
Hej!

Den här månaden handlar nyhetsbrevet mycket om vår stundande resa till Öst-
errike och det spännande europeiska integrationssamarbete som vi är en del av 
sedan förra året. Nästa nyhetsbrev kommer om en månad, den 5 april. 

Emma Gröndahl, 
projektledare Integration Halland 
emma.grondahl@hylte.se 
073-147 25 54

Fem den femte
 från Integration Halland mars 2017

Aktuellt i projektet

Internationell konferens om ideella 
krafter för integration

Den 29-30 mars hålls det första nätverksmö-
tet i det transnationella samarbetsprojektet för 

integration på landsbygden IIRA (Immigrant Integration to 
Rural Areas). Temat för mötet i St Johann i Österrike är frivil-
ligsektorns plats i integrationsprocessen, och på programmet 
står studiebesök i området, workshops och presentationer.

Integration Halland är en av parterna i IIRA, och kommer att 
ha representanter från alla delar i projektet – projektledning, styrgrupp, beredningsgrupp och projekt-
medarbetare – med på mötet. Sverige representeras också av Lokalt ledd utveckling Halland. Övriga 
deltagare kommer från Leader-områden i Österrike, Tyskland och Finland. Leader är EU:s projekt för 
utveckling av landsbygden. 

Immigrant Integration to Rural Areas sjösattes under 2016 mot bakgrund av de liknande situationer 
som många EU-länder står inför i processen med integration av nyanlända. Syftet är att utbyta erfaren-
heter och definiera god praxis för en bättre etablering av nyanlända i landsbygdsområden. Integration 
Halland jobbar ännu bredare och etablerar även samverkan med organisationer i städer. 

Projektet pågår från 2017 till 2019 med ett nätverksmöte i varje deltagande land. Det andra nätverks-
mötet kommer att hållas i Halland i höst. 

Läs mer på IIRA:s blogg och framöver på Integration Hallands hemsida och i nyhetsbrev.

Deltagare från IIRA i Halland i november.
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Aktuellt i regionen

Kompletterande utbildningar
Under året startas tre nya kom-

pletterande utbildningar för perso-
ner med utländsk examen som biomedicinsk analy-
tiker, ekonom eller systemvetare. Nu har regeringen 
tagit beslut om antalet utbildningsplatser, och för 
vår region innebär det att 20 av platserna på eko-
nomutbildningen förläggs till Högskolan i Halmstad 
och 16 av platserna för biomedicinska analytiker till 
Göteborgs universitet. Utbildningarna är planerade 
att starta höstterminen 2017.

Läs mer i pressmeddelande från Utbildningsdepar-
tementet.

Trafiksäkerhet för nyanlända
Under 2017 kommer NTF Väst att fortsätta sitt 
arbete med projektet Trafiksäkerhet för asylsökande 
som påbörjades 2016. I projektet utbildas frivilliga, 
volontärer, studiecirkelledare eller andra utbildare 
som hjälper asylsökande med svenska språket och 
samhällsinformationen i 12 kommuner, bland annat 
de halländska kommunerna. Samarbetspartners 
erbjuds kostnadsfritt material och utbildning.

Är du intresserad, läs mer på NTF:s hemsida eller 
kontakta Shahla Alamshahi på NTF Väst.

Aktuellt i Sverige

Erfarenheter av ungas 
etablering kan gagna nyan-
lända

Delegationen för unga i arbete 
(Dua) får nu ett utökat uppdrag av 

regeringen. Delegationen har sedan 2015 bedrivit 
ett arbete för att främja samverkan mellan Arbets-
förmedlingen och kommuner med syfte att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

Dua:s erfarenheter tas med in i delegationens nya 
uppdrag, som blir att främja frivillig samverkan 

mellan berörda aktörer som har betydelse för nyan-
ländas, främst nyanlända ungdomars, möjligheter 
att etablera sig i arbetslivet. 

Läs mer i pressmeddelande från Näringsdeparte-
mentet.

Händer framöver

Jobbmässor i Hylte och La-
holm

Arbetsförmedlingens jobbmässor 
riktar sig till arbetssökande och är 

 en chans att möta arbetsgivare och besö-
ka seminarier. 

Den 10 mars hålls mässa på Forum i Hyltebruk, 
och den 17 mars på Campus Laholm.

Läs mer om utställare och program på Arbetsför-
medlingens hemsida, länk till mässan i Hyltebruk 
respektive Laholm.

Att komma till Sverige som ung – möjligheter 
och utmaningar
Länsstyrelsen i Halland arrangerar den 21 mars en 
fortbildningsdag som riktar sig till yrkesgrupper i 
Hallands län som arbetar med nyanlända barn och 
unga. Dagen innehåller workshops och föreläsning-
ar på olika teman, till exempel krigs- och flyktrela-
terade trauman och interkulturell kommunikation. 

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida.

Till sist...
... vill vi tacka vår koordinator 
Ulrika Andersson som nu slutar 
i projektet och hälsa Niklas 

Olausson varmt välkommen på 
tjänsten! Koordinatorn är bryggan 

mellan Integration Halland och Arbetsförmedling-
en, och den som ser till deltagare från etableringen 
anvisas till våra aktiviteter och kan ta ett steg när-
mare den svenska arbetsmarknaden.

integrationhalland.se
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