Minnesanteckningar Strategisk grupp integration
2017-06 - 07

Tid: 13.00-16.00

Deltagare:
Falkenberg: Tor Jacobsen
Halmstad: Annika Vannerberg
Varberg: Mats Oljelund
Kungsbacka: Karin Martinsson

Plats: Region Halland, Södra vägen 5

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

Frånvarande: Hylte: Ibrahim Baalbaki
Gäster:
Reine Johansson, verksamhetsutvecklare och Carolin Andersson, projektledare,
Studieförbundet Vuxenskolan Halland.
1. Inledning 13:00 – 13:30
 Incheckning och dagordning
En positiv sak (laget runt):
Laholm: jobbar med att få in integration i styr- och ledningssystem.
Halmstad: Växlar upp mot långsiktigt arbete med integration. ”Sverigespelet” slår väl ut.
Hemsida: www.fun2know.se kontaktperson: Lotta Westring e-post: lotta@fun2know.se
tel 0704-922 878.

Falkenberg: Jobbar med övergången till stödboende.
Varberg: Ett gott utbyte under ”Eurotowns” (tema korta vägen till arbete)
Kungsbacka: jobbar fram handlingsplan för integration med fokus på värdegrundsarbete.
Länsstyrelsen: Väldigt inspirerande att hålla ihop det övergripande arbetet.
Region Halland: Boel besöker kommuner för att ha samtal kring socialhållbarhets frågor och
samverkan.
Amina växlar upp arbetet med integration till hösten och föreslår dialog ute i kommunerna
enligt punkten nedan:
 Besök i kommunerna (lokala förutsättningar, mandat, struktur, behov)

Beslut: Amina skickar en doodle förfråga med datum och tider för träff i augusti.
2. Studieförbundet Vuxenskolan gästar (3 projekt om integration) 13:30 – 13:50
Vi får besök av Reine Johansson och Carolin Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan
som gästspelar med kort genomgång av tre projekt finansierade av Region Halland: JÄMT –
samtal om jämställdhet, Doula och Kulturtolk Halland, Integration i förening. Vi får en inblick
i vilka utmaningar finns och vad vi skulle kunna bistå med på lokal nivå. Ppt bifogas
Kontaktuppgifter:
Reine Johansson; 0346-732120; Reine.johansson@sv.se
Carolin Andersson; 035-2603393; carolin.andersson@sv.se
3. Uppföljning av uppdragen från CGH 13:50 – 14:30
Halvtidsavstämning av uppdragen från CGH. Vad har vi gjort, vad kvarstår samt hur går vi
vidare? Ppt bifogas
Gruppen diskuterade arbetsformer, upplägg för arbetet samt uppdragen från Chefsgrupp
Halland. Viktigt att vi får äga processen i samverkan. Amina och Boel gör återkoppling av
uppdragen till CGH i början av hösten. Utkast uppdrag Strategiska riktlinjer skickas ut till
gruppen för påseende.
Beslut: Dela in mötet i tre block. Erfarenhetsutbyte; Samverkan; omvärldsbevakning;
Syfte: Skapa struktur för mer effektiva möten/arbetssätt som tillgodogör behov av
erfarenhetsutbyte, samverkan och strategiskt långsiktigt arbete med integration och
inkludering.
4. Punkter från föregående möte 14:45 – 15:45
 Samhällsorientering (behov av gemensam upphandling)
Kungsbacka: Har i egen regi idag, men den är svår att kvalitetssäkra, därför vill man hitta en
annan lösning. Ett alternativ hade varit att upphandla med övriga Hallandskommuner, men det
är inte aktuellt eftersom övriga kommuner planerar egen regi så småningom. Ett annat
alternativ är att man vänder sig till GR och har gemensam lösning med övriga GR-kommuner.
Halmstad: I egen regi. Har utvecklat upplägg för samhällsorientering bl.a tillsammans med
Högskolan i Malmö. Tänker att det blir ett komplement till introduktionspaketet. Ej extern
upphandling.
Falkenberg: Egen regi, vill behålla det så. Ansvaret ligger under arbetsmarknadsavdelningen.
Varberg: Gör en upphandling nu tillsammans med Hylte.
Laholm: Egen regi med bra nätverk. Språkstödsprojekt kopplat till kommunikationsenheten
kommer att användas i detta.


Nationell konferens (något vi är stolta över eller brottas med som kan vara ett
ämne för en nationell konferens)

Gruppen diskuterade vikten av att betona Individperspektiv kontra systemperspektiv. Ta
fram goda exempel så som SPURTEN.
Små framgångar som skapar en helhets bild. I detta belysa när sker ett lärande, en
utveckling. Identifiera positiva förändringar att dra lärdom av och sprida till andra.
Nyanländas lärande är ett pågående arbete, kopplat till skolans värld och skolverket. Viktigt
att ha med i tankarna vilken typ av pedagogik vi använder, kulturella aspekter på lärande.
Hur säkerställer vi att ”alla gör sitt” när det gäller integrations- och
inkluderingsarbetet.
Målgrupp: Tänker ett övergripande tema som trattas ut i olika seminarieblock så att vi kan
nå en bredare målgrupp, inte enbart skolan och den pedagogiska verksamheten.
När det gäller personal från kommunal omsorg: svårt att lyfta ut hela personalstyrkan. Kan
ev. skicka delar av personalen som i sin tur tar med kunskaperna in i arbetsgruppen.
Gruppen diskuterade behovet av kompetensutveckling, en ev. kompetensbasutbildning med
grundläggande utbildning kring vinster med positiv integration, bemötande och
värdegrundsarbete.
Beslut: Stående punkt på dagordningen för vidare diskussion. Boel kollar upp vilka resurser
finns att tillgå via regionen.
 Ensamkommande unga som fyllt 18 år (laget runt)
Rätten för asylsökande som fyllt 18 år att påbörja gymnasiet. En pågående diskussion dock ej
beslutat något. Svårt att hitta ekonomiska förutsättningar för ett enhetligt utbud till
målgruppen när det gäller gymnasiestudier. Olika förutsättningar i olika kommuner därav
olika möjligheter för målgruppen.
 Avhysning:
Svårt när det finns ett bosättningsuppdrag. Svårt att få personer att flytta från
genomgångsboenden. Amina skickar ut Karins förslag från Kungsbacka till övriga i gruppen.
Lovisa tar frågan vidare till Strategiska gruppen integration statliga myndigheter.
 Samhällets föräldraansvar
Annika lyfter tankar om att ”rusta ensamkommande” med familjestöd (laget runt)
Falkenberg: Svårt att hitta familjehem. Vanligast med HVB. Kungsbacka har 47 av 197
familjehemsplacerade. Laholm: Finns ”fadderfamiljer” som kompenserar denna del när man
bor i HVB. Varberg: De flesta bor på HVB.
Fundera på: En fråga att bära vidare eller nöjda med att ha vetskapen om, som ett
kunskapsutbyte.
5. Övriga frågor samt reflektionsstund
 Rapport från Strategisk grupp integration statliga myndigheter (amina)
Introduktionspaketet: Kickoff 15/8; Svårt att nå asylsökande, hur får vi de att komma?
Viktigt att för myndigheter att vara ute och bygga tillit, skapa förtroende mer än att delge
information från respektive instans.

Arbetsförmedlingen: Information om kompetenskartläggning, ett webbaserad verktyg där
färdigheterna kartläggs och kan användas för vägledning till utbildning eller arbete. Så
småningom ett forum för arbetsgivare och arbetstagare.
www.jobbskills.se
 Konferensen ”Att leda in i framtiden”
Beslut: Med anledning av inbjudan till konferensen med ovan rubricerat namn byter
gruppen dag för mötet i september, från 14/9 till 6/9 (samma plats, Laholm)
6. Nästa möte
16 augusti 9:00 -12:00 Kungsbacka
Planerade möten året ut:
6 september 9:00 -12:00 Laholm (OBS! bytt dag)
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

