
1 
 

Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 12 december 2014 

 

Närvarande: Niklas Rånge   Polisen 
Christer Grähs   Hylte kommun 
Margaretha Johansson  Hylte kommun 
Camilla Gustavsson  LO Hylte 
Monica Falk   Hylte kommun 
Pär Petersson   Svenska kyrkan 
Muna Awasah   Hand by hand 
Ashraf Ahmed Ali  Hand by hand  
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

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

 

- Camilla G berättade om föredraget ”Alla kan göra något” som genomfördes den  2 

december och att det blev mycket lyckat. 

- Anne S uppdaterade via Anders B att kandidater till informatörer presentarats av 

Arbetsförmedlingen till Hyltebostäder. Anne S räknar med at det är på plats direkt efter 

nyår. 

- Anders B uppdaterade om arbetet med ESF projektet ”Integration Halland”. En workshop 

för att förbereda projektansökan genomfördes den 9 december med deltagare från alla 

kommuner i Halland, Länsstyrelsen, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Campus 

Varberg.  

- Per P uppdaterade det ”Internationella fred(-ags) caféet” som avhålls i 

församlingshemmet i Hyltebruk kl. 13.00-15.00 på fredagar fram till jul med olika tema 

varje gång. a) 28/11 tema kyrkan, b) 5/12 tema kommunen med Per Borg och 12/12 

tema Somalia. 

Per P nämner även ett initiativ där kvinnliga ungdomar träffas i församlingshemmet för 

att baka. 

- Muna A informerade om den i år uppstartade organisationen Hand by Hand som i första 

han har medlemmar med ursprung i Mellanöstern. 

- Niklas R uppdaterar om att det är många ungdomar rör sig i samhället. Vidare informerar 

Niklas R om Polisens nya organisation som träder i kraft från 1 januari. 

Organisationsförändringen syftar till att Polisen ska komma närmare lokalsamhället.  

- Monica F uppdaterar från biblioteket där hon ser många nya besökare som efterfrågar 

användande av datorer och läsa lätt böcker. 

- Christer G informerar att den senaste prognosen ger vis handen att vi kan välkomna 250 

nyanlända i Hylte under 2014. Till det kommer ca 350 assylsökande i kommunen. 

Kommunens organisation har förstärkts och lokaliserats i Arbetsförmedlingens lokaler för 

att ytterligare förbättra samordningen. 
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Vidare understryker Christer G det som Niklas R nämner att det är stökigt runt 

Örnahallen. Dialog är inledd med föreningarna. 

- Margaretha J nämner att Hylte kommun växer och att det hittills i år är ett plus med 273 

varav 126 födda. Detta leder givetvis till att skolans lokaler i dagsläget inte är anpassade. 

Som tidigare rapporterats arbetas med detta.  Vidare informerar Margaretha J att 

verksamhet flyttar från Lärcenter till Forum från januari. 

Avslutningsvis att ny tf Barn- och ungdomschef från 1 januari är Arns Huseby. 

 

- Anders B avslutade mötet och tackade alla för i år och önskade god jul och gott nytt år. 

 

Nästa möte avhålls den 23 januari kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk.

 


