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Inrättande av ett Integrationsråd i Kalmar 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 inrätta ett 
Integrationsråd enligt kommunledningskontorets förslag. 
 
För mandatperioden 2015-2018 utser kommunstyrelsen Dzenita Abaza (S) till 
ordförande i Integrationsrådet och Bertil Dahl (V) och Christina Fosnes (M) 
till ledamöter.  

Bakgrund 
Integration är en rättvise- och demokratifråga. Alla människor oavsett etnisk 
bakgrund ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Att ta tillvara 
resurser och den kreativitet som olika perspektiv och kompetenser ger upphov 
till är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Integration är en ömsesidig 
process mellan födda i Sverige och utlandsfödda, en uppgift som kräver 
samverkan. Det är allas gemensamma ansvar att de som flyttar till Kalmar ska 
känna trivsel, välmående och har samma möjligheter att vara en aktiv del i 
samhället som de som redan lever här. 
 
Kalmar kommun tar initiativ till en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, 
för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av 
insatser.  
 
Vision 
”Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Kalmar är 
en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den 
stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö 
präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. 
Optimism och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar.” 
”Hos oss erbjuds människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön 
eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga 
drömmar. Vår strävan efter kulturell och mänsklig mångfald bidrar till 
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attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en 
genuint välkomnande och tillåtande attityd.” 
(ur Vision Kalmar 2020) 
 
Syfte och mål 
Öka dialogen och samarbetet för  

• Att utbyta kunskaper och erfarenheter i syfte att förenkla och förkorta 
vägen till aktiviteter och handling. 

• Att öka förutsättningarna för individens egenförsörjning och 
delaktighet i samhället.  

• Att öka förutsättningarna till goda språkkunskaper på det gemensamma 
språket, svenskan. 

• Att tillvarata den kompetens och merit som flerspråkighet och 
mångkultur är i vårt samhälle.  

 
För att nå målen ska vi 

• Skapa öppna mötesplatser, fokusgrupper, seminarier och starta 
offentliga samtal, se till att goda idéer blir ”verkstad”. 

• Arbeta för en ökad kunskapsnivå och attitydförändring kring hur 
mångfald i olika former kan bli en tillgång och en konkurrensfördel för 
vårt samhälle. 

• Stimulera till och utveckla mentorskap. 
• Synliggöra befintliga insatser för att utveckla samverkan. 

 
Rådets sammansättning 
Kommunen bjuder inför varje ny mandatperiod in olika aktörer att arbeta för 
integration. Det kan exempelvis vara olika ideella föreningar, frivillig-
organisationer, studieförbund och näringslivet. Utifrån ett inledande möte görs 
intresseanmälningar för att ingå i Integrationsrådet under mandatperioden. 
 
Organisation och arbetsformer 
Vilka frågor eller ämnen som ska diskuteras beslutar rådet gemensamt om.  
Rådet fördelar gemensamt uppdrag, följer sen upp och utvärderar resultaten. 
Rådet kan bjuda in andra intressenter för samråd beroende på ämne/tema. 
Rådet träffas minst två gånger per termin.  
 
Sammankallande är kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen utser tre 
ledamöter samt ordförande i rådet. 
 
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet 
utsedd ledamot. 
 
 
 
 
 
Louise Weidolf  
Strateg social hållbarhet  
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