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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 20 mars 2015 

 

Närvarande:    Muna Awasah     Hand by hand 
Anwar Hassan     Somaliska föreningen 
Anna Larsson      Hylte Sport och Event 
Anne Sjösten     Hyltebostäder 
Bo Westman     Hylte Hembygdskrets 
Carola Lindgren     Arbetsförmedlingen 
Niklas Rånge     Polisen 
Carolin Andersson    Studieförbundet Vuxenskolan 
Evelina Samuelsson    Hylte kommun 
Monica Falk     Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan    Hylte kommun   

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

 

- Anne S uppdaterade från Hyltebostäder om att processen med ett par informatörer 

löper på som planerat med intervjuer nästa vecka.  

- Anna L och Anders B uppdaterade om arbetet kring mentorsatsningen för barn och 

ungdomar med arbetsnamnet ”Mentorkompis”. Arbetsgruppen träffades den tisdag 10 

mars och förhoppningen är att kunna presentera ett utkast till projektet vid nästa möte i 

samverkansgruppen. 

- Anders B uppdaterade om arbetet med en kultur-/föreningsmässa den 9 april i Gamla 

hallen. Många föreningar i Hylte träffades till ett informationsmöte den 18 mars kl. 19.00 

och enades om att mässan genomförs den 9 april kl. 15.00-18.00. Mer info vid nästa 

möte. 

- Carola L informerade från mötet kring initiativet ”En väg in” den 6 mars mellan 

kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Mötet var mycket positivt och 

Carola L förväntar att initiativet startar i närtid med till att börja med 1 dag per vecka.   

- Anna L uppdaterade om verksamheten i Hylte Sport och Event där det nu är mycket på 

gång bl.a. de lyckade dansaktiviteterna. Anna L har och startat en dialog med skolan. 

- Niklas R uppdatar om läget i kommunen just nu där det bl.a. förekommer skadegörelse 

vid Örnaskolan. 

- Carola L informerade om att AF rekryterar personal även till Hylte. 

- Carolin A uppdaterar om verksamheten med många kurser på gång. 

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

och nyanlända. Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Hylte kommun och 

näringslivet. Carola L återkommer med resurser och ansvarig från Arbetsförmedlingen. 

- Anders B informerade från Boost Hylte om Framtidskvällen på Torups Gästis den 31 mars 

kl. 18.00-20.30. 
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- Evelina S informerade om initiativet ”Företagsambassadören” som är avsett för elever i 

årskurs 8. Eleverna genomför företagsbesök den 25 maj och därefter anordnas en mässa 

i Örnaskolan den 29 maj där elever och företag ställer ut. 

- Anne S påtalar bristen på kommunikationer mellan orter i kommunen, särskilt mellan 

Hyltebruk och Landeryd och Unnaryd. Detta hämmar bl.a. bosättningen på dessa orter. 

- Carola L informerar att Arbetsförmedlingen under hösten planerar att fokusera på 

validering och samverkan med näringslivet. 

- Monica F informerar om ett arbetsmöte inför nationaldagsfirandet som avhålls den 31 

mars kl. 13.00 på biblioteket. Somaliska föreningen och Hand by Hand deltar också. 

- Bo W uppdaterar om aktiviteter kring Lindekullen och hembygdsrörelsen. 

- Anwar H informerar att föreningen planerar att fira den somaliska nationaldagen den 1 

juli. Vid detta tillfälle är alla välkomna och mer information kommer löpande.     

 

- Anders B tackade för att vi fick vara i församlingshemmet, avslutade mötet och önskade 

alla en trevlig helg. 

 

Nästa möte avhålls den 1 april kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. 

 

 

 


