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Integrationsnytt 
i Kalmar

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

Integration blir bäst om vi  
gör det tillsammans!

”Händernas hus”  är en mötesplats där kvin-
nor kan lära sig svenska och hur det är att leva 
i Sverige genom att jobba med hantverk och 
design. 

Room2Grow är en ideell förening som bildades av 
kvinnor från olika nationalitet med syftet att jobbar 
för entreprenörskap och integration. I samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen i 
Kalmar län har föreningen startat projektet ”Händer-
nas hus” för att stödja kvinnor i integrationsproces-
sen. Projekt drog igång den 15 september och fören-
ingen välkomnar kvinnor som vill skapa tillsammans.

På händernas hus kan kvinnor...
• Lära sig svenska genom att kombinera teori och 
praktik. 

• Lära sig genom praktiskt arbete med textil.
• Följa med på studiebesök på olika företag och orga-
nisationer. 
• Träffa andra kvinnor som är intresserade av att 
jobba kreativt och komma in i det svenska samhället. 

Så här jobbar vi...
• Vi träffas måndagar – onsdagar - fredagar. 
• Vi har två olika träfftider: Förmiddagar alternativt 
eftermiddagar. 
• Du väljer vilken tid som passar dig. 
• En lärare finns alltid på plats för att hjälpa dig

Kontakta Händeras hus 
Adress: Polhemsgatan 16, Kalmar 
Projektledare: Christin Langå 073-922 85 33,  
christin.langa@gmail.com

Hjälper kvinnor att komma in i det svenska samhället
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Integra Kalmar – för allas integrering i samhället, 
för möten, gemenskap och arbete!
Flykting och integration, som tillhör enheten 
Arbete och välfärd på Kalmar kommun har 
under den senaste tiden arbetat intensivt för 
att fler Kalmarbor med utrikes bakgrund ska 
känna sig inkluderade i samhället. Ett Kalmar 
för alla är ett motto som talar om mångfald, 
inkludering och öppenhet. 

Integra Kalmar är en ny 
verksamhet förankrad på 
Flykting och integration. 
Formellt började den sin 
formella existens 1:a september 2018. 

Verksamheten består av två huvudspår: 
- stödjande aktiviteter för nyanlända arbetssökande 
som anvisas av Arbetsförmedlingen Kalmar 

-  öppen verksamhet som innebär enklare handled-
ning i samhället och social integration med hänsyn 
till individernas förutsättningar, samarbete med stu-
dieförbund och föreningar inom folkbildning 

och skapandet av mötesplatser med tanke på mötena 
mellan utrikes födda och svenskar också. 

Individuell coachning
Den första gruppen av individerna anvisade från 
Arbetsförmedlingen kan starta redan kring mitten av 
oktober. De kommer att få en förstärkt och indivi-
duellt anpassad coachning i etableringen på arbets-
marknaden. Parallellt planeras det uppstart för s.k. 
boskola och ett par övriga studiecirklar. Omfattning 
av verksamheten kommer att växa utifrån intressen-
ternas behov och möjligheter! 

Enheten Flykting och Integra-
tion i Kalmar kommun sökte 
under våren medel från Läns-
styrelsen i Kalmar län till ett 
projekt med mål att öka Kal-
mar kommuns mottagnings-
kapacitet. 

Länsstyrelsen beviljade medel 
för projektet och vill att material 
ska göras utifrån projektet som 
alla kommuner i länet kan ta del 
av. Under projektet ska samar-
bete mellan kalmar kommun och 
hyresvärdar bli bättre, tröskeln till 
förstahandskontrakt ska minskas 
genom mer kunskap och att kom-

munikationen mellan hyresvärdar 
och hyresgäster ska underlättas.

Boskola i oktober
Målgruppen är främst anvisade 
från migrationsverket och ung-
domar placerade av socialförvalt-
ningen. Från och med 1 septem-
ber har projektledare Andreas 
Elfström och bostadshandläggare 
Therese Bergfeldt påbörjat arbe-
tet. Just nu håller vi på att ta fram 
material för Boskola Kalmar som 
ska starta för första gången i mit-
ten av Oktober. Boskola Kalmar 
ska genomföras regelbundet och 
deltagarna ska bland annat få 

information om hemförsäkring, 
brandsäkerhet och rättigheter 
samt skyldigheter kring boende.

Stabil bostadssituation
 Samverkan kommer både att ske 
inom olika enheter i kommunen 
men också med flera olika aktörer 
i samhället, tillexempel hyresgäst-
föreningen, räddningstjänst och 
försäkringsbolag. På sikt hoppas 
projektet på att detta ska leda till 
att målgruppen får en stabilare  
bostadssituation som i sin tur 
främjar integrationen i samhället.

Nu är vi igång med projekt Boguide!

Den 8:e november 2018 är en speciell dag 
för Integra Kalmar.  Då invigs Integra Kalmars 
lokaler på Kaggensgatan 40A, Kalmar. Väl-
komna! Antingen till den officiella delen 9:30 
– 12:00 eller till öppet hus kl. 13:00 – 17:00.  
Anmäl dig till natela.raschidian@kalmar.se 
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Varmt välkomna till invigningen av den nya 
kultur- och fritidsfilialen i Smedby! Lördagen 
den 13 oktober kl.11-14 är det dags att slå upp 
portarna för kommunens nya vackra filial. Här 
kan du ta del av en mosaik av bibliotekets, 
fritidsgårdens, kulturskolans verksamheter och 
ett mysigt café!

Fokus på denna invigningsdag ligger på att mötas, 
vilket är en del av vår vision. Personalen kommer att 
bjuda på enklare fika, musikunderhållning och ett 
smakprov av vad filialen kommer att erbjuda!
Personalen ser fram emot att träffa dig denna dag och 
du har möjlighet att träffa oss som ska arbeta där.

Här finns filialen!
Filialen finns på Wennerbergs väg 2, Smedby. Vid 
frågor är ni välkomna att ringa Angelina Aravena 
(koordinator på Kultur- och fritidsförvaltningen) tfn. 
0480-450666

Välkommen till  invigning-
en den  13 oktober, hälsar 
personalen på nya kultur- 
och fritidsfilialen i Smedby!

Invigning av ny  
kultur- och fritidsfilial

Arbetar du i socialtjänst, skola (skolhälsovård) 
eller i landstinget och möter personer med 
annan kulturell bakgrund och upplever he-
dersrelaterade problematiker? Välkommen till 
en heldagskonferens om heder, den 28 no-
vember i Kalmar.

Kalmar kommun ingår i ett ESF-projekt tillsammans 
med flera andra aktörer i syfte att öka kompetens 
bland egen personal inom integration och mångfald. 
Under våren 2018 fick flera hundra anställda  
kompetenshöjning inom en rad olika frågor inom  
integration. Vi fortsätter med att erbjuda utbildningar 
inom området även till hösten 2018 och våren 2019. 

För mer information kontakta
Hashim Gashi, integrationsutvecklare
0480-450060
hashim.gashi@kalmar.se

Du som är anställd på Kalmar kommun, kan läsa mer på 
Piren!

Konferens om  
hedersproblematik 
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Teaterföreställningen Hand i 
Hand är resultatet av just det 
som är huvudsyftet med för-
eningen Gemenskap Kalmar: 
att verka för spontana och 
kravlösa möten mellan männ-
iskor oavsett bakgrund,  
intressen eller erfarenheter. 

Föreningen står för en salig bland-
ning av kulturell mångfald. Vår 
förening är till för alla Kalmarbor 
och har mottot: ju fler varierande, 
desto bättre - du är välkommen 
som du är!
Teaterföreställningen, i regi av 
teaterföreningen Kärlek och Fred, 
handlar om den verkligheten som 
alla som kommer till ett främman-

de land kan mötas av. Den skildrar 
nysvenskens vardagliga upplevel-
ser innan den slutligen finner sig 
tillrätta i det nya landet.

Sträck ut en hand
Med glimten i ögat vill vi tillsam-
mans uppmana alla (i publiken) att 
sträcka ut en hand. Ge någon  
timme av din tid och få glädje 
tillbaka! Detta kan du göra genom 
en sådan enkel sak som att ta en 
kompisfika via Kompisbyrån  
eller genom att vara middagsvärd 
alternativt middagsgäst via Invita-
tionsdepartementet samt såklart 
genom att delta i föreningens egna 
aktiviteter som du hittar på vår 
Facebooksida Gemenskap Kalmar 

och på vår hemsida. 

Hand i hand visas på  
Kalmar Teater, torsdag den 
1 november kl 17:30!
Biljetter till föreställningen förköps 
med fördel på www.gemenskapkal-
mar.se och då ingår fika. 
Alla är välkomna!

Frågor & mer information
Hashim Gashi
Integrationsutvecklare
hashim.gashi@kalmar.se

Prenumerera  
på vårt nyhetsbrev 

genom att registrera 
dig på Kalmar  

kommuns webbplats  
kalmar.se/integration

Teaterföreställning om kravlösa möten

Årets integrationspris 
 

Vem eller vilka vill du ska få Kalmar kommuns pris inom 
 integration, jämställdhet eller tillgänglighet? 

Nominera din kandidat till årets priser på kalmar.se/kommunpriser.  
Senast 31 oktober vill vi ha din nominering!

Har du gjort en insats eller  
aktivitet du vill ska 
komma med i nästa  

nyhetsbrev? Maila mig!


