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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 6 mars 2015 

 

Närvarande:    Pär Petersson     Svenska kyrkan 
Sofie Månsson     Hylte kommun 
Muna Awasah     Hand by hand 
Majid Wandi     Tolk/Gäst 
Anwar Hassan     Somaliska föreningen 
Christer Grähs     Hylte kommun 
Per Borg      Hylte kommun 
Emma Gröndahl     Hylte kommun 
Anna Larsson      Hylte Sport och Event 
Lars Sundberg     Hyltebostäder 
Carola Lindgren     Arbetsförmedlingen 
Medina Gorinjac     Migrationsverket 
Camilla Gustavsson    LO facken i Hylte 
Niklas Rånge     Polisen 
Carolin Andersson    Studieförbundet Vuxenskolan 
Ingemar Lindeqvist – vid pennan fr. 09.00  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan t.o.m. 09.00 Hylte kommun   

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

 

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder, bl.a. att processen med ett par informatörer 

löper på som planerat. Styrelsen skall till Jönköping för möte och studiebesök på nya 

lägenheter. Lars skall väcka integrationsfrågan i styrelsen hur man löser bostäder i 

framtiden. Stor fråga hur vi får bra bostäder i Hyltebruk 

- Bo E uppdaterar om processen med ESF ansökan och de inplanerade besöken hos 

samtliga kommuner i länet som alla är genomförda under nästa vecka.  

- Pär P uppdaterar om verksamheten med Fredscafé att  i församlingshemmet i Hyltebruk 

kl. 13.00-15.00 på fredagar som fortsätter våren ut.  

- Anders B uppdaterade om mentorprojektet ”Mötesplats Hylte” och uppmanar alla att 

rekrytera fler mentorer.  

- Anders B informerade om att arbetsgruppen kring mentorsatsningen för barn och 

ungdomar, ”Mentorkompis”, träffas på tisdag 10 mars. Beslutades att även Niklas R 

deltar i gruppen. 

- Ingemar L uppdaterade om arbetet med en kultur-/föreningsmässa den 9 april i Gamla 

hallen. Samtliga föreningar i Hylte bjuds in till ett informationsmöte den 18 mars kl. 

19.00 i hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk. 

- Pär P och Ingemar Li informerar om att utdelningen av insamlade kläder, leksaker och 

husgeråd varit en succé med mer än 300 besökare. Eftersöker mer svensktalande till 

Fredscaféerna. Dagens café kommer att handla om Djur & Natur. 
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- Christer G uppdaterade om initiativet ”En väg in” ett möte avhålls i eftermiddag den 6 

mars mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  

- Anna L uppdaterade om verksamheten i Hylte Sport och Event och bl.a. de lyckade 

dansaktiviteterna. Mötesplatser för ungdomar möjlig danslokal på AJ.s. 

Anna L presenterade även en gäst Majid Wandi som deltog vid dagens möte. 

- Anwar H uppdaterar om somaliska föreningens nya lokal och att planering pågår för en 

öppningsfest. Aktiviteter som redan nu är inplanerade i lokalen är läxhjälp och 

studiecirklar.  

- Camilla G. Styrelsen i LO facken i Hylte kommer att upplösas och ligga under LO Väst. 

Återkommer med mera uppgifter nästa gång. 

- Per B. Informerar att Artikeln nu är klar och han har fått läsa resultatet. 

- Muna A vill ha hjälp att komma närmare kommunen. Mer mötesplatser och lokal till sina 

landsmän, söker också mer basic information för barn och ungdomar. 

o inlägg från Emma G: Ungdomsgård - involvera ungdomar tillsammans. 

o inlägg från Per B. Viktigt att föreningar hjälper till. 

- Niklas R. Omvärlden kryper närmare. Närmare 300 har rest för att deltaga med IS. Bör se 

upp med ensamma flyktingar och avvikande beteende och påverkan. Övrigt, 

skadegörelse fortfarande hög vid skolan. Samt att det varit utomstående som har 

kommit in och stört vid träningar. Har varit oroligheter internt i vissa grupper. 

o Inlägg från Per B. HUR GÅR VI TILLVÄGA OM DET HÄNDER NÅGOT? 

- Medina G. På Spenshult pågår nu ombyggnad. Det kommer 240 personer i första 

omgången, 700 platser totalt. Skall vara en Mottagning & Prövningsenhet där man skall 

vara max ett år. Eventuellt skall det ske SFI-utbildning på plats. SFI bör läggas i närhet av 

boendet, närmast är annars Oskarström. 

- Carola L informerade Att AF kommer att själva sköta Lots-verksamheten och har sagt upp 

lotsavtalen. Påpekar att det kan bli vissa glapp innan allt är färdigt. 

- Carolin A informerar att det händer mycket just nu, mycket kurser på gång. 

- Anders B uppdaterade om att seminariet den 26 februari. ”Integration Hylte” drog 134 

besökare och att specialvisning av succéfilmen ”Trevlig Folk”, om projektet Somalia 

Bandy, på kvällen den 26 februari var mycket uppskattad. Samtliga ansåg att det var en 

mycket lyckad succéaktivitet. 

- Anders B informerade att en kommande aktivitet är ett ”praktikpaket” som är ett 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Hylte kommun och näringslivet.  

 

- Ingemar L avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg. 

 

Nästa möte avhålls den 20 mars kl. 08.30, i Kyrkans Församlingshem i Hyltebruk. 

 

 

 


