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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 17 oktober 2014 

 

Närvarande: Ingemar Lund   Hyltebruks IF 
 Per Borg   Hylte kommun 

Christer Grähs   Hylte kommun 
Monica Falk   Hylte kommun 
Stefan Bergman   Migrationsverket 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Farhan Ali   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. uppdaterar om Invitationsdepartementets Hylteverksamhet. 4 middagar är 

inplanerade och en positiv respons har visats på Facebook. Även samtliga SFI elever har 

visat stort intresse så nu behövs middagsvärdar. 

- Vidare informerade Pär P om en mycket positiv månadsträff i gruppen för daglediga. Vid 

senaste tillfället informerade flera personer om projektet Integration Hylte vilket var 

mycket uppskattat. Bl.a. informerade Anders B om projektet och även Lulzim Gashi från 

Islamiska kulturföreningen om verksamheten i föreningen och i moskén. 

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

Hylte – främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna”. Ett uppstartsmöte med mentorer 

och adepter genomförs måndagen den 20 oktober.  

- Christer G förtydligade att kommunens prognos för mottagna nyanlända med 

uppehållstillstånd i kommunen i år är 170-180 personer. 

- Vidare informerade Christer G att en ny integrationshandläggare rekryterats till 

kommunen och att den personen tillsammans med integrationssamordnaren ska utgå 

från Arbetsförmedlingens lokaler och därmed förbättra samverkan med AF ytterligare. 

-  Monica F informerade att möte med Arbetsförmedlingen är planerat för att diskutera 

möjligheten till praktikant som kan hjälpa till med införandet av det nya 

identifieringskodsystem för böckerna.   

- Vidare informerade Monica F att många nyanlända söker sig till biblioteket för att 

använda dator, studera läsa lätt böcker eller fika. Monica F nämner även 

kulturarrangemanget i hörsalen den 24 oktober kl. 19.00 då Chilensk musik kan avnjutas. 
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- Margaretha J uppdaterar om att arbetet med utökning av skollokaler och lärare som 

löper kontinuerligt. 

- Camilla G presenterar möjligheten till ett föredrag om integrationsarbete som LO kan 

erbjuda, ”Alla kan göra något”. Beslutas att Camilla G och Anders B koordinerar tid och 

plats. 

- Anne S informerar att processen med informatörer påbörjats och mer information kan 

ges vid nästa möte. 

- Per B påtalar att det höga antalet nyanländ som kommer till kommunen nu innebär ett 

stort tryck på många plan bl.a. lokaler och personal. 

- Vidare informerar Per B om arbetet som pågår med att göra projektet mer långsiktigt 

genom en ansökan som planeras till Europeiska Socialfonden där även andra kommuner i 

länet kan inkluderas. Per B berörde även att inom ramen för Integration Hylte ett utökat 

samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket diskuteras.  

- Stefan B genomförde en mycket uppskattad information med bl.a. följande innehåll: 

o Idag är det mer än 50 millioner flyktingar i världen enligt UNHCR 

o Diskussion pågår i EU om en solidarisk flyktingpolitik 

o  Uppdaterad prognos över antalet asylsökande i Sverige i år från 

Migrationsverket kommer den 4 november. Senaste prognosen är 60.000 men 

allt tyder på att de uppdaterade siffrorna kommer bli 85-90.000 med ca. 100.000 

nästa år. 

o Just nu 1.900 asylsökande i länet varav 251 i Hylte kommun. 

o I Hylte är avtal på gång med Hotell Forum med 50 platser med beräknad start i 

november. Dessutom 60 platser på Stenhuggargatan i Hyltebruk. 

o Just nu är 700 asylplatser i process i Halland. 

o Planerat är Spenshults sjukhus där förhandling pågår med beräknat 600-800 

platser. 

o Just nu bor 20.000 asylsökande i tillfälliga boende runtom i Sverige ex. hotell, 

vandrarhem, campingplatser etc.   

o Stefan B informerar att Migrationsverkets organisation nu ses över för att även 

omfatta mindre kontor lokalt. 

o Som framkommit i media i dagarna vill Migrationsverket nu försöka styra och 

undvika boende på orter som idag har en hög grad av asylboende. 

o Stefan B avslutade med att uppdatera om flyktingströmmar. Många asylsökande 

kommer idag från Eritrea via Libyen till Italien och vidare i EU. Asylsökande från 

Syrien flyr i huvudsak via Turkiet och Grekland. 

Men, trots att många flyktingar kommer till Sverige och Europa finns 96% av alla 

flyktingar i Mellanöstern i ”närområdet”. 

  

 

Nästa möte avhålls den 31 oktober kl. 09.00, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. OBS! 


