
1 
 

Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 29 april 2015 

 

Närvarande:     Per Borg     Hylte kommun 
Anwar Hassan     Somaliska föreningen 
Bo Westman     Hylte Hembygdsförening 

  Sofie Månsson     Hylte kommun 
  Medina Gorinjac    Migrationsverket 
  Monica Falk     Hylte kommun 

Lars Sundberg     Hyltebostäder 
Christer Grähs     Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan    Hylte kommun   

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

 

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder, bl.a. att en person nu glädjande börjar som 

informatör.  

Fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden. 

- Lars S uppdaterade om verksamheten i Hylte Sport och Event där de nya satsningarna 

varit mycket lyckade. Diskussion pågår med AlphaCE, som också är i AJ´s lokaler, om 

samarbete kring utnyttjande av bl.a. de nya stakmaskinerna. 

- Anders B uppdaterade om den kommande aktiviteten med ”praktikpaket” för ungdomar 

och nyanlända.  

- Bo W informerar om arbetet inför nationaldagsfirandet på Lindekullen. Mer information 

löpande. 

- Anwar H uppdaterar att föreningen räknar med att öppna de nya lokalerna under maj 

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

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

- Sofie M uppdaterade att kommunen sedan årsskiftet mottagit 123 nyanlända vilket är 

hälften av totala antalet för hela 2014. 

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

beräknas starta i juni/juli. 

- Monica F informerade om biblioteket och att 2 praktikanter börjar i maj. 

- Per B noterade att arbetslösheten i kommunen nu är 11% varför kommunen bjudit in till 

dialogmöte med Arbetsförmedlingen om situationen. 

- Christer G informerade att initiativ tagits till samverkan mellan kommunen och AlphaCE 

kring språkträning och studiebesök.  

Vidare att tillsammans med Arbetsförmedlingen kommunen i slutet av maj startar upp 

en etableringsgrupp med 8 nyanlända. 

Christer G uppdaterar också om ”En väg in” där processkartläggning nu genomförts i 

löpande dialog mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunen. 

- Anders B informerar att Advisory Board träffas den 27 maj. 
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Anders B avslutade mötet och önskade alla en trevlig Valborgshelg.  

 

 

  

Nästa möte avhålls den 12 maj kl 12.00, i konferensrummet vid Arbets- och näringslivskontoret (vid 

biblioteket Hyltebruk). OBS! 

 

 


