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Tid 
Onsdagen den 11 april 2018, kl. 14:30 – 17:00 

Plats 
Del-Ta, Kalmar 

Omfattning 
§§ 13 - 22 
 

Närvarande 
Dzenita Abaza, kommunalråd och ordförande i integrationsrådet  
Bertil Dahl, kommunalråd 
Hashim Gashi, integrationsutvecklare och ansvarig tjänsteman för integrationsrådet 
Monica Edman (Rädda Barnen) 
Håkan Olsson (Röda Korset) 
Charlotte Karlenvie (Sensus) 
Eva Danielsson (Studieförbundet Bilda Sydöst, Kalmar) 
Mats Olsson (Del-Ta) 
Angelina Aravena (Kalmar Kommun) 
Elin Byström, Vuxenskolan 
Emma Westergren, Socialförvaltningen 
Edita Mikuljan, Arbetsförmedlingen 
Niklas Andersson, Arbete och Välfärd 
Birgitta Agnesson, Arbete och Välfärd 
Maritha Arffman, SFI 
Elisabeth Stake, Ljungnäsvillan 
Diana Petersson, Högalids Folkhögskola 
Tess Rasmussen, Mentor till Mentor 
Ola Bengtsson, Del-Ta 
Cecilia Slottner Höglund, Del-Ta 
Violetta Öhman, integrationshandläggare 
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§ 13 
Inledning 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§ 14 
Val av justerare 
Violeta Öhman, Kalmar Kommun, valdes till justerare.  

 

§ 15 
Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes.  

Beslut 
Upprättat förslag till dagordningen godkändes. 
 

§ 16 
Information från värden: Del-Ta 
Ola Bengtsson, VD på Del-Ta informerar rådet och Del-Ta´s verksamhetet och hur 
de arbetar i allmänhet och hur integrationen är del av vardagen. Vid årsskiftet 2017 
redovisar Del-Ta en siffra på 270 individer som inskrivna hos dem. I huvudsak 
arbetar personalen med olika tjänster, många av dessa är avancerade som tex; 
styrsystem till båtar. På Del-Ta finns ca 20 olika nationaliteter dagligen och 
arbetsplatsen fungerar på ett utmärkt sätt och Ola betonar att Del-Ta har mycket 
goda erfarenheten på hur mångfalden är en tillgång för deras verksamhet.  
 

§ 17 
Redovisning av grupparbetet 
Hashim Gashi, integrationsutvecklare, redovisar svaren från rådets grupparbete som 
rådet arbetade med på förra rådsmötet, den 14 februari 2018. 
 
Här nedan redovisas svaren och förslagen från grupparbetet: 
 
a) Rådets interna arbete; 
Mer information från rådets medlemmar, övergripande arbetet 
Mer information om aktuella insatser och aktiviteter, just nu 
Fortsätta på samma sätt med integrationsnytt och sprida bladet vidare 
Fortsätta med rådet som en gemensamt forum för integrationen 
 
b) Rådets interna kompetens; 
Förläsningar inom heder, religion, kultur och bemötande 
Bostadanskaffning och rådets roll i det akuta läget (?) 
Kunskap om hur trauma påverkar integrationen 
 
c) Rådet uppmärksammar behov av; 
Föräldrarutbildningar och föräldrastöd 
Utöka samhällsinformation till både vuxna och ungdomar 
Utmaning att nå fler svenskar till olika insatser inom integrationen 
Ensamkommande behov av hjälp med praktik och arbetet 
Ett mer aktiv samverkan med näringslivet och arbetsmarknaden 
Uppmärksamma positiva mötesplatser 
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Uppmärksamma mer individen/personen 
Rikta insatser mot samlingsplatser, ex; köpcentrar 
Aktivt arbete som motverkar radikalisering 
Traumakunskap och belysa dess effekter på individen 
Jämställdhet – även för kvinnor med utrikesbakgrund 
Ett mer aktivt arbete att nå de omotiverade 
 

§ 18 
Rådets fokus under 2018 
Dzenita Abaza, ordförande i integrationsrådet, informerar om kommunens 
integrationsarbete, om informationen på kommunfullmäktige den 26 mars, där 6 
olika organisationer var inbjudna och informerade om deras integrationsprojekt. 
Vidare informerar Dzenita Abaza om att till hösten kommer att bildas ett utskott 
med ansvar för integrationen och arbetsmarkandsfrågorna. Arbetet med en 
handlingsplan om våldsbejakande extremism pågår och att beslutet om 
ensamkommande och deras situation ligger hos regeringen. 
 
Efter Dzenita Abazas information fick rådets medlemmar möjligheten att diskutera 
aktuella frågor. Eva Danielsson från Bilda informerade om studieförbundens nya 
uppdrag som är att arbeta med föräldrar och föräldrastöd till samtliga föräldrar, samt 
om ett specifikt arbete inriktad för utlandsfödda kvinnor. Även Rädda Barnen, 
Högalids Folkhögskola och Röda Korset informerade om deras utbildningar inom 
föräldraskap, arbetslivet, och allmänt om integration.  
 
Eva Danielsson fick i uppdrag att till nästa rådsmöte informerar mer om föräldrastöd 
och även lämna ett förslag på hur arbetet skulle kunna se ut. 

 

§ 19  

Information: 
- Hillevi Österbo – punkten utgår då Hillevi meddelat frånvaro 
- Niklas Andersson informerade om olika insatser och projekt som drivs 

inom och i samverkan med område arbetsmarknad. Enheten består av 22 
personer som arbetar i huvudsak med individer som står långt ut från 
arbetsmarknaden och i nära samverkan med flera andra aktörer. 
Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner. En viktig del av arbetet är 
även integrationen och enheten arbetar aktivt med att möjliggöra för 
utrikesfödda tillgången till arbete via olika åtgärder. 

- Birgitta Agnesson – Kunskapsnavet arbetar med vuxenutbildningar och 
Birgitta Agnesson informerar om utbudet av utbildningar som enheten 
erbjuder. Samtliga utbildningar som påbörjas är efterfrågade på 
arbetsmarknaden och syftet är att möta efterfrågan inom en rad olika 
yrkesområden. Bland dem mest populära utbildningar är vård och 
omsorgsutbildningar, barnskötarutbildningar, men efterfrågan finns även på 
utbildningar inom skogsvård, bussförare och storkök. 

§ 20  
Integrationshandlingsplan 
Violeta Öhman redovisar arbetet med integrationshandlingsplanen och hur arbetet 
fortlöper på kommunens olika förvaltningar. Av målen som är aktuella är 12 mål 
uppnådda, medan 19 andra mål kommer att uppnås under 2018. 
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§ 21  
Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden 
- Ordförande Dzenita Abaza förklarar rådsmötet avslutad. 

 

§ 22  
Nästa möte 
Nästa möte är den 16 maj 2018. 
Plats: återkommer med plats. 
Tid: 14:30 – 15:00 mingel och rådsmöte mellan 15:00 – 17:00 
 
 

 


