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

kalmar.se/integration

DUA-konferens i 
Färjestaden
Under två dagar vid månadsskiftet 
januari-februari 2019 arrangerades 
en samverkanskonferens på Hotell 
Skansen i Färjestaden mellan länets sex 
kommuner (Mörbylånga, Borgholm, 
Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro) 
och Arbetsförmedlingen.

Samverkansgruppen för DUA-projektet 
(Delegationen för unga och nyanlän-
da till arbete) har fått statligt bidrag 
för denna gemensamma konferens. 
Deltagare i den var inbjudna represen-

tanter från näringslivet, tjänstemän 
i kommuner och myndigheter samt 
kommunala politiker. Det var ett unikt 
tillfälle att föra samman olika aktörer på 
olika nivåer. 

En fördjupning i spåret kring kortutbil-
dade individer och dess komplexitet 
med utbildningsplikten lyftes dag ett 
där man arbetade på att komma fram 
till bra lösningar för varje kommun men 
även över kommungränserna.

Genom inspirationsföreläsningar och 
workshops tillsammans med företagare 
från näringslivet lyftes blickarna dag 
två för att tillsammans starta tankarna 
kring hur vi gemensamt kan arbete 
med utmaningarna kring kompetens-
försörjningen i våra kommuner.
Förhoppningarna var att tillfället skulle 
leda till en mer fördjupad samverkan 
över gränserna, både kommuner 
emellan, men också i relationen mellan 
kommun och näringsliv. Förhopp-
ningen var också att man skulle kunna 
hjälpas åt att hitta nya jobbspår för att 
få ut fler individer i arbete

Genom lokala jobbspår skräddarsys 
utbildning och praktik efter företagens 
behov. Jobb finns men kommuner och 
privata företag har problem med att 
hitta rätt människor att anställa!

Chatrine Ekfeldt, Kalmar kommun 

Vill du personligen bidra till 
integration i Kalmar? 
Gör det på ett enkelt sätt, d.v.s. genom 
att ta en fika, bjuda eller bli bjuden på 
en hemlagad middag!  

Gemenskap Kalmar är ambassadör för 
Kompisbyrån och Invitationsdepar-
tementet och sköter matchningen 
i Kalmar län! Kompisbyrån vill öka 
gemenskapen i samhället mellan nya 
och etablerade svenskar samt göra det 

Integrationen blir bäst 
om vi gör det tillsammans!
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enkelt och roligt för alla att träffa en ny 
kompis. Kompisbyrån skapar kontakt 
mellan nya och etablerade svenskar 
som har liknande intressen, som sedan 
träffas för att prata svenska och fika. 
Det kallas för ”kompisfika”.

Invitationsdepartementet är en ideell 

middagsförmedling där människor 
som vill bli bättre på svenska äter 
middag med människor som talar 
flytande svenska hemma hos varandra. 
Invitationsdepartementet vill sänka 
trösklarna för oväntade möten. Du äter 
förhoppningsvis middag varje dag 
och Invitationsdepartementet skapar 
förutsättningar för möten som annars 

inte skulle ha ägt rum. 
Vill du veta mer innan du anmäler dig 
eller behöver du hjälp med din anmälan? 
Kontakta föreningen Gemenskap Kalmar 
via info@gemenskapkalmar.se eller på tlf. 
072-2372806.

Med varma hälsningar,
Föreningen Gemenskap Kalmar 
via Nienke Bakker, ordförande i fören-
ingen

Tel: 072-237 28 06 | Orgnr. 802502-4848 | 
BG 186-5013 | Swish 123 049 44 92
Vi finns på Facebook och Instagram. 

Aktuella integrationsprojekt 
på enheten Flykting och 
integration
Integration genom innovation 
Det är namnet på ett projekt som 
enheten Flykting och integration, 
Kalmar kommun, har drivit i samarbete 
med Folkuniversitetet Kalmar för 
att stimulera innovationstänket hos 
nyanlända.  

Uppföljningen av målgruppens presta-
tion har visat att nio deltagare har kom-
mit vidare till anställning. Två arbetar 
på studieförbund en på heltid och en 

på halvtid, fem arbetar på kommuner 
(skolor, hemtjänst, ekonomiavdelning), 
en arbetar på restaurang och ytterliga-
re en deltagare arbetar på ett ingen-
jörsföretag.

BAS Kalmar
Projektet BAS KALMAR, ett 3-årigt 
projekt som ägs av Kalmar kommun 
och delfinansieras av Europeiska so-
cialfonden (ESF) fortsätter med succé. 
Projektets målgrupp är nyanlända med 
ingen eller mycket låg utbildning i bak-
grunden. Deltagarna får grunderna i 
det svenska språket i kombination med 
andra aktiviteter. Syftet är att hjälpa de 
med att komma närmare arbetsmark-
naden. Deltagarna får hjälp med att 
lära sig svenska för att de ska kunna 
klara av studierna på SFI och förbättra 
sina kunskaper i de allmänorienterande 
basämnen samt vara mer delaktiga 
i samhällslivet och få en känsla av 
socialt sammanhang i ett tidigt skede 
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Fikasugen?  
Anmäl dig på  

kompisbyran.se 
 

Middagssugen?  
Anmäl dig på  
ätmiddag.se
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av etableringsprocessen. De får även 
information om friskvård och deltar i 
olika fysiska aktiviteter. Vissa får hjälp 
med att lära sig läsa och skriva på sina 
modersmål. Projektet startade våren 
2018 och kommer att pågå t.o.m. 2021-
04-02. 

Boguiden
Projektet Boguiden delfinansieras av 
Länsstyrelsen i Kalmar län utvecklings-
medel. Det startade i augusti 2018 och 
fortsätter året ut. En positiv effekt är 
klar: alla enhetens Flykting och inte-
gration klienter går Boskolan, vilket 
uppskattas av hyresvärdarna. Redan nu 
har flera hyresvärdar inlett samarbete 
med kommunen. Ett utvecklat sam-
arbete kommer att leda till ett större 
antal av lägenheter till nyanlända, 
bättre chanser för dessa individer att få 
förstahandshyreskontrakt.

Flykting och integration har flera nya 
idéer som väntar på att bli utvecklade i 
projektansökan. 

Hizbiya
Jag möter den fantastiska kvinnan Hiz-
biya Almoho bredvid den välfyllda sal-
ladsbuffén i Restaurang Ångkvarnens 
Kafé som ligger i Kalmar läns museum.  
Det är lunchtid. Wallenbergare står på 
menyn, och kön för dagens rätt ringlar 
sig lång. … 

Hizbiya kommer från Kurdistan i Syrien 
och har nu varit i Sverige i snart 5 år. 
Hon lämnade Kurdistan då hon inte 
såg någon framtid där, för barnen. 
Människor arbetade hårt för ingenting 
och kriget i Syrien, där familjen bott i 
10 år innan dem lämnade landet för 
Turkiet, satte sina spår.

Familjen, d.v.s. Hizbiya, hennes man 
och två pojkar, tog sig till Sverige, näm-
ligen Malmö där de tillbringade ett par 
dagar på Migrationsverkets boende. 

De blev snart förflyttade till ett flykting-
boende i Boden i väntan på uppehålls-
tillstånd. Barnen började skolan, den 
äldsta sonen lärde sig svenska på kort 
tid och hjälpte mamma och pappa att 
tolka vid besöken på Migrationsverket, 
Skatteverket, banken, hälsocentra-
len, sjukhus, kommunen o.s.v. Tiden 
i Boden var som för så många andra 
i flyktingboendet tuff: långa avstånd, 
och barnen matvägrade. En lokal kyrka 
bjöd in barnen till aktiviteter och lek. 
Hizbiya var nyfiken på språket och 
följde gärna med barnen för att träffa 
andra och för att ta del av de svenska 
kvinnornas erfarenhet. 

Efter ett år i Boden fick familjen sitt 
uppehållstillstånd och en lägenhet 
i centrala Boden. När skolterminen 
avslutades i juni månad valde familjen 
dock att lämna Boden och flytta till 
Kalmar där de hade vänner och familj.  

Det var inte lätt för familjen att komma 
till Kalmar trots stödet från vänner och 
familj. De bodde hemma hos Hizbiyas 
bror med familj. De var två familjer i 
tre rum och kök under tre månaders 
tid. Hizbiya och hennes man började 
omgående sina SFI-studier på Komvux. 
Barnen började i en ny skola och livet 
rullade på. Att besöka Röda korsets 
språkcafé har varit ett stort stöd. Pro-
jektet Mentor till mentor gav familjen 
kontakt med en svensk familj som de 
fortfarande träffar då och då över en 
bit mat. Den svenska kvinnan fanns 
där för Hizbiya och hjälpte henne med 
språkstudierna. Barnen är kompisar och 
familjerna stöttar varandra.

– Det är viktigt att få möjlighet 
att umgås med svenskar. Kul-
turskillnaderna är stora, säger 
Hizbiya när hon berättar sin 
historia för mig.

Efter en månad på SFI introducera-
des Hizbiya för möjligheten till en 
språkpraktik på Kalmar läns museums 
restaurang och caféet Ångloket. Språk-
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praktiken gav henne inte bara nya ord 
med mening utan även erfarenheter 
om hur ett arbete ska skötas, tider som 
ska passas och en inblick och förklaring 
till de tysta sociala koder som omger 
oss på en arbetsplats.

Efter 3 månaders språkpraktik övergick 
praktiken till ett Instegsjobb genom 
Arbetsförmedlingen och idag har 
det instegsarbetet gett henne en fast 
tillsvidareanställning som kallskänka 
på Restaurang och kafé Ångloket, där 
hon ansvarar för kallköket. När kök-
schefen är ledig, hoppar även Hizbiya 
in som förste kock då hon sedan en tid 
tillbaka genomgått en kockutbildning. 
Det var genom en kockutbildning via 
Kunskapsnavet, som hennes prak-
tiksamordnare på SFI hjälpte henne 
att ansöka till, som hon fick intyget. 
Utbildningen som genomfördes på 
Jenny Nyströms skola var 1,5 år lång. 
Två dagar i veckan var eleverna på plats 
i lektionssalen, tre dagar var de ute i 
olika kök. På kvällar och helger fortsatte 
Hizbiya att arbeta på Ångloket men det 
var inte lätt och den teoretiska biten 
misslyckades hon med till en början 
men med lärarens hjälp och flexibilitet 
i samarbete med Kunskapsnavet, så 
lyckades Hizbiya att genomföra kursen.
Att arbeta med svenskar omgiven av 
det svenska språket har betytt ofant-
ligt mycket för Hizbiya och att studera 
samtidigt som hon har arbetat har gett 
henne ett rikare språk och djupare 
insikt om vad det innebär att vara ar-
betstagare. Hon är tacksam för att den 
ansvarige chefen för restaurangen har 
trott på henne och gett henne möjlig-
heten. Tacksam för arbetskamraterna 
som gett henne nya erfarenheter, även 
på fritiden.  

Det var inte lätt att få en egen lägen-
het i Kalmar. Som ny i Sverige har man 
få möjligheter att få ett första hands 
kontrakt vilket familjen var ovetandes 
om. Efter många turer fram och tillbaka 

med ett lokalt fastighetsbolag tog 
Hizbiya till slut kontakt med en politi-
ker för att få hjälp! Han hjälpte familjen 
genom att dra i rätt trådar. Tyvärr gav 
det inte familjen en lägenhet utan det 
var av egen kraft, med hjälp av släkten i 
Kalmar, som Hizbiya med familj till slut 
köpte en bostadsrätt i Funkabo.

Hizbiyas man arbetar idag som pizza-
bagare på en lokal pizzeria, pojkarna 
går i skolan, och fritiden kantas av 
fotbollsträningar, aktiviteter på kultur-
skolan och att hänga med kompisar.
Efter en helrenovering av lägenheten 
så har familjen till slut landat i en tillva-
ro där de vill vara.

För barnen och hela familjen så är livet 
i Sverige framtiden. Att som kvinna ha 
möjligheter att studera och arbeta är 
avgörande. Att tjäna sina egna pengar 
och inte behöva be sin man om pengar 
är en skön känsla. Jämställdheten är 
viktig, menar Hizbiya, och hon och hen-
nes man hjälps åt med hushållssysslor-
na för att få livet att gå runt.

Nästa mål i livet att nå är att ta körkort 
och att förverkliga drömmen om att en 
dag bo i en villa med familjen.

Chatrine Ekfeldt, Kalmar kommun

Integrationspristagaren 
Helena Isacsson-Baeck

Själen behöver musik för 
att leva

”Jag tyckte mycket om Syrien. Jag läm-
nade min fiol där. När jag var liten hade 
jag en liten fiol, sedan fick jag större 
och större. Jag lämnade allt. Mina kusi-
ner, mina vänner, mina drömmar.”  

Amir var sjutton år och hade kommit 
till Kalmar från Damaskus med hela sin 
musikerfamilj.  Jag filmade och inter-
vjuade unga människor för att ta reda 
på vad de upplevde att de behövde när 
de var nya i landet. Det skulle bli en film 
om några av de cirka 70 000 barn och 
unga som kommit till Sverige, men jag 
släppte kameran och skrev en ansökan 
till ett treårigt nationellt musikprojekt 
med stöd från Arvsfonden i stället. I det 
läget kändes det angeläget att arbeta 
operativt, tillsammans med andra och 
framförallt med ungdomarna själva. 
 
Songlines startade 2017 och skulle var 
en bro mellan kulturinstitutionerna – 
Länsmusiken och kommunala kul-
turskolor i våra 13 regioner – samt barn 
och unga som var nya i Sverige. Syftet 
var att stötta ungdomarna i det som 
de önskat i mina filmer och intervjuer: 
de ville träffa svenska kompisar, lära sig 
mer om samhället, vara med på aktivi-
teter, skapa mötesplatser, ordna fester, 
känna gemenskap och lära sig språket. 
Och så var det det här med musiken…  

 ”Med musiken kan vi visa våra 
känslor. Med till exempel gitarr 
eller dambora kan vi berätta 
om smärtan i våra hjärtan. 
Våra hjärtan är inte hela. Vi har 
lämnat en del av dem för att 
komma hit”, 
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Har du gjort en insats 
eller aktivitet du vill ska 
komma med i nästa ny-

hetsbrev? Kontakta  
violeta.ohman@kalmar.se



sa en sextonåring från Afghanistan.
Till den första lokala festen i Kalmar 
kom 250 ungdomar. Det lagades kaboli 
och injera och kanelbullar… Unga från 
Syrien, Afghanistan, Eritrea, Sverige och 
andra länder samsades på scenen. 
Sting blev så förtjust i hela projektet 
att han skänkte sina Polarprispengar! 
Vi fick Framtidens musikpris av Riks-
förbundet Unga musikanter (RUM). 
Och senare – även det fina integra-
tionspriset här i Kalmar, tilldelat av 
kommunens Integrationsråd. De första 
s.k. Stingpengarna gick till ett som-
marläger för ungdomar som bodde i 
Mörbylånga. Men efter lägret fortsatte 
boendet. Många ideella engagerade 
sig. Det som skulle bli en sommar blev 
mer än ett år eftersom asylpolitiken 
förändrats. Gymnasieungdomar blev 
hemlösa och visste inte om de skulle få 
stanna. Förutsättningarna för projek-
tet blev annorlunda, men i vardagen 
fortsatte vi 

med trygghetsskapande aktiviteter. 

I Kalmar skapades gitarr-, dans-, par-
kour-, samtals- och arrangörsgrupper, 
anordnades fester och lovaktiviteter. Vi 
har rest, träffat artister och politiker. I 
Songlines Orkestra lärde sig ungdomar 
från världen varandras låtar. Vi skänkte 
instrument till dem som förlorat sina 
när de flydde. Amir fick sin fiol. Han 
har just sökt till Musikhögskolan och 
snart uppträder vi tillsammans med 
musiker från Länsmusikens Camerata 
Nordica på Kalmar Teater som generöst 
släppt in oss för ett Songlines Sessions 
där amatörer möter proffs i musik från 
hela världen. En ungdom har skrivit en 
bok som blivit utgiven på Ölandsförla-
get Vombat, och genom en cirkel med 
Bilda skapade unga som flytt och unga 
som bott här hela livet ett samtals-
material. Dörrar till kulturinstitutioner 
öppnas sakta, nya band knyts. 

Jag känner en stor tacksamhet mot 
dem som samverkat med oss på den 
här resan och för det fina integrations-
priset som stärkte oss i tron att det 
jobb vi gjort och gör tillsammans med 
samarbetspartners och alla unga är 
meningsfullt. Snart blir det sommar-
läger med våra deltagare i Songlines i 
hela landet. I höst hoppas vi att några 
skolor vill släppa in oss så att vi kan 
lära känna nya barn och unga som vill 
utforska sina rytmer, toner och skapa 
nya minnen och melodier tillsammans. 
Kanske blir det en fin avslutning på Ljus 
på Kultur i november.

Arvsfondsprojektet går mot sitt slut 
och just nu vet vi inte om vi kan fortsät-
ta. Allt beror på vilka samverkansparter 
vi hittar och hur orken räcker till. Oav-
sett vad som händer framöver, hoppas 
jag att vi har kunnat ge några ungdo-
mar det de önskade sig – gemenskap, 
musik, glädje, hopp, självkänsla, vänner 
och nya minnen. Amir säger: Kroppen 
behöver mat, men själen behöver mu-
sik för att leva.  

Helena Isaksson Baeck, frilansjour-
nalist, filmproducent och nationell 
samordnare för Songlines

Mobil tlf. 070-2864200
e-post: helena.isaksson@songlines.se 
www.songlines.se 
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Helena Isaksson Baeck

Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev  genom att 

registrera dig på Kalmar 
kommuns webbplats på 

sidan  ”Så arbetar vi med 
integration”.



Nytt från Integra 

Integra Kalmar , som hör till 
enheten Flykting och integra-
tion, Kalmar kommun, alias det 
nyöppnade integrationscen-
trumet som slog upp portarna 
i höstas, präglas av samverkan 
mellan olika aktörer inom kom-
munen, myndigheter, näringsli-
vet och privata aktörer. 

En informationsdisk som är öppen 
fem dagar i veckan möter människor 
med utländsk bakgrund dagligen. Här 
ges information, goda råd och hjälp 
med hänvisning till myndigheter eller 
ifyllning av olika blanketter. Människor 
med utländsk bakgrund är välkomna in 
oavsett förutsättningar för att ställa en 
fråga eller delta i en eventuell aktivitet.
Några av länets studieförbund har på-
gående studiecirklar i Integras lokaler 
som ligger centralt på Kaggensgatan 
40 i Kalmar.  

Språkcaféer, Kvinnogruppsmöten, 

studiecirklar i trafikkunskap, privat 
ekonomi, digitala färdigheter, matlag-
ning i kombination med språkträning 
samt Cykelskola, samhällsorientering 
för nyanlända är bara en liten del av de 
pågående aktiviteterna på Integra. 

Chatrine Ekfeldt, Arbetsledare på Inte-
gra Kalmar

Nytt från Integra Kalmars 
gruppverksamhet

En av många andra verksamheter på 
Integra Kalmar är den gruppverksam-
het som pågår. Återigen får vi en grupp 
på 12 stycken nysvenskar anvisade från 
Arbetsförmedlingen. Dessa personer 
träffas i grupp i våra lokaler under 10 

veckor. Syftet med detta är att genom 
diskussioner, studiebesök, föreläsning-
ar med mera peka på olika vägar ut i 
svensk arbetsmarknad. 

Dessa vägar ser på många sätt helt oli-
ka ut för olika individer. En del behöver 
ytterligare SFI, andra behöver främst en 
praktikplats för att överhuvudtaget få 
en chans att lära sig hur man agerar på 
en arbetsplats. En tredje väg kan vara 
de som är helt ”flygfärdiga” och behö-
ver bara hjälp med att knyta kontakter 
eller putsa till sitt CV. Vägarna – precis 
som deltagarna, är många.

Nu har vi precis utexaminerat 
vår första grupp. 15 hungriga 
individer stod betydligt bättre 
rustade att komma ut i själv-
försörjning. Vi mötte alltifrån 
den akademiskt utbildade 
ingenjören som vi avtalade en 
intervju med ett konsultföretag 
i Norrköping till den medelål-
ders analfabeten som aldrig 
haft en praktikplats i Sverige.

kalmar.se/integration

”Don’t be a stranger!”  
Välkommen in på en  

rundvandring!
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Återigen, individfokuserat arbete krävs 
med var och en för att nå hållbara mål 
både på lång och kort sikt. Ett nära och 
tätt samarbete med Arbetsförmedling-
en, SFI och andra intressenter i dessa 
personers liv är ett av många verktyg 
för att nå framgång.

Samim Ahmed och Sonny Lindgren, 
Integra Kalmar (Flykting och integra-
tion, Kalmar kommun)

Lästips
Sami Said 

Människan är den vackraste 
staden
Sami Said (född 1979) i Eritrea, är en 
svensk författare. Han kom till Sverige 
med sin familj när han var omkring tio 
år gammal. Uppvuxen i Göteborg. Han 
debuterade 2012 med den kritikerro-
sade romanen Väldigt sällan fin. Våren 
2013 utkom hans andra roman Mono-
mani. I 2013 var han sommarvärd för 
Sommar i P1. Nu är han aktuell med sin 
tredje roman Människan är den vackras-
te staden.

Sami Saids nya roman handlar 
om en ung man på drift från 
Afrikas horn till Frankrike, med 
vår tids stora flyktingströmmar, 
strandsatt än här än där i 
rastlöshetens Europa. Varhelst 
han kan skaffa sig en fast punkt 
under sin fot. Denna punkt 
vill nu hela världens politik 
förvägra honom. 

Redan på bokens absolut första sidor 
kastas han ut från sin sunkiga och 
provisoriska bostad. Han möter typer 
förstås, på en odyssé som varken är 
trygg eller målmeveten. Trots att han 
har chokladcigaretter på fickan, ett 

coolt attribut på färden. Said är väldigt 
rolig, ohyggligt språkskicklig. Men så 

var det typerna, de som dyker upp i 
rastlöshetens Europa och förmodli-
gen allesammans bär på ganska stora 
tragedier men i texten också förvandlar 
sig till något av ett hot, ett gäng som 
tar över meningen och luckrar upp 
strukturen. 

Violeta Öhman, Kalmar kommun 

Dzenita Abaza, Kommunalråd (S),
Ordförande i Integrationsrådet i  
Kalmar kommun

Sami Said

Frågor om innehållet? Vänd 
dig till ansvarig utgivare.


