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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 31 oktober 2014 

 

Närvarande: Per Borg   Hylte kommun 
 Lars Öhlund   Arbetsförmedlingen 
 Görgen Hildingsson  Hylte kommun 

Monica Falk   Hylte kommun 
Bo Westman   Hylte Hembygdskrets 
Camilla Gustavsson  LO 
Abdirahman Adan Abdi  Midnimo  
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Hanna Lundgren  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna. 

 

- Anders B. informerade om uppstartsmötet den 20 oktober i det nya mentorinitiativet 

”Möteplats Hylte – främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna”.  Mötet var mycket 

lyckat med 17 deltagare. Nu är tre mentorrelationer uppstartade och ett 

uppföljningsmöte är inplanerat till den 19 januari.  

- Monica F uppdaterade att ett positivt möte genomförts med Arbetsförmedlingen och 

förhoppningen är att i början av nästa år knyta en praktikant som kan hjälpa till med 

införandet av det nya identifieringskodsystem för böckerna.   

- Per B och Görgen H uppdaterar om arbetet med inventering och utökning av resurser i 

skola och förskola med anledning av det höga antalet nyanlända barn som nu kommer till 

kommunen. 

- Camilla G uppdaterar att tid och plats meddelas vid nästa möte för föredraget om 

integrationsarbete som LO kan erbjuda, ”Alla kan göra något”. 

- Anne S informerar via Anders B att ett positivt möte genomförts med 

Arbetsförmedlingen kring processen att knyta informatörer till Hyltebostäder. Mer 

information vid nästa möte.. 

- Per B uppdaterar om arbetet som pågår med att göra projektet mer långsiktigt genom en 

ansökan som planeras till Europeiska Socialfonden där även andra kommuner i länet kan 

inkluderas. Per B berörde även att inom ramen för Integration Hylte ett utökat 

samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket diskuteras.  

- Abdirahman Adan Abdi var inbjuden från Lessebo för att informera om kulturföreningen 

Midnimo som kommit långt i sitt arbete i Lessebo, bl.a. med läxhjälp och flera 

ungdomsaktiviteter.  Abdirahman bistår med stöd till somaliska föreningen i Hylte i 

utvecklingsarbetet av verksamheten. 

- Bo W uppdaterade om möten i länet där han presentarat vårt projekt med positiv 

respons.  
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- Lars Ö informerade att kommunens integrationshandläggare flyttar in i 

Arbetsförmedlingens lokaler i november vilket blir positivt för samarbetet. 

Vidare informerade Lars Ö att ansvaret för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 

flytta från Kungsbacka till Halmstad. Nu genomförs rekrytering av både sektionschef och 

arbetsförmedlare. 

 

Mötet avslutades med en uppskattad presentation av Hanna Lundgren om projektet 

”Boost Hylte”.  

 

 

Nästa möte avhålls den 14 november kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. OBS denna 

gång tidigare än vanligt! 


