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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 17 april 2015 

 

Närvarande:     Anwar Hassan     Somaliska föreningen 
  Pär Petersson     Svenska kyrkan 
  Sofie Månsson     Hylte kommun 
  Kaj Sand     Arbetsförmedlingen 
  Carola Lindgren     Arbetsförmedlingen 
  Medina Gorinjac    Migrationsverket 

Carolin Andersson    Studieförbundet Vuxenskolan 
Lars Sundberg     Hyltebostäder 
Ingemar Lindeqvist    Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan    Hylte kommun   

 
● Anders B. hälsade alla välkomna till dagens möte i samverkansgruppen. 

 

- Lars S informerade att Hyltebostäder hittat en person som ska erbjudas ett nystartsjobb 

som informatör.  

Lars S uppdaterade också från bostadsmarknaden där det är ett hårt tryck på lägenheter 

men även stigande omsättning på småhus.  

- Anders B och Ingemar L sammanfattade Föreningsmässan den 9 april i Gamla hallen där 

ett 20 tal utställare visade upp sin verksamhet för mer än 300 besökare. Mässan var 

mycket uppskattad av både besökare och utställare. Vi fick även god täckning i 

Hallandsposten. Samtliga närvarande var positiva till Föreningsmässan. 

- Lars S uppdaterade om verksamheten i Hylte Sport och Event som nu bl.a. expanderat i 

AJ´s lokaler med bl.a. stakmaskiner och utmärkta ytor för dans. 

- Carolin A informerade om att Studieförbundet nu bl.a. planerar cykelkurser för kvinnor. 

- Anders B och Carola A uppdaterade om den kommande aktiviteten med ”praktikpaket” 

för ungdomar och nyanlända.  

- Ingemar L informerar om arbetet inför nationaldagsfirandet på Lindekullen där nästa 

arbetsmöte är inplanerat till den 29 april. Mer information löpande. 

- Anwar H uppdaterar att föreningen räknar med att öppna de nya lokalerna den 1 maj. I 

lokalerna planeras aktiviteter med bl.a. läxhjälp och samhällsinformation. 

Föreningen önskar hjälp med möbler till den nya lokalen bl.a. stolar och bord.  

- Carola A informerar att 2 resurspersoner planeras anställas i maj med uppgift att 

förstärka kring rekrytering inom etableringen. 

Vidare introduseras Kaj Sand som normalt arbetar i Kungsbacka men som just nu är 5 

dagar i veckan i Hylte. 

Carola A informerade om Arbetsförmedlingens nya geografiska organisation i Halland 

med två enheter där Lars Öhlund som enhetschef ansvarar för Halmstad, Hylte och 

Laholm. 

Just nu är 244 personer inskriva i etableringen i Hylte.  
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- Kaj S uppdaterade om Arbetsförmedlingens verksamhet i Hylte. 

- Sofie M informerar att kommunen sedan årsskiftet mottagit 115 nyanlända. 

- Medina G uppdaterar om Migrationsverket och bl.a. att verksamheten i Spenshult 

beräknas starta i juni/juli. 

Vidare informerar Medina G om Migrationsverkets praktikverksamhet där vi bör 

undersöka möjligheten att samordna med det andra ”praktikpaketet”. 

- Pär P informerar att Fredscaféet på fredagar fungerar bra men man nu önskar 

komplettera med ett koncept med en öppen mötesplats.  

 

- Anders B avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg. 

 

  

Nästa möte avhålls den 29 april kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. 

 

 


