de får större intäkter genom statliga bidrag.

Sysselsättningsfrågan är mycket viktig inom  
integrationsarbetet. Målgruppen utlandsfödda är den som 
kan drabbas hårdast av lågkonjunkturen. Det ser lovande ut 
att samarbetet mellan olika enheter i kommunen som berörs 
av välfärdsfrågor utvecklas. I detta Integrationsnytt vänder vi 
blicken till kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Violeta Öhman, integrationsutvecklare 
Kalmar kommun

Den kommunala arbetsmarknadsenheten: 
bra metoder, bra resultat 
 
Kalmar kommuns Arbetsmarknadsenhet, AME, arbetar  
mycket målinriktat när det gäller utrikes födda. Denna grupp 
av arbetssökande utgör cirka 40 % av det totala antalet  
arbetssökande som AME på uppdrag av  
Arbetsförmedlingen placerar i en rad olika aktiviteter inom 
Kalmar kommuns verksamheter. De utrikes födda som 
kommer till AME får chansen att delta i aktiviteter såsom 
arbetspraktik, arbetsträning och i förlängningen kan man 
även erbjudas sitt första arbete i Sverige då man kan få en 
tidsbegränsad anställning inom kommunala verksamheter. 
Syftet med dessa insatser är att man får utvecklas inom olika 
arbetsområden och samtidigt får möjlighet att utveckla sig i 

svenska språket. Man får arbeta med arbetsuppgifter som är 
liknande de som förekommer på den öppna  
arbetsmarknaden vilket i sin tur ger arbetslivserfarenhet,  
möjlighet att utveckla sig i att prata och förstå svenska  
språket, kommer in i sociala sammanhang på arbetsplatserna 
och man får tillgång till viktiga referenser för sin fortsatta  
utveckling mot arbete och/eller studier. Inom ramen för de 
olika aktiviteterna man deltar i via AME ingår även  
vidareutveckling med s.k. förberedande insatser. Det 
kan t.ex. vara språkträning under arbetstid, regelbundna 
informationsträffar med Kunskapsnavet, yrkessvenska,  
kartläggning/vägledning/coaching, informationsträffar på 
Arbetsförmedlingen, grundläggande moduler inom data och 
ekonomi hos Integra Kalmar, orienteringskurser med  
inriktning mot olika yrkesområden i samarbete med  
Kunskapsnavet, m.m.   

Dessa satsningar bidrar till att arbetslösheten för gruppen 
utrikesfödda 16-64 år har sjunkit succesivt i Kalmar sedan en 
tid tillbaka och att trenden håller i sig under 2019. I juli 2019 
var arbetslösheten i Kalmar 22,2%, vilket är en minskning med 
0,4 % sedan juni. I gruppen utrikesfödda ungdomar 18-24 år 
så fortsätter också arbetslösheten att sjunka då Kalmar har en 
arbetslöshet på 27,2% i juli vilket är en minskning sedan juni 
med 0,1 %. Vi kan glädjande konstatera att Kalmar knappar in 
på Riket när det gäller den genomsnittliga arbetslösheten för 
utrikesfödda. Ett positivt tecken är också att arbetslösheten 
för utrikesfödda i Kalmar har sjunkit om vi ser tillbaka ett år 
i tiden till juli 2018. I gruppen utrikesfödda 16-64 år så har 
arbetslösheten gått ned med 1,5 % på ett år, och i gruppen 
utriksfödda ungdomar 18-24 år så har arbetslösheten minskat 
med 1,3 % på ett år. Vi hoppas och tror att det finns anledning 
att vara positiv inför framtiden, trots att vi framåt ser stora ut-

kalmar.se/integration
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maningar och kan konstatera att arbetslösheten är hög inom 
de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. En annan 
faktor som kan komma att påverka arbetslösheten negativt 
är de nya förutsättningarna för Arbetsförmedlingen och de 
minskade anslagen. Detta kan komma att leda till att många 
arbetssökanden inte erbjuds den hjälp och det stöd som de 
behöver för att komma vidare mot arbete och många riskerar 
därmed att fastna i arbetslöshet. 

Målet är att Kalmar kommuns Arbetsmarknadsenhet i  
samverkan med andra viktiga aktörer skall fortsätta det 
viktiga arbetet med att stödja och hjälpa de arbetssökande 
kommuninvånare som har behov av detta för att komma  
vidare mot arbete eller studier och genom detta kunna  
etablera sig i samhället.     

Jan Andersson
Samordnare
Enheten Arbete och välfärd
Kalmar kommun

Till arbete – via ett socialt företag! 
 
Under våren 2019 såg ett nytt arbetsintegrerat socialt företag 
dagens ljus, och i början av juni slog officiellt upp dörrarna för 
allmänheten. Då hade den anrika Kyrkelunds handelsträdgård 
inhandlats för att bli navet i verksamheten, där odlingar,  
återbruk och kreativitet låter en mötesplats växer fram.

Idéerna är många och uppdraget att skapa arbetstillfällen för 
ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt  
hållbart är delikat. Jakten på kompetens och talang  
påbörjades direkt och kunderna lät sig inte vänta. 

Med en bas av ideell arbetskraft har AdLib Rockneby fått en 
rivstart. I butiken säljs bland annat blommor och plantor, 
närproducerad glass, KRAV-odlad potatis, REKO-varor för den 
som vill plastbanta, second hand-varor och smycken från 
Uganda… Inom kort kommer även nybakat bröd kunna säljas 
och färskbryggt kaffe serveras i den trevliga gemenskapsytan 
som har inretts i det ena växthuset.

Tjänster som erbjuds är, förutom de traditionella  
hushållsnära tjänsterna såsom trädgård, städ, måleri och 
snickeri, även säkring av gravstenar och flytthjälp. I takt med 
att personalstyrkan utökas kommer nya tjänster och  
produkter att kunna erbjudas för att utöka servicen på 
landsbygden och bidra till den gröna omställningen. Denna 
mångfald av verksamhetsgrenar kännetecknar AdLib, som 

just är en förkortning av latinets AdLibitum – med utrymme 
för improvisation, efter behag. De flesta av delägarna i AdLib 
Rockneby, som drivs som en ekonomisk förening, har  
mångårig erfarenhet av mångkultur, främst genom sitt  
engagemang i Församlingen Klippan i Rockneby, men även 
genom arbete och språkstudier i länder som Turkiet, Indien, 
Sydafrika och Sudan. Drivet att göra ett positivt avtryck i lokal-
samhället är det inget fel på och utifrån  
grundvärderingarna integritet, integration, innovation jobbar 
sig AdLib nu in i nästa säsong med events som Höstmarknad, 
Fars dag, Alla Helgons dag och julmarknad. Det blir riktiga 
högtider som får ny betydelse när man är ägare till en  
handelsträdgård och presentbutik!

I september gick den första anställde in på heltid, vilket skapar 
helt nya förutsättningar för att utveckla verksamheten och 
AdLib har även blivit beviljade platser för arbetsträning.  
Något som förhoppningsvis får bidra till ökad livskvalité för 
många deltagare. I ägarteamet finns bland annat en diakon, 
som förutom att vattna blommor och putsa fönster ute hos 
kunder, även ser till att AdLib verkar för att stärka KASAM 
(känslan av sammanhang) hos deltagare, 
delägare och anställda.

Ett spännande nytt kapitel skrivs i historieböckerna om  
Sverige! Kanske kan AdLibs exempel få bidra till att skapa 
hopp och nya möjligheter? I Kalmar i första hand?  

Framtiden delar vi…
 
Ellen Adolfsson
Administratör/ekonomi
AdLib Rockneby ekon. förening

Besöksadress: Ryssbylundsvägen 10 A
Postadress: Stensholmsvägen 6, 395 93 Rockneby
Tel. 0480-660 71 
E-post: ellen@adlib.nu  
www.adlib.nu

AdLib Rockneby – ett nytt socialt företag i Rockneby, ett av de få i hela Småland… 
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Jobbmässa på Glasverandan, Kalmarsalen, 
den 4-e november 2019! 

Kalmar kommun (genom verksamheten Arbete och välfärd) 
kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen Kalmar att 
anordna en jobbmässa för att ge arbetssökande en möjlighet 
att komma närmare arbetsgivare. De inbjudna är i huvudsak 
många arbetsgivare inom den offentliga sektorn och 
näringslivet i Kalmar kommun, utbildningsanordnare samt 
tjänstepersoner från flera kommunala enheter  
Arbetsmarknadsenheten, enheten Flykting och integration, 
Näringslivsenheten m.fl.

Det kommer att skapas ett forum på Glasverandan i  
Kalmarsalen där utställande arbetsgivare kan möta  
arbetssökande, där det kommer att finnas språkstöd 
cirkulerande i lokalen för att vara behjälpliga 
där språket brister.

Arbetsförmedlingen Kalmar kommer att finnas på plats under 
dagen för att för att snabba på och underlätta eventuella 
rekryteringar. Även studievägledare från Kunskapsnavet 
kommer att finnas där – för att stötta med tips och råd om 
olika utbildningar. Det kommer även att erbjudas möjligheten 
att lyssna på en kortare föreläsning vid fyra tillfällen under 
dagen. Föreläsningen som hålls av Ali Alabdallah, 
en journalist som flydde från Syrien för några år sen och  
författaren till boken Nytt jobb i nytt land, kommer att hållas 
på svenska, arabiska, persiska och tigrinja. 

Ali Alabdallah ger möjligheten att försöka se nya 
lösningar för att närma sig arbetsmarknaden 
men öppnar också upp ögonen för den som vill 
förstå nyanländas behov och perspektiv på den 
svenska arbetsmarknaden. Informationen om 
detta event kommer att spridas till  
arbetssökande och arbetsgivare samt övriga 
intressenter via flyers, media och nätverk. 

Vad är sociala företag?

Sociala företag är företag som har som mål att skapa 
samhällsnytta. Arbetsintegrerande sociala företag 
(ASF) har som mål att genom arbete och delaktighet 
integrera människor i samhälle och arbetsliv.

ASF är företag som driver näringsverksamhet 
(producerar och säljer varor och/eller tjänster).

De har ett övergripande ändamål att integrera 
människor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.  
Det innebär att företagen försöker skapa nya  
arbetstillfällen men också att man erbjuder  
arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i  
verksamheten ska kunna få arbete hos andra  
arbetsgivare. Vinster (överskott) används till att 
anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda 
kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala 
företag. Sådana företag är organisatoriskt fristående 
från offentlig verksamhet. Det innebär att företaget 
inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt 
ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild 
företagsform för arbetsintegrerande  
sociala företag.
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Kalmar kommuns integrationsarbete väcker 
intresse i övriga delar av Sverige

Medarbetare från Östersunds kommun är intresserade av 
Kalmar kommuns integrationsarbete. I början av september 
2019 besökte 15 personer Kalmar kommun för att se dess 
verksamheter med egna ögon. Bland gästerna fanns chefer, 
handläggare, vägledare och administratörer.

Kalmar kommun har visat de det generella integrations-
abetet, verksamheten på flyktingmottagningen, projektet BAS 
Kalmar och verksamheten Integra Kalmar. Dessutom gjordes 
det ett besök på Arbetsmarknadsenheten samt i projektets 
Händernas hus lokaler. Delegationen från Kalmar hade även 
en möjlighet att träffa kommunalrådet Dzenita Abaza och ta 
del av hennes berättelse utifrån det politiska perspektivet.  

Välkommen till LJUS PÅ VÄRLDEN !  
 
Ljus på kultur under höstlovsveckan har redan blivit 
en tradition. 2019 riktar vi under en festivaldag LJUS 
PÅ VÄRLDEN. Det kommer att bli ett vackert resultat 
av samarbetet mellan Kalmar kommuns Kultur- och 
fritidsförvaltning och Kommunledningskontor genom 
verksamheten Integra Kalmar (Arbete och välfärd). Detta 
samarbete har lett till kontakter med kultur-/ideella föreningar 
och flera studieförbund.   

Den 2:a november är alla välkomna till Kalmar 
Teater för att uppleva dans, musik, teater,  
utställningar och kulturinslag från hela världen!

Dagen börjar redan klockan tolv med föreställningen Akropa-
nik - en akrobatisk barnvarieté om två figurer som förbereder 
sig för ett cirkusframträdande. Efter föreställningen får de 
barn som vill vara med och dansa och prova akrobatik. Under 

eftermiddagen finns det möjlighet att prova på att dansa 
latindans, se en teaterföreställning av föreningen Kärlek och 
Fred, hänga med Gemenskap Kalmar och Kalmar Stickklubb 
eller se olika utställningar och konserter. Bland musikinslagen 
kan nämnas den syriska musikern Sarbast Hasan, Kantorns  
kapell som spelar dansant svensk folkmusik och bandet 
Nordic, ett av Sveriges mest erkända folkmusikband. 

LJUS PÅ VÄRLDEN är gratis för alla! 
En spännande blandning maträtter från Restaurang Porten 
kommer att finnas till försäljning. 

Under hela Ljus på kulturveckan som är mellan 25 oktober 
och 3 november lyses höstmörkret upp av hundratals  
kulturevenemang, de flesta av dem gratis.  
Var med och upplev allt från installationer, konserter, ut-
ställningar, föreläsningar och filmvisningar i Kalmar och på 
Öland. Program och mer information om Under hela Ljus på 
kulturveckan som är mellan 25 oktober och 3 november lyses 
höstmörkret upp av hundratals kulturevenemang, de flesta av 
dem gratis. Var med och upplev allt från installationer, 
konserter, utställningar, föreläsningar och filmvisningar i  
Kalmar och på Öland. Program och mer information om  
insatsen LJUS PÅ VÄRLDEN samt hela festivalen Ljus på kultur 
finns på hemsidan www.ljuspakultur.se. 

Mer information om programmet kommer senare. Det finns 
fortfarande möjlighet att vara med i programmet om man vill 
visa upp något eller hålla i en workshop. Hör i så fall av dig till  
Kristina Jeppsson för mer information via e-post:  
kristina.jeppsson@kalmar.com.  
Vi ses på Kalmar Teater den 2 november!

Kristina Jeppsson, kulturutvecklare  
Kultur- och fritidsförvaltning
Kalmar kommun 

Teatern TrattofonDelegationen från Östersunds kommun på besök i Kalmar
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Välkomna till firandet av 
den internationella FN-
dagen den 24:e oktober 
2019!

Återigen planerar Integrationsrådet i 
Kalmar kommun att uppmärksamma 
den Internationella FN-dagen. Som 
vanlig sker detta den 24:e oktober. Ett 
särskilt tack för Studieförbundet Bilda 
och FN-föreningen Kalmar/Öland för 
samarbetet!

I programmet - Stefan Einhorns (som är 
svensk läkare, professor och författare) 
föreläsning utifrån hans böcker  
Konsten att vara snäll och Konsten 
att göra skillnad, d.v.s. böckerna om 
de valen vi tar och våra stora ansvar.  
Mer information kommer!

Välkomna till Glasverandan, 
Kalmarsalen i Kalmar,  
den 24:e oktober 2019 kl.18:00. 

Aktiviteten kommer att vara  
kostnadsfri. Men anmälan behövs! 
Informationen om anmälan kommer 
att bifogas till den officiella inbjudan 
som kommer snart.

Vänligen,
Integrationsrådet i Kalmar kommun 

Litteraturtips

Nytt jobb i nytt land  
 
Boken som är skriven av  
Ali Alabdallah, en man som kom från 
Syrien till Sverige i slutet av 2013. 

”Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd 
eller som nyanländ är något helt annat 
än att söka jobb som infödd svensk”, 

skriver Ali Alabdallah i inledningen av 
sin bok. Som inspiration berättar en 
lång rad nyanlända sina historier om 
hur de lyckades få ett jobb i Sverige på 
relativt kort tid. Det är med den  
insikten och den egna erfarenheten 
författaren riktar sig direkt till dem som 
är nyanlända med konkreta tips och 
råd kring de frågor som man oftast, 
enligt honom, ställer sig som  
nyanländ: Hur söker jag jobb i Sverige? 
Hur utvecklar jag min svenska? Hur får 
jag svenska vänner och kontakter?..  

Ali Alabdallah vänder sig inte bara till 
nyanlända och övriga utlands födda 
som söker jobb utan även till  
kommuner som vill veta mer om hur 
nyanlända uppfattar den svenska  
arbetsmarknaden och vilka hinder  
de möter.

Han vänder sig till Arbetsförmedlingen 
som myndighet och dess handläggare, 
även till andra myndigheter och  
organisationer, SFI-lärare,  
utbildningsföretag som har olika 
program för nyanlända, studieförbund 
samt politiker, som vill förstå  
nyanländas behov och perspektiv på 
den svenska arbetsmarknaden. 

Stefan Einhorn, svensk läkare, professor och författare

Välkomna att skicka  
intressanta nyheter om era 
verksamheter till framtida 
utgåvor av Integrationsnytt! 

Violeta Öhman  
Integrationsutvecklare
Kalmar kommun 

violeta.ohman@kalmar.se  
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Integrationen blir 
bäst om vi gör det 

tillsammans!


