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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 5 september 2014 

 

Närvarande: Lars Öhlund   Arbetsförmedlingen 
 Ulrika Andersson  Arbetsförmedlingen 
 Pär Petersson   Svenska kyrkan 
 Lina Bodestad   Hylte kommun 
 Evelina Samuelsson  Hylte kommun 
 Margaretha Johansson  Hylte kommun 
 Monica Falk   Hylte kommun 
 Ann-Christin Johansson  Hylte kommun 
 Claes Johansson  Hyltebostäder 
 Christer Grähs   Hylte kommun 
 Per Borg   Hylte kommun 

Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna. 

 

- Pär P. uppdaterade om språkcaféet i Landeryd på måndagar kl. 14.00-16.00. Pär P. har 

även varit i kontakt med Invitationsdepartementet. Anders B och Pär P. koordinerar 

vidare. 

- Monica F. informerar om att biblioteket bjuder in förskolor och ger ut lånekort och bok. 

Vidare informerar Monica F. att man förstärker med lättlästa svenska  böcker.  

- Lina B. informerar att hon till skolan beställt materialet ”Hej Sverige” från Friends. Det är 

en unik kampanj från Friends och UNHCR mot fördomar och utanförskap i skolan. 

- Margaretha J. nämner att skolan ser en stor utmaning i nuvarande system där barn utan 

förvarning kommer till skolan för att påbörja undervisning. Margaretha J. och Anders B. 

har talat om detta och tanken är att utarbeta ett nytt sätt, ”en väg in”. Mer info löpande.  

- Christer G. föreslår en Integrationsportal kopplat till projektets plats på kommunens 

hemsida. Här kunde samlas all information och alla initiativ som redan finns i kommunen. 

Anders B. tittar in i det. 

- Per B. trycker igen på att samordning mellan samverkansgruppen deltagare är en av 

projektets framgångsfaktorer. Dessutom informerar Per B. om mötet i Advisory Board 

den 3/9 som var ett mycket positivt och kreativt möte. 

- Lars Ö. och Ulrika A. tog upp problemen som uppstår pga av de, från 1 april, ändrade 

reglerna kring etablering. Det blir ett ”moment 22” då en person måste ha bostad för att 

kunna starta en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen samtidigt som en bostad inte 

kan erbjudas utan etableringsplan med tillhörande ekonomi. Claes J. håller med om 

problemet. 

- Claes J. informerar att 10 lägenheter i Hyltebostäders bestånd hyrs ut till 

Migrationsverket som asylboende.   
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Vidare diskuterades möjligheten till ett ”Bovärdskoncept” på Hyltebostäder med flera 

personer med olika språk och kulturell kompetens. Ett möjligt samarbete kunde ske 

mellan flera deltagare i samverkansgruppen. Anders B. och Claes J. koordinerar.  

- Ingemar L informerar om den kommande Framtidsfesten den 6 september.  

 

 

Nästa möte avhålls den 19 september kl. 09.00, i Svenska kyrkans församlingshem, Kyrkogatan 5 
Hyltebruk. OBS! 


