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Arbetsmarkands
enheten
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(vuxenutbildningen)

Flykting och 
integration



Kalmar har 68 844 invånare

- Arbetslöshet 6,7% (Riket 7,0%)
=2310 personer
- Arbetslöshet bland 

utomeuropeisktfödda 22,8% 
(Riket 19,2%)

(Källa Arbetsförmedlingen)

Arbetslösheten i Kalmar



Inflöde till AME

Arbetsförmedlingen

SkolsamverkanFörsäkringskassan Socialförvaltningen Flykting & integration

Arbetsmarknadsenheten
- Arbetsprövning
- Praktik
- Coachning
- Tidsbegränsade 
Anställningar

KAA
PPP 



Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten

Fritidsbanken

Återbruket

Framtiden

Möbelverkstaden

Utegruppen

Staff2020

Ljungnäsvillan

ECOudden

Krusenstiernska caféet

Kalmar kommun övriga förv. 

Falken

RAMP, KAA, PPP

”Individanpassat”
”Lösningsorienterat”



Arbetsmarknadsinsatser 
190101-190930

• Övriga insatser (praktik, arbetsträning mm.) = 
67st. 

• Antalet tidsbegränsade anställningar = 414 st. 
• Arbetsmarknadsinsatser totalt = 481 st.

• Andel kvinnor = 48 %
• Andel män = 52 %
• Andel utomeuropeiskt födda = 40 %
• Andel med behov av anpassningar= 46%
• Andel som uppbär försörjningsstöd helt eller delvis 

= 33 %



Falken

Över 55 år
Övriga

Högst
förgymnasialt
utbildade
Övriga

Funktionsvariation
med behov av
anpassning

Övriga

Utomeuropeiskt
födda
Övriga



Falkens arbetsinnehåll
• Enklare monterings- och 

paketeringsarbete
• Mattransporter inom Kalmar kommun
• Enklare caféarbete
• Enklare vaktmästeri/snickeriarbete
• Vidare till annan verksamhet inom AME 

eller öppna arbetsmarknaden.



Syfte
• Individer får möjlighet att träna sin 

arbetsförmåga
• Erbjuda möjlighet att klargöra 

förutsättningar i arbetslivet
• Stärka deltagarens ställning på 

arbetsmarknaden
• Öka möjligheten till reguljärt arbete



Aktuella och pågående förberedande insatser

• Språkträning under arbetstid 
• Regelbundna informationsträffar med 

Kunskapsnavet (1 gång/mån)
• Yrkessvenska (löpande).
• Kartläggning/vägledning/coaching 
• Jobbchansen på AF varje tisdag.
• Grundläggande moduler inom data och 

ekonomi hos Integra.
• Hela familjen.
• Handledarinformation för blivande handledare.
• Vägen ut – mot arbete i näringslivet.



Orienteringskurser 
(Kunskapsnavet)

• Förberedande vårdbiträde
• Cykelreparatör
• Kök- storhushåll
• Grönyteskötsel
• Entreprenörskap
• Taxiförare
• Lokalvård



Min Önskelista
• Kontinuitet i arbetsmarknadspolitiken
• Inte bara Samhall – andra arbetsgivare ska 

ges samma förutsättningar som Samhall
• Underlätta för Sociala företag
• Analfabetism – Funktionsnedsättning med rätt 

till anpassning
• Fler A-kassegrundande åtgärder
• Samsyn och samverkan mellan Myndigheter
• Fler arbetsgivare som ger personer möjlighet 

att växa



Tack…
…för att ni har lyssnat!

Stina 
Tfn 0480-450129

stina.randevall-hjartstam@kalmar.se

Kalmar kommun 
Arbetsmarknadsenheten

Verkstadsgatan 3
392 39 Kalmar
www.kalmar.se


