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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 23 januari 2015 

 

Närvarande: Pär Petersson   Svenska kyrkan 
 Josefin Dahlgren  Svenska kyrkan 

Muna Awasah   Hand by hand 
Stina Andersson  Migrationsverket 
Ulrika Andersson  Arbetsförmedlingen 
Bo Westman   Hylte Hembygdsförening 
Carolin Andersson  Studieförbundet Vuxenskolan 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Anne Sjösten   Hyltebostäder 
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

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

 

- Anne S uppdaterade att det allmänt är brist på lägenheter. I Landeryd finns några få 

lägenheter men där är det å andra sidan problem med kommunikation. Anne S, Bo W 

och Anders B undersöker möjligheterna med att förbättra kommunikationssituationen. 

Anne S informerar vidare att processen med informatörer fortsätter och att kandidater 

presentarats av Arbetsförmedlingen till Hyltebostäder. Anne S siktar nu på at ha ny 

informatörer på plats under februari/mars. 

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

med att skriva projektansökan har påbörjats. Mer information löpande.  

- Per P informerade om det ”Internationella fredscaféet” som avhålls i församlingshemmet 

i Hyltebruk kl. 13.00-15.00 på fredagar med olika tema varje gång. En klass från AlphaCE 

träffar svenskar och samtalar och umgås. Caféet är planerat att genomföras under hela 

vårterminen.  

- Anders B informerade om att mentorprojektet ”Mötesplats Hylte” löper på enligt plan 

och att ett möte avhölls den 19 jan. Anwar H som ingår i projektet tycker det är positivt 

och fungerar bra. Anders B uppmanar alla att rekrytera fler mentorer och nästa möte är 

den 26 februari. 

- Muna A nämnde att hon och Anders B talat om en kulturmässa och 

seminarium/information om integrationen i Hylte för både nyanlända och svenskar. 

Beslutades: tillsätta en arbetsgrupp för att planera denna aktivitet bestående av; Muna 

Awasah, Anwar Hassan, Anne Sjösten, Carolin Andersson, Ingemar Lindeqvist och Anders 

Blomqvist. 

- Ulrika A. informerade att Arbetsförmedlingen i Hylte är i en process att rekrytera upp till 

3 tjänster inom etableringen. Vidare att kommunens flyktinghandläggare nu fysiskt sitter 

i Arbetsförmedlingens lokaler och det fungerar mycket bra.  

Ulrika A uppdaterar att det per idag är 200 inskriva i etableringen i Hylte. 
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- Bo W informerade att han tillsammans med Claes Göran Östlund talat om att lansera 

samtalsgrupper för män då det redan finns för kvinnor. 

Vidare informerar Bo W att Hylte Hembygdsförening planerar en ”kulturfest” med tema 

hembygd i samband med Hembygdsgårdens dag den 16 augusti. 

- Josefin D informerade att svenska kyrkan i Unnaryd, p.g.a. brist på Sfi, genomför 

språkundervisning. Vidare arbetar kyrkan med klädinsamling men ser även behov av 

husgeråd och möbler. 

- Per P påtalar behovet av vinterkläder även i Hyltebruk varför det beslutas att Per P och 

Ingemar L snarast koordinerar och genomför insamling av i första hand kläder men även 

leksaker, husgeråd och möbler om möjligt. 

- Anwar H informerar att somaliska föreningen idag får nyckeln till sin nya lokal vilket är 

gamla stationshuset i Hyltebruk. 

- Carolin A som deltar för första gången informerar att hon i sin verksamhet inom 

vuxenskolan möter mycket entusiasm. Carolin A ser fram emot att som studieförbund 

kunna bidra i integrationsarbetet. 

- Stina A informerar att det under senare delen av hösten till Sverige ankom 2.500 

asylsökande per vecka. Den aktuella siffran just nu är ca. 1.100 per vecka. Nuvarande 

prognos för helåret 2015 är 90.000 – 105.000. ca 50% ankommer från Syrien. 

Behovet just nu av nya asylplatser i hela Sverige är 20.000 st.   

- Slutligen uppdaterar Anders B om seminariet den 26 februari. ”Integration Hylte” 

Seminariet är tänkt att föra vidare vår kunskap och erfarenhet från projektet Integration 

Hylte och riktar sig till alla som i någon form arbetar med integration av nyanlända. På 

seminariet medverkar bland annat landshövdingen i Hallands län Lena Sommestad och 

representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Somalia Bandy och 

Swedbank. Inbjudan finns bl.a. på kommunens hemsida och Anders B uppmarar alla att 

sprida information om seminariet. Mer information löpande. 

 

- Anders B avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg. 

 

Nästa möte avhålls den 6 februari kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk.

 


