
Hej och god fortsättning på det nya året!

För projektet blir det ett år av utförande, utvärdering och utveckling av våra aktiviteter och 
vårt regionala lärande, för att ta nyanländare närmare arbetsmarknaden. Som alltid vid års-
skiften träder nya lagar och regleringar i kraft, och här i nyhetsbrevet kan du läsa om några av 
dem. Nästa nyhetsbrev kommer den 5 februari.

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

Fem den femte
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Händer i projektet

Ny projektmedarbetare 
rekryteras 

Integration Halland kommer under 
2016 att komplettera våra aktiviteter i 

Hylte kommun med en utbildning i arbetsplatskultur 
och arbetsmarknadskunskap. 

Rekryteringen av en ny projektmedarbetare för ända-
målet pågår just nu.

Svensk arbetsmarknad i 
Falkenberg

Mohammad Alzoubi har bott i 
Falkenberg sedan i februari i år. 

I sin syriska hemstad Dar’a arbetade 
han som civilingenjör inom väg och vatten. 

Efter utbildningen för nyanlända på Katrinebergs folk-
högskola är han nu deltagare i Svensk arbetsmarknad, 
Integration Hallands aktivitet i Falkenberg. 

Mohammad och de andra 
deltagarna i Svensk arbets-
marknad får genom före-
läsningar, diskussioner och 
studiebesök under 10 veckor 
grepp om det svenska sam-
hället, lagar och regler på 
arbetsmarknaden och hur 
man går till väga för att söka 
ett jobb. 

Läs mer om aktiviteten på 
Integration Hallands hemsida.

Händer i regionen
 
Länsstyrelsens 
utbildningsdagar 

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder 
in till två olika utbildningsdagar som riktar sig till per-
soner som arbetar med asylsökande, ensamkommande 
barn och/eller andra nyanlända. 

Den 31 januari är ämnena hederskontext, mäns våld 
mot kvinnor och missbruk, och den 6 februari ligger 
fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet 
och barnperspektiv. Sista anmälningsdag är 27 januari 
respektive 30 januari. 
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Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida: 
Temadag om hedersrelaterad kontext och mäns våld 
mot kvinnor samt preventiva insatser mot droger 
respektive 
Utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati, jäm-
ställdhet och barnperspektiv.

Händer i Sverige

Nytt forskningsprojekt: 
Integration med mobilen 

Ett nytt tvåårigt forskningsprojekt, 
Minklusion, vid Göteborgs universitet och Chalmers 
tekniska högskola ska utveckla en mobil applikation 
riktad till nyanlända. 

Plattformen ska anpassas efter målgruppens behov, 
med samlade verktyg för språkinlärning, interkulturell 
kommunikation och ett professionellt nätverk. Målet är 
att förbättra nyanländas möjligheter att snabbare och 
på ett mer målinriktat sätt inkluderas i samhället. 

Läs mer i pressmeddelande från Göteborgs universitet 
eller på projektets hemsida, som även har en version på 
arabiska.

Rättviseförmedlingen  

Rättviseförmedlingen hjälper medier, organisationer 
och projekt att hitta kompetens. Företag eller organisa-
tioner ber Rättviseförmedlingen om hjälp, som i sin tur 
använder sociala medier för att hitta den kompetens 
som rekryterare inte har i sina nätverk. 

Målet är att korrigera skevheter som bygger på stereo-
typa föreställningar om bland annat kön, ursprung och 
fysiska förutsättningar.

Läs mer på Rättviseförmedlingens hemsida eller på 
facebooksidan.

Lagar och lagförslag

Regelförenklingar för 
effektivare etablering 

Ett nytt förslag från Arbetsmark-
nadsdepartementet om förändringar i regelverket för 
etablering av nyanlända har skickats ut på remiss. 
Etableringen skulle med ett förändrat regelverk mer 
efterlikna övriga arbetsmarknadsåtgärder, och ny-
anlända i etableringen skulle ha samma villkor och 
krav som övriga arbetslösa. Syftet är minskad admi-
nistration, ökad effektivitet och flexibilitet samt ökad 
individanpassning.  

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2018, 
och Integration Halland kommer därför att följa och 
utvärdera vad förändringarna skulle innebära för våra 
insatser för nyanlända i etableringen. 

Läs mer i pressmeddelande från regeringen. 

Statsbidrag för regionaliserad yrkesvux 

Från och med 1 januari i år är det möjligt för kom-
muner att söka statsbidrag för att i samverkan med 
varandra planera och genomföra yrkesinriktad vuxen-
utbildning. En del av satsningen på regional yrkesvux 
reserveras utbildning för elever inom sfi och svenska 
som andraspråk. 

Läs mer i ett annat pressmeddelande från regeringen. 

Nya snabbspår 

Arbetsförmedlingen och branscherna har sedan 2015 
skapat snabbspår för nyanlända med tidigare erfaren-
het eller utbildning. Det första snabbspåret kom 2015 
och riktade sig till kockar. Nu presenterar regeringen 
ett nytt snabbspår för anlända i träindustrin. 

Även här kan du läsa mer i ett pressmeddelande från 
regeringen.

Information om tidigare snabbspår finns här.
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