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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 12 juni 2015 

 

Närvarande:     Carola Lindgren     Arbetsförmedlingen 
Carolin Andersson    Studieförbundet Vuxenskolan 
Anwar Hassan     Somaliska föreningen 

  Abukar Moalin     Somaliska föreningen 
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. 

 

- Anwar H välkomnade till Somaliska föreningens lokal och informerade om verksamheten. 

Idag har föreningen ca. 200 medlemmar.  

 

- Monica F uppdaterar att en av bibliotekets två praktikanter har fått jobb på Örnaskolan 

och att den återstående har praktik till november. Praktiken har varit mycket lyckad. 

Monica F inbjöd vidare till konsert i bibliotekets hörsal den 3 september kl. 19.00. Då 

arrangeras, i samarbete med Kulturverket, en familjekonsert med kurdisk musik. 

Liknande konserter arrangeras 1-2 gånger re termin. 

 

- Anders B uppdaterade om 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. Redan under nästa vecka planeras 

lansering av hemsida, Facebook och pressrelease.   

 

- Carola L informerade att Carina Malmstedt startat som ny sektionschef med ansvar för 

Hylte. I övrigt förstärks även med fler personalresurser på kontoret i Hylte, nu 5 

handläggare och 2 etableringsresurser. Etableringsresurserna ska fokusera på 

praktikplatser och arbete. 

 

- Carolin A informerade att Studieförbundet vill vara en aktiv part i integrationsarbetet. 

Verksamhet planeras att starta upp under hösten riktat både mot asylsökande och 

personen med uppehållstillstånd.  Kom gärna med idéer på aktiviteter till Carolin A. 

 

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder. I beståndet är allt uthyrt förutom få lägenheter i 

Unnaryd. Vidare informerar Lars S att bovärden som anställdes i juni är uppskattad och 

att initiativet är lyckat. 
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- Lars S informerar från Hylte Sport & Event att verksamheten startat upp efter sommaren 

och samarbetet med AlphaCE fortsätter. 

  

 

 

Anders B tackade för dagens möte. 

 

  

Nästa möte avhålls den 11 september kl 08.30 i Kyrkans församlingshem i Hyltebruk, Kyrkogatan 5, 

OBS! 


