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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 22 augusti 2014 

 

Närvarande: Lissi Pedersen   Hylte kommun 
 Josefin Dahlgren  Svenska kyrkan 
 Pär Petersson   Svenska kyrkan 
 Bo Lindbladh   Svenska kyrkan 
 Lina Bodestad   Hylte kommun 
 Anna-Karin Samuelsson  Svenska kyrkan 
 Roy Løken   Buddhawajana 
 Sirisuksan Chariyarat  Buddhawajana 
 Christer Grähs   Hylte kommun 
 Per Borg   Hylte kommun 
 Hakim Ahmadi  Afghanska 

Omar Haydar   Somaliska föreningen 
Mustafe Ahmed Yuusuf  Somaliska föreningen 

 Jamal Abdi Nur  Småland för Somalier 
 Abdirahman Adan  Midnimo Lessebo 

Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Per B. och Anders B. hälsade alla välkomna. 

Per B. presenterade förutsättningarna för projektet Utveckling Hylte i Hylte kommun  

 Projekt ”Integration Hylte” 

Anders B. presenterade projektet ”Integration Hylte” som bygger på arbetsmetoden 

Kronobergsmodellen och erfarenheter från bl.a. projektet Utveckling Hylte 

 Erfarenheter, idéer och förväntningar 

Anders B. framförde att det är viktigt att alla i samverkansgruppen har samsyn kring mål och 

förväntningar.  Då detta är första mötet ber Anders B om tankar, idéer och synpunkter: 

 

- Lissi P. ser samverkansgruppen som ett forum att både samordna och utbyta 

information. 

- Josefin D. känner ett stort hopp och potential i projektet. Det kan bli en hjälp att få mer 

resurser till det som redan görs idag samt öppna informationskanaler. 

- Pär P. nämner två projekt som Integration Hylte bör koordineras med; Internationella 

vänner och Invitationsdepartementet. Anders B undersöker möjligheten till 

samarbete/informationsutbyte. 

- Bo L. ser Integration Hylte som ett värdefullt projekt som kyrkan gärna vill vara en del av. 

I projektet kan vi lära av varandra. 

- Monica F. understryker att kultur är viktigt och ser även projektet som ett forum att 

samverka och mötas. Biblioteket är en viktig del och alla är välkomna. 

- Lina B. ser projektet som en möjlighet att täppa till ev. luckor i kommunal service och en 

möjlighet att skapa forum för att förbättra kontaktytor. 
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- Anna-Karin S. är positiv till projektet och ser möjligheten att ta ett helhetsgrepp där även 

näringslivet kan ingå. 

- Christer G. ser det grundläggande att nyanlända kommer ut i arbetslivet där det är viktigt 

att se nyanländas kunskap och kompetens. 

- Per B. trycker på att regelbundet deltagande i samverkansgruppen är mycket viktigt. 

- Hakim A. ser samverkansgruppen som en mycket bra arena att träffas och lära känna 

varandra. 

- Jamal A.N. poängterar att detta är ett oerhört viktigt projekt och att alla aktörer måste 

bli delaktiga. Säger: ”låt oss visa vad vi kan!”. 

- Mustafe A.Y. ser dagen möte som en bra start i integrationsarbetet och är mycket positiv 

till att jobba tillsammans.     

 

 Anders B. presenterade kommande mötesdatum för samverkansgruppen under hösten: 

 

- 5 september kl. 09.00 

- 19 september kl. 09.00 

- 3 oktober kl. 09.00 

- 17 oktober kl. 09.00 

- 31 oktober kl. 09.00 

- 14 november kl. 09.00 

- 28 november kl. 09.00 

- 12 december kl. 09.00 

 

Nästa möte avhålls den 5 september kl. 09.00, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk. OBS! 


