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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 14 november 2014 

 

Närvarande: Niklas Rånge   Polisen 
Bo Westman   Hylte Hembygdskrets 
Per Petersson   Svenska kyrkan 
Camilla Gustavsson  LO 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Anne Sjösten   Hyltebostäder 
Margaretha Johansson  Hylte kommun 
Abdirahman Adan Abdi  Midnimo  
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna och särskilt Niklas Rånge som ny deltagare i 

samverkansgruppen. 

 

- Camilla G informerade om och distribuerade inbjudan till föredraget 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. 

- 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.  

- Abdirahman Adan Abdi var inbjuden från Lessebo för att löpande 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 presenterade att information om Hembygdkretsens verksamhet kan delges vid 

nästa möte.  

- Margaretha J informerade om att arbetet fortskrider med initiativet kring ”En väg in” och 

Anders B nämnde att målsättningen är att detta ska kunna vara på plats runt årsskiftet. 

Vidare tog Margaretha J upp behovet av en strukturerad informationsprocess 

beträffande vilka lagar och regler som gäller i Sverige rörande bl.a. barnaga etc. Anders B 

koordinerar och initierar en process. 

- Per P uppdaterade om kyrkans verksamhet och tagna kontakter. Tillsammans med 

AlphaCE startas i församlingshemmet i Hyltebruk upp ett språkcafé den 28/11 kl. 14.00-

16.00. Vidare informerade Per P om Invitationsdepartementet och den fortsatt positiva 

utvecklingen. 
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- Anwar H uttryckte att uppstartsmötet den 20 oktober i det nya mentorinitiativet 

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

Vidare informerade Anwar H att tillsammans med ABF en studiecirkel startas upp för 

föreningens medlemmar kring i första hand svenska och mattematik. Dessutom vill 

Somaliska föreningen aktivera sig för att bistå personer på asylboenden i kommunen.    

 

Beslutades att starttid för samverkansgruppens möten i fortsättningen ska vara 08.30. 

 

 

Nästa möte avhålls den 28 november kl. 08.30, på Hyltebostäder, Storgatan, 1 Hyltebruk. OBS 

denna gång på annan plats och tidigare än vanligt! 


