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Integration Halland – ett av fem projekt i Europa som intervjuats 
inför ny socialfond 
Som ett av fem projekt i Europa valdes 
Integration Halland nyligen ut för att lämna 
synpunkter inför att EU ska utforma en ny 
socialfond, ESF+. 

Erfarenheter från pågående projekt för 
migranters inkludering i samhället utgör 
en viktig grund för omstruktureringen 
av fonden och därför har företrädare för 
utvecklingsarbeten i fem länder intervju-
ats, Sverige, Italien, Polen, Frankrike och 
Tyskland. 

Intervjun utfördes av MPI Europe, Migra-
tion Policy Institute, en tankesmedja baserad i Bryssel. En stor del av frågorna gällde pro-
jektets upplevelse av ESF, som hur det har fungerat med tillämpning, ansökan, uppföljning 
och implementering. Integration Hallands projektledare Anna Maria Mårtensson fick ett bra 
tillfälle att berätta om såväl det som fungerar bra som sådant som kan förbättras i nästa fond. 

Nu planerar vi för avslutningskonferens den 9 april – boka dagen!
Hur lyckas vi få nyanlända i arbete? Så lyder rubriken för den avslut-
ningskonferens för Integration Halland som ska hållas tisdagen den 9 
april på Hotel Asian spa i Varberg. 

Vid konferensen delar vi med oss av projektets erfarenheter – och 
sätter också in dem i en större helhet. Boka redan nu in en fullspäckad 
dag med teman som arbetsmarknad, värdegrundsfrågor, hälsa och 
språk. Spännande föreläsningar av inbjudna gäster varvas med Inte-
gration Hallands tips på konkreta insatser, utvecklingsarbeten och 
lärutbyten.

Program kommer i början av nästa år. Läs ”spara dagen-inbjudan” på 
Integration Hallands webbplats 

•

•



Vi sprider resultaten i handlingsplan och verktygslåda  
   
Handlingsplan för hur vi hanterar värdegrundsfrågor 
Viktiga erfarenheter att förmedla från projektet är hur vi arbetar med horisontella principer, 
som jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Den 9 november samlade vi därför 
de projektmedarbetare och medarbetare från våra samarbetsorganisationer som gått utbild-
ningen Bygga Broar. Vi ville fånga upp situationer och dilemman som de möter i de olika 
aktiviteterna, liksom deras förslag på lösningar. Tillsammans utgör dessa nu ett viktigt under-
lag i en handlingsplan för hur man som aktivitetsledare och språkstöd kan hantera dilemman 
man ställs inför.  

Verktygslåda för språkutveckling 
Inom projektet har många olika metoder för språkutveckling prövats och ett arbete för att 
sammanställa dem i en verktygslåda har nu startats. Tanken är att sprida den, inte bara till 
medarbetare inom projektet utan till en bredare grupp som arbetar med nyanlända. 

•

Till sist tackar vi …
 
... i projektledningen för bra samarbete under året som gått.  
Vi är (från vänster) Jenny Johansson, projektekonom, Yvette 
Coulier, administratör, Niklas Olausson, biträdande projektle-

dare, Anna Mårtensson, projektledare, och Char-
lotte Andersson, kommunikatör.
 
 God jul och gott nytt år! 

Charlotte – ny kommunikatör för Integration Halland
Med knappt ett halvår kvar till projektavslutning går Integration Halland in i en fas av sprid-
ning av resultaten. För att underlätta det arbetet har en kommunikatör, Charlotte Andersson, 
anställts. Hon kommer från Hyltebruk och har en bakgrund som journalist på Hallandspos-
ten och som kommunikatör på Region Halland och Lantbrukarnas riksförbund. 

Charlotte nås via charlotte.andersson2@hylte.se eller 0729-65 80 78.

www.integrationhalland.se

DUAN-nätverket träffades i Falkenberg
Det halländska nätverket med ansvariga inom DUAN, Dele-
gationen för unga och nyanlända till arbete, träffades den 18 
december i Falkenberg. 

Vid mötet presenterades Falkenbergs kommuns trestegsmo-
dell med modulerna Movh (Motivation, vägledning, hälsa), 
Mjuka kompetenser och Jobbspår. Deltagarna fick också tips 
om arbetsmetoden Klara, färdiga, gå, som med framgång 
används i Umeå. 

•
Jenny Berger och Ulrika Lövgren Volden från Halmstads kommun, samt Sara Grimpe Wernersson från Falkenbergs kommun. 

•


