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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 12 juni 2015 

 

Närvarande:     Bo Westman     Hylte Hembygdskrets 
Pär Petersson     Svenska kyrkan 
Anwar Hassan     Somaliska föreningen 

  Sofie Månsson     Hylte kommun 
  Medina Gorinjac    Migrationsverket 
  Anna Larsson     Hylte Sport och Event 

Lars Sundberg     Hyltebostäder 
Monica Falk     Hylte kommun 
Ingemar Lindeqvist    Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan    Hylte kommun   

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

 

- Anna L uppdaterade om verksamheten i Hylte Sport och Event där Alpha CE och Sfi nu är 

igång med grupper i både dans och Thorax. Även specifika kvinnogrupper med dans har 

varit en succé. 

- Anwar H informerade att Somaliska föreningen var mycket glada för att ha välkomnat 

Integration Hyltes Advisory Board i de nya lokalerna den 27 maj. Dessutom uppdaterar 

Anwar H om invigningsfesten av de nya lokalerna den 1 juni med över 100 besökare och 

en bra artikel i tidningen.  

- Sofie M uppdaterade att kommunen sedan årsskiftet nu mottagit 183 nyanlända och att 

det nu kommer många anhöriga och familjer. Vidare tar Sofie M upp att hon får många 

telefonsamtal med frågor och synpunkter från allmänheten om integrationsarbetet. 

Föreslår en utökad informationsprocess, något som även framkom vid workshopen den 

29 maj.  

- Medina G uppdaterar från Migrationsverket och att verksamheten i Spenshult öppnar för 

mottagning den 1 augusti och att enheten i Falkenberg flyttar till Spenshult den 1 

september. Just nu finns 349 asylsökande i Hylte kommun.  

- Pär P uppdaterar att Fredscaféet i Hyltebruk gör uppehåll i sommar emedan språkcaféet i 

Landeryd håller sommaröppet. 

- Monica F uppdaterar att de två praktikanterna biblioteket har från Arbetsförmedlingen 

fungerar bra. Dessutom att det är ett stort tryck från Sfi på biblioteksvisningar, ett 20-tal 

den närmaste månaden. Det finns vidare ett stort behov av litteratur inom både svenska 

och matematik. 

- Bo W uppdaterar om det mycket lyckade nationaldagsfirandet på Lindekullen som denna 

gång även innehöll bl.a. somalisk dans. Vidare hälsade Bo W välkommen till 

midsommarfirandet på Lindekullen samt puffade för att Hembygdsföreningen firar 90-års 

jubileum i höst.  
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- Anna L och Anders B nämnde att satsningen på mentorskap för barn och unga, det som 

tidigare kallats ”mentorkompis” nu börjar ta form i en förening kallad Club 805, bl.a. i 

samverkan med FN organet World Food Program. Lansering om Club 805 och mer 

information direkt efter sommaren.    

 

- Beslutades om följande mötesdatum under hösten 2015 för Integration Hylte med 

starttid kl. 08.30: 

- 28 augusti 

- 11 september 

- 25 september 

- 9 oktober 

- 23 oktober 

- 6 november 

- 20 november 

- 4 december 

 

Anders B tackade för allt integrationsarbete under vårterminen och önskade alla en skön sommar. 

 

  

Nästa möte avhålls den 28 augusti kl 08.30 i somaliska föreningens lokal i det gamla stationshuset i 

Hyltebruk, Järnvägsgatan 14. OBS! 


