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1. Inledning
Välkomna! Inramning av mötet.

2. Arbete med framtagande av Strategiska riktlinjer för
integrationsarbetet
CGH har gett ett uppdrag till Strategisk grupp integration att ta fram Strategiska ritlinjer för
integrationsarbetet. De skall grunda sig på redan beslutade strategier och övriga mål och dokument
och visa riktningen för utvecklingsområden inom sakområdet integration och inkludering i Halland.
Tamara, Lovisa och Mats fick i uppdrag att ta fram ett första förslag till dagens möte.
På mötet redovisades den uppbyggnad av dokumentet som gruppen hade arbetat fram. Vi gick också
igenom delar av förslagen kring skrivningar på de olika områden som de strategiska riktlinjerna är
tilltänkta att behandla så som: Snabbare väg till arbete; Hälsa, sjukvård och hälsofrämjande;
Utbildning och kunskapshöjning på alla nivåer; Inkluderande möten – social samvaro; Minska
segregationen, boende; Proaktiv kommunikation, visa upp lyckade situationer.
Vi förde en ingående diskussion om huvudsyftet med dokumentet och enades till slut om följande
inriktning: Dokumentet skall endast ta upp åtgärdsförslag kring sådant som vi bedömer kan leda till
att förstärka och förbättra huvudmännens arbete genom samverkan.
Beslut: Att gruppen till nästa sammanträde tar fram ett omarbetat förslag på Strategiska riktlinjer
där endast åtgärdasförslag som bygger på samverkan på regional nivå tas upp i dokumentet.

3. Utbildningsplan för 2017
Strategiska gruppen integration har fått ett uppdrag att ta fram en Regional Utbildningsplan för
kunskapshöjande insatser inom området Integration och inkludering riktat till alla nivåer. Detta för
att vi i samverkan skall fylla de luckor av fortbildning och kunskap bland våra medarbetare på alla
nivåer men också för att erbjuda möjligheter till kunskapshöjande insatser för både asylsökande/
nyanlända och allmänheten. Som ett led i det arbetet har Tamara skickat ut en förfrågan till alla i
gruppen för att inhämta redan planerade utbildningsinsatser i respektive kommun och organisation.

På mötet gjorde vi en gemensam genomgång av inkomna redovisningar.
Beslut: att fortsätta arbete vid nästa sammanträde och att Tamara sammanställer en karta
över de redan planerade insatserna som gruppens medlemmar har skickat in. De som inte har
skickat in underlaget uppmanas att göra det i god tid innan nästa möte för att vi skall kunna få
en heltäckande bild. Att Tamara tar fram förslag kring vilka områden som behöver förstärkas
genom regional samverkan.

4. Genomgång av uppdragen från CGH
Strategisk grupp integration har fått ett antal uppdrag på området från CGH. Dessa finns redovisade i
bifogat dokument.
På mötet gjorde Tamara en dragning av besluten och uppdragen som hamnar på Strategisk grupp
integrations bord. Vi förde en kort diskussion och kom fram till att vi behöver göra en plan för hur vi
skall ta oss an dessa uppdrag och på vilken nivå vi kan leverera resultat. Vi konstaterade att vi redan
är igång med arbetet med att ta fram en Utbildningsplan för 2017 på området samt de Strategisk
riktlinjerna. Vi landade också i att det området som vi fortsätter med är arbetsmarknad.
Beslut: att inleda arbetet med att se över möjligheterna för regional samverkan i syfte att förbättre
de nyanländas och utrikesföddas möjligheter på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att bjuda in
kompetensplattform, arbetsförmedlingen och representanter för SFI i länet till nästa möte. Samt
genom att alla ledamöter skickar in sammanställning av vilka insatser det görs i respektive
organisation för att korta vägen till arbete för målgruppen ex: valideringsprogram och andra
etableringsinsatser etc.

5. Nästa möte
4 april kl. 09.00-13.00 Laxbutiken

