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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 6 februari 2015 

 

Närvarande: Pär Petersson   Svenska kyrkan 
Muna Awasah   Hand by hand 
Ashraf Ali   Hand by hand 
Medina Gorinja  Migrationsverket 
Carola Lindgren  Arbetsförmedlingen 
Monica Falk   Hylte kommun 
Bo Eriksson   Framtidsutbildning 
Emma Gröndahl  Hylte kommun 
Carolin Andersson  Studieförbundet Vuxenskolan 
Josefin Valfridsson  Hylte kommun 
Camilla Gustavsson  Lo facket i Hylte 
Per Borg   Hylte kommun 
Christer Grähs   Hylte kommun 
Ylva Källman   ”Bästa Livsplatsen” 
Lars Sundberg   Hyltebostäder 
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

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

 

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder och bl.a. om renoveringen av Storgatan 4 i 

Hyltebruk som möjliggör 22 nya lägenheter. Hyltebostäder ser utmaningarna med 

bristen på lägenheter och undersöker möjligheterna till nyproduktion. 

Lars S understryker vidare vikten av att snarast möjligt få informatörer på plats som 

planerat.  

- Per B beskriver bakgrunden till Integration Hylte och de positiva erfarenheterna från 

arbetsmarknadsprojektet Utveckling Hylte. När Utveckling Hylte slutade i mitten av 2014 

tog Integration Hylte vid för att verka för samverkan kring integrationsfrågor för att på 

sikt positivt ändra strukturerna i samhället.  

Hylte kommun har nu, med de positiva erfarenheterna i Integration Hylte, bjudit in 

övriga kommuner i Halland att gemensamt arbeta enligt samma modell. Arbetet med en 

ESF ansökan har, som tidigare informerats, påbörjats. 

- Bo E, som anlitats för att skriva ESF ansökan, uppdaterar om skrivprocessen samt 

informerar om förutsättningarna för ESF projekt enligt senaste utlysningen.  

- Pär P uppdaterar om att Fredscaféet i församlingshemmet i Hyltebruk kl. 13.00-15.00 på 

fredagar fortsätter våren ut. En bra och positiv artikel om caféet var införd i 

Hallandsposten i förra veckan. 

- Anders B uppdaterade om mentorprojektet ”Mötesplats Hylte” och uppmanar alla att 

rekrytera fler mentorer. 
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- Ingemar L kallar till ett möte i arbetsgruppen kring kulturmässan och 

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

- Carola L, som sedan 1 januari är ny sektionschef för etableringen i Halland, informerar att 

det på måndag startar 2 nya handläggare i Hylte.   

- Pär P informerar att han och Ingemar L koordinerat en insamling, som påbörjats, av 

kläder, leksaker och husgeråd. Planen är att i slutet av februari genomföra utdelning av 

det insamlade. 

- Carolin A uppdaterar om vuxenskolans verksamhet och att hon idag ska besöka 

Fredscaféet för att informera om vuxenskolan. 

- Medina G informerar om att Migrationsverket nu öppnar i Spenshult och att första 

inflyttning planeras till maj med ca 220 boende. Fullt utnyttjat planeras för ca. 700 

boende. Medina G uppdaterar vidare om den aktuella flyktingsituationen samt att 

Migrationsverket nu arbetar med frågan att alla asylsökande ska få möjlighet till 

svenskundervisning. 

- Monica F informerar om ett stort tryck på besök i biblioteket med bl.a. många nya 

låntagare och datoranvändare. Behovet är litteratur på lättläst svenska och andraspråk. 

- Muna A uppdaterar om Hand by hand och ser en positiv utveckling i integrationsarbetet i 

Hylte och utvecklingen i projektet Integration Hylte. Vidare tar hon upp behovet av en 

stödfunktion inom kommunen som kan ta emot och driva gemensamma praktiska frågor. 

- Per B informerar om initiativet ”En väg in” där ett möte avhållits i veckan mellan 

kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  

Vidare tar Per B upp behovet av en träff kring integrationsarbetet med Hyltes näringsliv.  

Beslutades att Anders B koordinerar. 

- Christer G kommenterar kommunens utmaningar med anledning av de senaste årens 

tillväxt. 2013 ankom till kommunen 90 nyanlända, 2014 256 personer och redan i januari 

2015 37 personer. 

- 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 20 februari kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk.

 


