
Fem den femte
från Integration Halland augusti 2017

Påminnelse: 
Anmäl dig till höstens internationella konferens om nyanländas etablering
Arbetar du, inom privat, offentlig eller ideell sektor, med nyanländas etablering på arbetsmarkna-
den? Vill du utbyta erfarenheter med deltagare från Sverige, Finland, Tyskland och Österrike? Då 
är höstens möte i det internationella nätverket Immigrant Integration in rural areas något för dig. 
20 augusti är sista anmälningsdag för nätverksmötet som Integration Halland anordnar tillsam-
mans med Lokalt ledd utveckling Halland i Varberg den 19-20 september.

Läs inbjudan på vår hemsida och intresseanmäl dig via anmälningslänken här.

Kartläggning av nyanlända kvinnors etablering
Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget för etableringen av ny-
anlända kvinnor, med slutredovisning i januari nästa år. I dagsläget står nästan 30 % av de utrikes 
födda kvinnorna i arbetsför ålder utanför den svenska arbetsmarknaden. 

I Integration Halland arbetar vi med den här frågan över hela projekttiden 2016-2018, på flera 
olika sätt. Vi strävar hela tiden efter jämställdhet bland de deltagare som anvisas till våra akti-
viteter (under 2016 aktiverade vi 41 % kvinnor och 59 % män), vi diskuterar förväntningar på 
manligt och kvinnligt på arbetsmarknaden med våra deltagare, och våra projektmedarbetare har i 
sommar haft handledning utifrån upplevda jämställdhetsdilemman.

Läs mer om regeringens kartläggningsuppdrag i ett pressmeddelande.

Företagarskola sprids i Halland
Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om företagarskolan för nyanlända i Kungsbacka, ett spännan-
de initiativ från Almi och Kungsbacka kommun. Projektet har varit mycket populärt och sprids 
nu till övriga Halland. I Varberg planeras företagarskolan för nyanlända dra igång i september, 
och planer finns för start även i Falkenberg och i Halmstad. 

Läs mer om företagarskolan i en artikel från Sveriges Radio Halland.
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http://integrationhalland.se/integrationhalland/media/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/inbjudaninternationelltnatverksmoteomintegrationivarberg.5.325c584a15ca981e4c52569.html
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=c6d7c738-b3ff-4cac-9d0d-bb200071cbd8
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/okad-kunskap-om-utrikes-fodda-kvinnors-deltagande-pa-arbetsmarknaden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6749510
http://instagram.com/integrationhalland
http://integrationhalland.se
http://instagram.com/integrationhalland
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Drop-in för nyanlända i Laholm
Nu har Laholms kommuns öppna mottagning för nyanlända öppnat! Onsdagar mellan 8.30 och 
12.00 kan man som nyanländ asylsökande eller med uppehållstillstånd besöka mottagningen, 
utan tidbokning, för att få hjälp med information, vägledning och olika ansökningar. Mottag-
ningen ligger på Lantmannagatan 3 i Laholm.

Läs mer på Laholms kommuns hemsida.

Månadens instagram
Till sist: en härlig bild från Integration Hallands cykelkurs, sommarens nyhet inom ramen för 
vår aktivitet Hälsoutveckling i Hyltebruk.

Följ projektets vardag på @integrationhalland på instagram!

Med hopp om många fina sensommardagar – vi hörs igen den 5 september.

@integrationhalland
integrationhalland.se

http://www.laholm.se/nyheter/oppen-mottagning-nyanlanda/
https://www.instagram.com/integrationhalland/
http://instagram.com/integrationhalland
http://integrationhalland.se

