PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Integrationsrådet

Tid
Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 14:30 – 17:00

Plats

EcoUdden, Ängöleden 12, 392 36 Kalmar
Omfattning
§§ 23 - 30
Närvarande
Dzenita Abaza, kommunalråd och ordförande i integrationsrådet
Bertil Dahl, kommunalråd
Christina Fosnes, oppositionsråd
Hashim Gashi, integrationsutvecklare och ansvarig tjänsteman för integrationsrådet
Monica Edman (Rädda Barnen)
Håkan Olsson (Röda Korset)
Eva Danielsson (Studieförbundet Bilda Sydöst, Kalmar)
Mats Olsson (Del-Ta)
Valmir Jusufi, enhetschef Arbetsförmedlingen
Angelina Aravena (Kalmar Kommun)
Emma Westergren, Socialförvaltningen
Maritha Arffman, SFI
Anette Håkansson-Ljungström, praktiksamordnare SFI
Elisabeth Stake, Ljungnäsvillan
Tess Rasmussen, Mentor till Mentor

Ingela Lindström, Landstinget
Shemsi Brahimi, aktivitetsledare i Norrliden och Oxhagen

Shamme Baratov, deltagare i Shemsi Brahimis aktiviteter
Hugo Alvunger, deltagare i Shemsi Brahimis aktiviteter
Susann Carlesten, socialförvaltningen
Fredrik Fahlstedt, enhetschef Ung i Kalmar
Henrik Nilsson, enhetschef Kommunikationsenheten i Kalmar Kommun
Helena Isaksson Baeck, Songlines
Tina Lindström, Kalmar Läns Museum
Malin Gruvhagen, Samordningsförbundet
Erik Sjöberg, EcoUdden
Keith Andersson, EcoUdden
Patric Kalnins, Folkuniversitetet
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Sekreterare
Hashim Gashi

Justerare
Dzenita Abaza
ordförande

Bertil Dahl
Kalmar Kommun
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§ 23
Inledning

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 24
Val av justerare

Bertil Dahl, Kalmar Kommun, valdes till justerare.

§ 25
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

Beslut

Upprättat förslag till dagordningen godkändes.

§ 26
Songlines – Helena Isaksson Baeck

Helena Isaksson Baeck informerar rådet om arbetet som hon bedriver med
ungdomar kring Songlines. Integrationsrådet fick även se en kort film som beskriver
en av deltagarna, hans resa och hans musikaliska uppträdanden. Songlines fick medel
från Arvsfonden för sitt projekt och samverkar med många aktörer. En av aktörerna
är den kommunala verksamheten Ung i Kalmar. Målet med Songlines är att stärka
förutsättningar för ungdomarnas etablering och delaktighet i samhället. Helena
Isaksson Baeck framför önskemål om ökad samverkan och även bjuder rådets
medlemmar till att besöka verksamheten och deras uppträdanden.

§ 27
Information
-

-

Aktiviteter från Kultur och Fritid – Angelina Aravena redovisar
förvaltningens arbete inom integrationsområdet och även informerar
specifikt om det pågående arbetet som sker i Smedby, där bibliotek,
fritidsgård och kulturskola integreras med varandra. Invigningen sker den 1
september 2018. I övrigt förvaltningen fortsätter att arbeta även på andra
stadsdelar i Kalmar med både fysiska och kulturella aktiviteter.
Spontanidrotten – Shemsi ”Papi” Brahimi tillsammans med tre ungdomar
informerar om arbetet som görs inom spontanidrotten och att han i
huvudsak driver aktiviteter i Norrliden och i Oxhagen. Cirka 350 ungdomar
deltar i aktiviteter och förutom idrotten fungerar verksamheten även som en
social mötesplats. Shemsi Brahimi efterfrågar bättre samverkan med andra
aktörer och ett starkare förebyggande arbete för att nå ännu fler ungdomar.
Shemsi ”Papi” Brahimi bjuder rådets medlemmar till en familjedag som
planeras till den 2:e juni i Norrliden. Aktiviteterna påbörjas klockan 15:00 och
öppna för allmänheten, både som besökare, men även för andra som vill
ställa upp med annan information.
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Kalmar.se och integration - Henrik Nilsson informerar integrationsrådet
om kommunens hemsida och hur enheten arbetar med tillgängligheten och
integrationen. Hemsidan har ca 2500 st undersidor vilket ställer höga krav på
både tekniska lösningar men även på stabilitet. Trafiken till hemsidan
kommer i huvudsak från andra sökmotorer som t.ex.; google. Kommunen
ingår i ett nätverk som heter funka.nu tillsammans med flertalet av andra
kommuner i Sverige där även tillgången till informationen för nya svenska
diskuteras.
Nya projekt på gång – punkten utgår
Föräldrastöd – Eva Danielsson från Studieförbundet Bilda informerar om
ett nytt permanent statligt uppdrag som samtliga studieförbund har fått från
regeringen. Uppdraget heter ”Föräldrars delaktighet i lärandet” och i
praktiken innebär detta att studieförbunden kommer att erbjuda föräldrar
möjligheten att delta i olika studiecirklar i syfte att öka delaktigheten,
inflytandet, demokratin men även öka samverkan mellan skolan och hemmet.
Genom att öka föräldrars delaktighet i skolan vill uppdraget uppnå en mer
jämlik skola för alla. Olika digitala stöd kommer också att vara tillgängliga.

§ 28
Övriga ärenden
Förslag

Efter Shemsi ”Papi” Brahimis information om aktiviteterna i Norrliden och Oxhagen
föreslår ordförande Dzenita Abaza att via Tik-Tack fonden stödja Shemsi ”Papi”
Brahimis verksamhet med 12,500 kr.

Beslut

Upprättat förslag godkändes.
Kort information:
Dzenita Abaza föreslår att rådets medlemmar får orden och i korta drag informerar
om pågående aktiviteter under sommaren och hösten. Rådets medlemmar som
önskar få sina aktiviteter i protokollet skulle maila till rådets ansvariga tjänsteman,
Hashim Gashi.
-

-

-

Valmir Jusufi, enhetschef hos Arbetsförmedlingen lyfter fram vikten av
insatser som görs i samverkan med olika aktörer för att underlätta
etableringen på arbetsmarknaden. Hänvisar till flera olika pågående projekt
som arbetar med att stärka individen både språkligt men även
utbildningsmässigt.
Emma Westergren informerar att Socialförvaltningen erbjuder en mängd
olika aktiviteter som är både förebyggande men även som fungerar som
mötesplats för ungdomar. Flertalet av aktiviteterna görs i samverkan med
andra aktörer och en av viktigaste aktörerna är Ung i Kalmar. Fredrik
Fahlstedt, enhetschef på Ung i Kalmar instämmer.
Tess Rasmussen informerar om Mentor till Mentor och att verksamheten
fortsätter även under sommaren. I nuläget är 18 st par i pågående matchning.
Elisabeth Stake informerar om projektet Ljungnäsvillan och att arbetet
fortlöper med goda resultat. Elisabeth informerar om att projektet upphör till
hösten 2018. Elisabeth informerade även om att hon tittar olika
framtidslösningar för projektet nuläget.
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Maritha Arffman från SFI informerar om att det pågår ett ständigt
förbättringsarbete inom SFI och bjuder rådet till att både hålla ett möte på
plats hos de, men även att göra verksamhetsbesök på plats.
Anette Håkansson-Ljungström som arbetar som praktiksamordnare inom
SFI betonar vikten av kombinationen skola-praktik för elevens språkliga
utveckling och efterlyser fler platser som kan ta emot praktikanter.
Tina Lindström, enhetschef hos Kalmar Läns Museum informerar om olika
utställningar som pågår inom museet samt olika utbildningspaket som museet
kan erbjuda för andra aktörer.

§ 29
Avslutning
-

Ordförande Dzenita Abaza förklarar rådsmötet avslutad.

§ 30
Nästa möte

Nästa möte är den 19 september 2018.
Plats: återkommer med plats.
Tid: 14:30 – 15:00 mingel och rådsmöte mellan 15:00 – 17:00

