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Sekreterare  
 
 
Violeta Öhman 
 
 
Justerare  
 
Lina Löfström   Dzenita Abaza 
Kalmar kommun   Ordförande 
   
 
 
 
 
 
§ 31  
Inledning 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 32  
Val av justerare 
Lina Löfström, Kalmar kommun, valdes till justerare.  
 
§ 33  
Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
Beslut 
Upprättat förslag till dagordningen fastställdes. 
 
§ 34 
Arbete och sysselsättning 
 
§ 34.1  
Nyheter från enheten Arbete och välfärd, Kalmar kommun 
Hillevi Österbo (vidare H.Ö.), chef för Arbete och välfärd, Kalmar kommun, 
har informerat om nyheterna i enhetens Arbete och välfärd verksamhet. 
Utvecklingsarbeten inom denna verksamhet har under den senaste tiden varit 
riktat till ett starkare samarbete mellan de tre områden, d.v.s. Arbetsmarknad 
(vidare AME), Kunskapsnavet samt Flykting och integration.  Detta samarbete 
har lett till nya och bättre former för samverkan för kunderna i denna 
verksamhet. Det utvecklande arbetet är bara i sin linda; det saknas inte idéer, 
men de kräver tid för att bli förankrade. Ett exempel av samarbetet mellan 
Kunskapsnavet och AME är studie- och yrkesvägledning plus språkstöd för 
den anställda under de pågående åtgärdsanställningarna. H.Ö. har informerat 
om att 87 extratjänster har blivit tillsatta på kommunens förvaltningar; bland de 
anställda finns det många nyanlända personer, särskilt kvinnor. AME har 
administrerat 8 st. introduktionsjobb. 
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Totalt har AME hanterat 174 anställningsbeslut under det pågående året.  
H.Ö. berättade även om samarbetet med kommunens Serviceförvaltning; ett 
exempel av detta är ett s.k. Sportotek, d.v.s. ett ställe där alla ungdomar som 
vill testa någon sport får komma och låna utan kostnad bollar, klubbor och 
annan utrustning. Sportoteket ligger vid Återbruket, AME. H.Ö. berättade om 
kommunens deltagande i DUA-projektet samt att projektet Ljungnäsvillan är i 
sin avslutningsfas, dessutom nämnde H.Ö. att samarbetet med 
Arbetsförmedlingen Kalmar fungerar bra i dags läge och att det finns 
förutsättningar för att dra ännu mer nytta av varandras verksamheter och 
kompetenser. H.Ö. påminde rådet om att enheten Arbete och välfärd följer 
Integrationshandlingsplanen för kommunens förvaltningar och jobbar med 
förbättringsförslag gällande den uppdaterade versionen av denna handlingsplan 
(både övergripande och lokalt på Flykting och integration) för den 
nästkommande mandatperioden.   
 
§ 34.1.2  
Nya aktiviteter på Flykting och integration (enheten Arbete och välfärd, 
Kalmar kommun) 
Lina Löfström, chef på Flykting och integration, berättade om tre nya 
verksamheter som hade startats på Flykting och integration under de senaste 
månaderna. Projektet BAS (med delfinansiering från ESF) startades i augusti 
2018; målgruppen – lågutbildade nyanlända; stor fokus ligger på individuella 
utvecklingsplaner. Projektet Boguiden startades 2018-09-01; det är 
delfinansierat av Länsstyrelsens i Kalmar län utvecklingsmedel (s.k. § 37-
medlet); det kommer att pågå t.o.m. slutet av året 2019; dess mål är att 
förbättra kommunikation och relationer mellan kommunen och hyresvärdarna 
i Kalmar i syfte att få fler bostäder för nyanlända och fler förstahandskontrakt.  
Integra Kalmar är en verksamhet som startades också 2018-09-01; den har fått 
egen lokal på Kaggesgatan (Kvarnholmen, Kalmar) och den kommer att vara 
tillgänglig för alla utrikes födda kalmarbor som behöver stöd och råd i sina 
integrationsprocesser. Alla medborgare i Kalmar kommun ska ha lika 
möjligheter till arbete, språk och utbildning, hälsa, bostad, social 
sammanhållning och delaktighet.  
 
§ 34.1.3  
Uppstart av Integra Kalmar (Flykting och integration, Kalmar kommun) 
Chatrine Ekfeldt (vidare Ch.E.) som är arbetsledare på Integra Kalmar (vidare 
Integra) berättade om Integras mål, syfte och hur denna verksamhet är tänkt 
att pågå. Integra ska vara en riktig mötesplats präglad av inkluderingsandan, en 
plats där även svenskar ska kunna delta i gemensamma aktiviteter med utrikes 
födda, och en plats där man får information, goda råd och hjälp med kontakter 
med myndigheter. Syftet med verksamheten Integra är att utveckla 
integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda en samordnad insats 
som består av två huvudspår: en gruppverksamhet, där innehållet är utarbetet i 
samråd med Arbetsförmedlingen, med anvisade utrikes födda individer från 
Arbetsförmedlingen, och en öppen verksamhet, åter igen riktad till utrikes 
 
 
 



 4 (5) 
Integrationsrådet 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 
 
födda, där människor som är i behov av enklare handledning i samhället kan 
komma in på ett drop in-besök. 
Mycket fokus kommer att läggas på samarbetet med studieförbunden och olika 
föreningar i Kalmar. Invigningen av Integras lokaler på Kaggesgatan i Kalmar 
planeras 2018-11-08.  
 

§ 34.2  
Information från Arbetsförmedlingen Kalmar  
Valmir Jusufi (vidare V.J.) och Linda Ilmrud (vidare L.I.) från 
Arbetsförmedlingen Kalmar informerade om det arbetet som är relaterat till 
de nyanländas bättre etablering på arbetsmarknaden i Sverige. De berättade 
om flera nya verktyg som införs i Arbetsförmedlingens (vidare AF) 
verksamhet; en ny förändringdplattform håller på med att skapas; denna 
plattform kommer att underlätta matchningsprocessen och skapa möjligheter 
för flera aktörer att mötas. En del av de nya verktygen är kopplade till 
digitalisering av olika tjänster. Rent allmänt kommer AF att möta stora 
förändringar inom den närmaste framtiden, t.ex. den kommer att bli indelad i 
två delar, d.v.s. Arbetssökandes center och Arbetsgivarnas center. V.J. och 
L.I. berättade om arbetsmarknadsprognosen som AF gör två gånger om året. 
Den senaste prognosen visar att nu gäller det ett starkkonjunktursläge i 
Sverige. Å andra sidan är det en mycket tuffare situation för nyanlända och 
andra sårbara målgrupper. Statistiken visar att antalet av utrikesfödda 
arbetslösa personer är högre än i riket. Arbetsgivare visar tendenser att sätta 
mycket värde på sökandes erfarenheter och s.k. mjuka meriter; näringslivet är 
mer öppet för de nyanställdas upplärning på arbetsplatser än den offentliga 
sektorn som ställer mycket höga krav på sökande. I detta sammanhang 
betonar AF vikten av kedjor gällande anställningsmöjligheter och samarbete 
med kommunen i syfte att skapa projekt alt. åtgärder för att hjälpa de utsatta 
målgrupperna, speciellt kvinnor med utrikes bakgrund. V.J. och L.I. jämförde 
statistiken gällande de nyanländas arbetslöshetssituation på olika kommuner i 
länet och nämnde de faktorerna som skyndar på de nyanländas etbaleringen 
på arbetsmarknaden: den bästa effekten nås när man kombinerar jobb och 
studier eller när man pausar studier på SFI under en period för att kunna 
jobba på heltid och sen kommer tillbaka till skolan och klarar av SFI-C och -
D på kort tid. Utbildningsplikten för sökande i Etableringsprogrammet är 
också ett verktyg som förstärker de nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. AF kan hjälpa till med att skapa bättre förutsättningar för 
de nyanlända sökande även genom att erbjuda individerna studiestartstöd, 
låta individerna skriva på utbildningskontrakt, får Extratjänst samt delta i s.k. 
lokala jobbspår. Mycket stöd ges till arbetsgivare också, t.ex. AF kan 
användas som mötesplats för rekrytering, AF matchar fram rätt kompetens 
utifrån arbetsgivarens önskemål, arbetsgivare kan annonsera gratis i 
Platsbanken som är Sveriges största rekryteringsbas, Arbetsförmedlingen 
hjälper till med att ordna rekryteringsträffar online, AF erbjuder 
lönesubventioner för anställning av individer i Etableringsprogrammet. V.J. 
och L.I. avrundade sin presentation genom att nämna de slutsatserna som är 
grundade med framgångsfaktorerna och är samtidigt som riktlinjer i AF:s 
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arbete i framtiden: samverkan är en förutsättning för att lyckas, utbildning är 
allt viktigare för matchning, strategisk samverkan är viktig oavsett målgrupp, 
fler behöver söka till reguljära utbildningar, studiestöd är en bra katalysator 
för framtida anställningar, fler kvinnor måste få hjälp i deras väg till arbete 
och studier, långsiktigt arbete krävs.  

 
§ 35 
Nomineringar till Integrationspriset 
Dzenita Abaza (vidare D.A.) påminde rådet om nomineringar till 
Integrationspriset-2018. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, 
organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för 
integration. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i 
arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Utdelning av 
Integrationspriset skall ske vid fullmäktiges sammanträde i januari 2019. 
Alla deltagare i rådet uppmuntrades att nominera personer, eller organisationer 
(inkl. föreningar) som har genom sin verksamhet bidragit till utvecklingen av 
integration i Kalmar. Sista nomineringsdag är 2018-10-31. Nomineringen görs 
via kommunens hemsida, se länken https://kalmar.se/kommun-och-
politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/sa-arbetar-vi-med-
integration/nominera-till-integrationspriset-2018.html .  
Utdelning av Integrationspriset skall ske vid fullmäktiges sammanträde i januari 
2019. 
 
§ 36  
Övriga punkter  
Lisa Lundqvist berättade om ett nytt projekt för nyanlända kvinnor. Projektet 
heter Händernas hus. Alla kvinnor som är intresserade av hantverk är 
välkomna att komma till projektets lokaler i närheten till Falkenbergshuset de 
tider när det passar dem och hålla på med olika sysselsättningar samt umgås 
med andra besökare. Lisa Lindqvist delade ut flygbladen med information om 
projektet.  
 
§ 37  
Avslutning 
Nästa Integrationsrådets sammanträde är på enheten Arbete och välfärd 
(Kommunledningskontoret, Kalmar kommun) 2018-12-12 kl. 14:30. Mer 
information och dagordningen kommer i samband med kallelsen till detta 
sammanträde.  
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