Minnesanteckningar Strategisk grupp integration
2017 - 08 – 16
Tid: 09.00-12.00
Plats: Kungsbacka kommun, (Vägmästaren, Syréngatan 1), lokal Lygnern;
Deltagare:
Falkenberg: Tor Jacobsen
Halmstad: Annika Vannerberg
Varberg: Mats Oljelund
Kungsbacka: Karin Martinsson
Hylte: Ibrahim Baalbaki

Laholm: Anna-Maria Mårtensson
Länsstyrelsen: Lovisa Ljungberg
Region Halland: Boel Abelson-Crossley,
Amina Boulaabi

Erfarenhetsutbyte:
1. Inledning
Info om Kungsbackas arbete med integration
Karin skickar ut ppt
 Försörjningsstöd med återkrav
Hur hanterar vi återkraven? Nyanlända som hamnar i glappet innan de får
försörjningsstöd. Vansbromodellen (Mölndal kommun) handlar om att ge förskott på
förmån där förskottet återbetalas när försörjningsstöd inträder. Kungsbacka
undersöker möjligheten om Vansbromodellen är ett alternativ för att hjälpa till med
övergången, dock är det inte aktuellt hos någon av de övriga kommunerna ännu.
Förslag: Ta med fler scenario som beskriver komplexiteten i glappet vid övergångar
kopplat till ekonomiskt bistånd vid bosättningsärenden.
Samverkan:
2. Inför dialogmöte med Kommittén om inrättandet av en delegation mot segregation
Region Halland har tillsammans med Kungsbacka och Halmstads kommun bjudits in
till en dialog med representanter för Kommittén om inrättandet av en delegation
mot segregation. Mötet äger rum 6 september. Region Halland förbereder en
presentation av arbetet i hela Halland utifrån punkterna nedan. Vi vill föra ett
resonemang kring upplägg för hur vi kan presentera Halland för att ge en helhetsbild
av vårt arbete mot segregation, där vi ger en gemensam bild av arbetet och de
utmaningar vi står inför.



Hur jobbar ni med segregationsfrågan och vilka är era huvudsakliga utmaningar?
Vilka framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter finns när det gäller er samverkan
med statliga myndigheter?



Vilka behov och förväntningar har ni avseende det stöd som Delegationen mot
segregation ska kunna ge er i arbetet mot segregation framöver?
Input från gruppen:

-

Bra att rama in det övergripande regionala perspektivet.
Bra med konkreta exempel att visa. Mats skickar en kort presentation om
Bockstensskolan/Håsten – satsningen.
Problematisera kring värdet av att inkorporera tankar om hur den ekonomiska och den
sociala utvecklingen behöver samspela.

3. Uppföljning av uppdragen från CGH
Uppdrag att återkoppla till CGH. Strategiska riktlinjer (bifogas i mailet) – synpunkter?
Beslut – presenteras för CGH?
- Amina justerar texten kring barnkonventionen samt tillägg för agenda 2030.
Beslut: Efter de genomförda justeringarna presenteras de strategiska riktlinjerna för
CGH.
4. Punkter från föregående möte
Nationell konferens – fortsatt diskussion från föregående möte, något vi är stolta
över eller brottas med som kan vara ett ämne för en nationell konferens. (stående
punkt, enligt tidigare beslut).
Länsstyrelsen har beviljat medel för kompetens och kunskapshöjande insatser för
2017/2018 med 400tkr. Gruppen listar nedan förslag på insatser som dessa medel
kan användas till.
 Jämställdhetskonferens: konkretisera och rama in området.
Hemläxa: Amina förbereder ett förslag tillsammans med Länsstyrelsen.



Migrationsprocess (migration och anpassning den okända resan, Riyadh Al- Baldawi); Belysa
och skapa förståelse för migrationsprocessen.
Hemläxa: Ibrahim tar fram ett förslag på upplägg.



Utställning från Botkyrka, ”internationell psykos” kommer till Halmstad under
oktobermånad. Utbilda guider (till vernisage)
Hemläxa: Annika ansvarar för detta.



Mustafa Ashiri, afgan, polis, föreläser kring ensamkommmandes etablering.
Mustafa kommer till Halland i ett annat samverkans forum till hösten. Aminas förslag att
invänta inbjudan från regionen.



Anna-Maria/Annika: skapa förutsättningar för regional samverkan kopplat till
ekonomi och återsökningar. Ett ensamt arbete i varje kommun. Samordna en
plattform för erfarenhetsutbyte (spetskunskap att dela mellan de ansvariga). En
övergripande utbildning. Komplettera med ”social impacts” för att få till helheten när
det gäller resursfördelning på lång sikt.
Hemläxa: Var och en undersöker hur det ser ut i den egna kommunen (behov av en
sådan utbildning samt förutsättningar för ett samordnat upplägg).

Annika undersöker möjligheten att ta hjälp av PVC för en sådan utbildningsinsats.
Anna-Maria undersöker förutsättningar att boosta med ”social impacts” perspektiv.
Omvärldsbevakning:
5. Regeringens förslag om tillfälligt kommunbidrag
Laget runt kring frågan om överenskommelsen från regeringen att öppna upp för
möjligheten att låta ensamkommande barn som under asylprocessen blir 18 år bor kvar i
kommunen?
Kungsbacka: Täcker en del av kostnader tills utredningar är klara. Sannolikt att inte de kan få
bo kvar.
Laholm: Den som bor på egen hand får 1000kr i mån (via försörjningsstöd), tills slutgiltigt
beslut. Bistånd i form av sovplats i annan regi beviljas på andra håll än Halmstad. (A-M
skickar med den klara tjänsteskrivelsen). Skolan gör separat utredning, ta ställning till 18+,
går enligt skolverkets rekommendationer.
Varberg: Ej tagit ställning ännu, utredning kring förutsättningar, ekonomi, långsiktigt
perspektiv.
Falkenberg: Ej tagit ställning i frågan. Gör individuella bedömningar, 18 till MV.
Hylte: Individuell bedömning, alla som är 18 år flyttar till MV.
Halmstad: Pengarna räcker inte till. Socialnämnden behöver revidera beslutet om att alla
som fyller 18 ska flytta. Ev. att de som flyttar till Spenshult kan gå kvar i skolan (ev. beslut på
individnivå, alla fyller inte år på samma dag).
6. Övriga frågor samt reflektionsstund
Brev till migrationsverket, angående kommunikation gällande bosättningsplanering.
Boel informerar om processen och läget kring uppdraget.
7. Nästa möte
6 september 12:00 – 16:00 Laholm
Planerade möten året ut:
20 oktober 9:00 -12:00 Halmstad (Länsstyrelsen)
17 november 9:00 -12:00 Falkenberg
15 december 9:00 – 12:00 Hylte
Januari 2018 Varberg (Mats)
Vid tangenterna
Amina Boulaabi, Region Halland

