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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 28 november 2014 

 

Närvarande: Niklas Rånge   Polisen 
Bo Westman   Hylte Hembygdskrets 
Pär Petersson   Svenska kyrkan 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Lars Öhlund   Arbetsförmedlingen 
Claes Johansson  Hylte bostäder 
Anne Sjösten   Hyltebostäder 
Per Borg   Hylte kommun 
Juha Rankinen   Hylte kommun  
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna till dagens möte i samverkansgruppen. 

 

- Claes J välkomnade till Hyltebostäder och informerade om verksamheten. 

- Anders B puffade för föredraget, där inbjudan tidigare distribuerats, om 

integrationsarbete som LO erbjuder, ”Alla kan göra något”. Föreläsare är Patrik ”Peggen” 

Nilsson och eventet är tisdagen den 2 december kl. 18.00 i bibliotekets hörsal i 

Hyltebruk. 

- Anne S uppdaterade om den fortsatta positiva processen med Arbetsförmedlingen kring 

arbetet med att knyta informatörer till Hyltebostäder. Anne S räknar med at det är på 

plats direkt efter nyår. 

- Per B och Anders B uppdaterade om arbetet med att göra projektet mer långsiktigt 

genom en ansökan som planeras till Europeiska Socialfonden där även andra kommuner i 

länet kan inkluderas. I processen kring ansökan inkluderas även Länsstyrelsen, Region 

Halland, Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. Ambitionen är ett projekt med 

inriktning ”Integration Halland”. En workshop med övriga kommuner och intressenter är 

planerad till den 9 december. 

- Per P informerade om initiativet tillsammans med AlphaCE och det ”Internationella 

fredscaféet” som startas upp i församlingshemmet i Hyltebruk upp den 28/11 kl. 13.00-

15.00. På fredagar fram till jul med olika tema varje gång. 

- Bo W uppdaterade om bl.a. två av de verksamheter där han är engagerad.  

o ”Leader Halland” anger en tydlig inriktning för bl.a. integration. Bo W ser 

möjlighet att genom ”Leader Halland” ansöka om stöd för olika projekt 

o ”Hela Sverige ska leva” har diskuterat utmaningen kring 

kommunikationslösningar och trafiksäkerhet vid samt transportvägarna till och 

från. Problemet med trafiksäkerheten understryker även Niklas R. 

Anders B och Ingemar L koordinerar och återkommer med förslag på åtgärder och 

information. 
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- Juha R uppdaterade om arbetet med anpassning och omorganisation av bl.a. lärcenter. 

Här konstateras behov av mer lokaler. Vidare arbetas med att snabbare integrera 

nyanlända i verksamheten.  Dessutom samordning med övriga aktörer ex. Eductus och 

AlphaCE. 

- Niklas R uppdaterar om situationen att ungdomar rör sig runt skolorna på 

eftermiddagarna och kvällarna vilket bl.a. lett till ökad skadegörelse. 

Niklas R ser ett behov av vuxennärvaro.  

Anders B påminner om mötet med invandrargrupperna den 15 december och han tar 

upp frågan om vuxennärvaro vid det tillfället. 

- Lars Ö uppdaterar om den tidigare meddelade organisationsförändringen inom 

Arbetsförmedlingen. Lars Ö konstaterar att kontoret i Hylte blir kvar! 

Vidare påminner Lars Ö om möjligheterna till anställningsstöd för resurspersoner i olika 

aktiviteter. 

 

Beslutades om följande mötesdatum under våren 2015: 

  

 23 januari  

 6 februari  

 20 februari 

 6 mars 

 20 mars 

 1 april 

 17 april 

 29 april 

 15 maj 

 29 maj 

 12 juni 

 

- Anders B informerade om att Landshövding Lena Sommestad besöker Hyltebruk den 12 

december och vill träffa samverkansgruppen. Förutom nästa möte den 12 december kl. 

08.30 kallas därför samverkansgruppen även till en arbetslunch samma dag kl. 11.30.  

 

- Anders B avslutade mötet och tackade Hyltebostäder för gästfriheten. 

 

Nästa möte avhålls den 12 december kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk.  


