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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 3 oktober 2014 

 

Närvarande: Ingemar Lund   Hyltebruks IF 
Christina Andersson  Arbetsförmedlingen 
Bo Lindbladh   Svenska kyrkan 
Anna Roos   Hylte kommun 
Christer Grähs   Hylte kommun 
Monica Falk   Hylte kommun 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Margaretha Johansson  Hylte kommun 
Lina Bodestad   Hylte kommun 
Camilla Gustavsson  LO 
Anne Sjösten   Hyltebostäder 

 Pär Petersson   Svenska kyrkan 
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna. 

 

- Pär P. informerade om att, som ett led i vårt fadderinitiativ, det för 

Invitationsdepartementet´s Hylteverksamhet en plats skapats på Facebook. Adressen är 

Invitationsdepartementet Hylte. 

- Anders B. uppdaterade från arbetsgruppen för det nya fadderinitiativet ”Möteplats Hylte 

– främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna”. Informerades att Ingemar Lund ersätter 

Lina B i arbetsgruppen. Ett uppstartsmöte med faddrar och adepter är planerat till den 

20 oktober. En informationsfolder ska uppdateras och därefter även läggas ut på 

hemsidan. 

- Ingemar Lund och Christina A talade om möjligheten att Hyltebruks IF (HIF) kan hjälpa till 

med att förmedla praktikanter. Ingemar Lund och Christina A koordinerar. 

- Christina A nämner att Katrinebergs folkhögskola kan vara en möjlighet att fånga upp 

behövande elever och göra dem gymnasieförberedda. Margaretha J undersöker 

kommunens behov. 

- Bo L informerade om kyrkans verksamhet kring nyanlända. 

- Anna R informerade om Familjecentralens verksamhet, bl.a. Bryggan för 

ensamkommande barn och familjehem för barn < 16 år. Anna R hoppas projektet kan 

hjälpa till att hitta fler familjehem. 

- Christer G påtalade att vi nu i kommunen tar emot många nyanlända vilket medför ett 

hårt tryck på organisationen. Prognosen i år är 180 personer vilket är en fördubbling mot 

förra året. 
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- Monica F informerade att biblioteket är igång med att införa ett nytt 

identifieringskodsystem för böckerna. Detta innebär en hel del manuellt arbete så 

Monica F söker nu praktikant via Arbetsförmedlingen. 

- Anwar H påtalar behovet av modermålsundervisning för både barn och gamla. Anwar H 

och Anders B undersöker till att börja med möjligheten till lokal för undervisningen. 

- Margaretha J understryker Christer G´s inlägg och tillägger att det nu är stora utmaningar 

bl.a. med skollokaler och lärare. 

- Camilla G påtalar vikten av information om projektet och dess delar. 

- Anne S uppdaterar att det är stor brist på bostäder.  

 

 

Nästa möte avhålls den 17 oktober kl. 09.00, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. OBS! 


