Nyhetsbrev sju.

Initiativ trygghet
Intervju: Alaa Al Makmal, Integrationsstrateg
en god integration i Markaryds
kommun, bland annat genom att bidra
med stöd, information samt genom
vårt arbete med att få nyanlända i
sysselsättning och egen försörjning.
Ett arbete som görs i samverkan med
bland annat myndigheter, ideella
organisationer, företag och individer.
Vem är du, och vad jobbar du
med?

Jag heter Alaa Almakmal och jag är
kommunens integrationsstrateg samt
en av medlemmarna i projekt Initiativ
trygghet.
Hur arbetar du, och kommunen
rent generellt med integration?

Kommunens Integrationsarbete syftar
i huvudsak till att skapa ett samhälle
där varje individ åtnjuter samma
rättigheter, accepterar samma
skyldigheter och arbetar aktivt för att
bidra till det samhälle man bor i. Vi
arbetar ständigt för att möjliggöra

Vad har man gjort bäst, och vad
hade man behövt jobba mer
med, gällande kommunens
integrationsarbete?

Skapandet av ”Arbetsmarknads och
integrationsförvaltning” (AIF) som nu
permanentats, anser jag är det bästa
som kommunen gjort i denna fråga.
Genom detta har kommunen sett till
att integrationsfrågan blivit ett
prioriteringsområde, med AIF som
motorn i kommunens integrationsarbete. Det är också viktigt att komma
ihåg att integrationsprocessen är
ständigt pågående och en process som
hela samhället måste

Vad har vi gjort?
• Sammanställt projektets tidigare
och kommande arbete
• Deltagit i Ungdomsinskottets
senaste sammanträde
• Planerat inför kommande
kunskapsutbyte med andra
kommuner.
• Deltagit i ”Tryggare Sveriges”
föreläsning de juridiska aspekterna
kring platssamverkan
• Deltagit i ”Nordic safe cities”
föreläsning om extremism
• Arbetat med kommunen och
polisens nya medborgarlöften
• Påbörjat arbetet med en
”Trygghetskarta”

engagera sig i. Att öka samhällets
engagemang bör således vara något
alla prioriterar framöver.
Vad är dina förväntningar på
projekt Initiativ trygghet

Att vi utarbetar en plan för ett hållbart
samhälle och för ett tryggare
Markaryd. Bland annat genom att
skapa en långsiktig integrationsplan,
som är lokalt förankrad, som
utarbetats i samverkan med aktörer
inom det offentliga såväl som inom
den ideella och privata sektorn.
Hur skulle du definiera en ”lyckad
integration”?

Integration handlar på många sätt om
att alla ska kunna vara delaktiga och
ha möjlighet att påverka samhället,
oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Det handlar om ett ömsesidigt utbyte
mellan grupper och om att alla ska
känna sig som en del av det svenska
samhället.

Vad händer framöver?
• Fortsatta möten inom delprojekten med
representanter från skola, civilsamhället
och näringslivet.
• Digital studie”resa” till Upplands-Bro,
Norrtälje, Huddinge och Södertälje för
att utbyta idéer kring trygghetsfrågan
• Fortsatt arbete med platssamverkan i
Strömsnäsbruk
• Planering av kunskapsutbyte med
forskare på Lunds universitet
• Uppstart av projektet ”Markaryd guide”
• Påbörja utformandet av projektets
slutrapport

Tryggare tillsammans!
Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se
Telefon: 0433 – 722 19

