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

Plats 
Stadshuset i Kalmar 

Omfattning 
§§ 1 - 12 
 

Närvarande 
Dzenita Abaza, kommunalråd och ordförande 
Bertil Dahl, kommunalråd 
Christina Fosnes, oppositionsråd 
Hashim Gashi, ansvarig tjänsteman för integrationsrådet 
Nasim Malik (Kalmar Kommun) 
Lotta Petersson (Polisen i Kalmar) 
Nikolaos Kalcidis (Polisen i Kalmar) 
Jill Hedlund (Kalmar Kommun) 
Monica Edman (Rädda Barnen) 
Håkan Olsson (Röda Korset) 
Cecilia Meydan (Länsstyrelsen) 
Jenny Svensson (Länsstyrelsen) 
Charlotte Karlenvie (Sensus) 
Eva Danielsson (Studieförbundet Bilda Sydöst, Kalmar) 
Emma Sturesson (prismottagare av Integrationspriset 2017) 
Eva Enochson (Rotary, Yrkesmentorer) 
Karin Svensson (Kalmar kommun) 
Maria Karlsson (Rädda Barnen) 
Mats Olsson (Del-Ta) 
Jashar Gashi (NBV i Kalmar) 
Angelina Aravena (Kalmar Kommun) 
Lina Löfström (Kalmar Kommun) 
Hillevi Österbo (Kalmar Kommun)  
Karin Lindsten (Rädda Barnen, Kalmar) 
Barbro Karlsson (Drömhotellet) 

 
 
 
 

 
 
 



 2 (5) 

Integrationsrådet 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

 

Sekreterare 
 
 
Hashim Gashi 

 

Justerare 
 
 
Dzenita Abaza   Hillevi Österbo 
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§ 1 
Inledning 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§ 2 
Val av justerare 
Hillevi Österbo, Kalmar Kommun, valdes till justerare.  

 

§ 3 
Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes.  

Beslut 
Upprättat förslag till dagordningen godkändes. 
 

§ 4 
Integrationspriset 2017:  
Integrationspriset 2017 tilldelades till fyra mottagare för deras insatser som främjar 
integrationen. Samtliga pristagare blev inbjudna till integrationsrådet, men dessvärre, 
av olika skäl kunde inte Sadiey Ucar, Mira Walin och Klara Lundin delta. Däremot så 
hade Emma Sturesson möjlighet att delta och informera rådets medlemmar om deras 
simprojekt som slutligen uppmärksammades med integrationspriset 2017. 
 

§ 5 
Integrationsrådet 2017:  
Ordförande Dzenita Abaza ger en tillbakablick på integrationsrådet 2017 och 
redovisar rådets arbete, antalet möten, verksamhetsbesöken samt vilka punkter som 
rådet har behandlat på sina möten. Vidare informerar Dzenita Abaza om utmaningar 
som integrationsfrågorna står inför och beklagar Migrationsverkets frånvarande på 
rådets sammanträden. En av utmaningarna inom integrationen är bostadsbristen och 
svårigheten till att skaffa bostad, enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen. Vidare 
framför Dzenita Abaza även önskemål om bättre kommunikation med media i syfte 
att förmedla och marknadsföra integrationsarbetet som många av rådets aktörer gör, 
både som enskilda organisationer men även i samverkan med andra. 
 

§ 6 
Information från olika verksamheter 
- Vägen In 

- Karin Svensson från Kalmar Kommun och Maria Karlsson från Rädda 
Barnen informerar om det gemensamma projektet vars huvudsyfte är att 
hjälpa/stödja och vägleda ungdomar in i samhället, som t.ex., skola och 
föreningslivet. Ett utåtriktat arbete som bygger på samverkan med 
civilsamhället både för att stimulera till nya insatser men även för att undvika 
parallella insatser som är resurskrävande. Just nu arbetar Karin och Maria 
med 41 ungdomar. 

- Yrkesmentorer 

- Projektet Yrkesmentoret som drivs av Rotary och i samverkan med Kalmar 
Kommun, Arbetsförmedlingen och med stöd från Länsstyrelsen är i 
slutfasen. Projektledaren Eva Enochson från Rotary informerar och 
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redovisar resultatet för rådets medlemmar. Under projekttiden har 30 par 
etablerats som adapters och mentorer som har arbetat ihop i ca 8 månader. 
Förutom de mjuka aspekterna har projektet även konkret byggt nätverk som 
kommer att fortsätta även efter projekts slut, som är nu i slutet av februari 
2018. Av 30 deltagare har 18 st fått arbete. 

- Länsstyrelsen informerar om stadsbidrag 

- Cecilia Meydan och Jenny Svensson informerar om att ansökningstiden om 
stadsbidrag är öppen och att verksamheter nu har möjlighet att söka medel 
till olika integrationsprojekt. Till TIA ligger cirka 2,7 miljoner och 
ansökningstiden är till 15 mars 2018. TIA kan sökas i två olika omgångar, 
första omgången och för omgång två till 17 september 2018. Paragraf 37 och 
37a medel har också i potten cirka 2,7 miljoner var och ansökningstiden för 
dessa ligger till den 12 april 2018. 

 

§ 7  

Integrationsrådet 2018 
Inför grupparbetet informerar Dzenita Abaza om rådets syfte och målen som rådet 
har haft vid uppstart 2015 och hur det har utvecklats de senaste åren och en 
uppdaterad bild på rådets struktur, organisation samt aktörer och samverkanspartners 
presenterades. 
 

§ 8  
Grupparbete 
Integrationsutvecklare Hashim Gashi informerar och instruerar om grupparbetet 
som syftar på att öka delaktigheten och inflytandet i rådets arbete samt möjligheten 
som ges till rådets medlemmar att framföra önskemål om innehållet på rådets 
kommande möten. Vidare delas rådets medlemmar i fyra grupper som får 30 minuter 
till samtal i grupp. 
 

§ 9  
Redovisning av grupparbetet 
Efter 30 minuter samlas grupperna tillbaka och redovisar grupparbetet. Grupperna 
framför önskemål om mer information från frivilliga organisationer om deras 
insatser/aktiviteter inom integrationen. Även önskemål om kompetenshöjning - 
föreläsningar inom heder, islam, kultur och bemötande framförs. Vidare framför 
grupperna önskemål om föräldrastöd till familjer och till barnen, mer 
samhällsinformation och även önskemål om att försöka nå flera svenska män till 
olika insatser inom integration, som tex mentorskap. En annan viktig fråga som kom 
upp i grupparbetet är bostadssituationen och hur kan rådet arbeta tillsammans för att 
hjälpa till i bostadsanskaffningen som är en akut fråga. Ensamkommande barn och 
deras situation uppmärksammades också i grupparbeten och framförallt deras behov 
av att skaffa praktik och arbete. Gruppen efterlyser även bättre kontakt och nätverk 
med organisationer som arbetar med näringslivet och arbetsmarknadsfrågor. 
 

§ 10  
Övriga ärenden 
- Eva Danielsson från studieförbundet Bilda informerar om bland annat deras insats 
- Kulturkompis som syftar på att genom kultur förena människor med olika 
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bakgrund. Målet är att nå både asylsökande, nyanlända och svenskar genom olika 
kulturaktiviteter och på så sätt erbjuda kulturmöten. 
- Barbro Karlsson informerade om Drömhotellet och att just nu är 54 ungdomar 
inskrivna hos dem. Arbetet är frivilligt och det bekostas av Crowfunding som är en 
metod för frivilliga att hjälpa till ekonomiskt. Ungdomarna på Drömhotellet får hjälp 
och stöd med både kontakter med myndigheter men även hjälp i vardagen då många 
av dem har utvisningsbeslut från Migrationsverket och behöver även juridiskt hjälp. 
Barbro framför önskemål om att fler kan hjälpa till då gruppen ungdomar växer 
ständigt och att behovet av hjälp är stort. 
 

§ 11  
Övriga ärenden  
- Ordförande Dzenita Abaza framför önskemål om att nästa rådsmöte skulle vara vid 
Del-Ta lokaler i Kalmar. Mats Olsson från Del-ta tar med sig frågan och återkommer 
med ett svar inom kort. 

  
§ 12  
Nästa möte 
Nästa möte är den 11 april 2018. 
Plats: Del-Ta i Kalmar på Kungsgårdsvägen 36. 
Tid: 14:30 – 15:00 mingel och rådsmöte mellan 15:00 – 17:00 
 
 

 


