Minnesanteckningar Strategisk grupp integration
2017 – 09 - 05
Tid: 09.00-12.00
Plats: Laholm kommun, (Stadshuset, Humlegången 6), lokal Ugglan (vån 2)
Deltagare:
Falkenberg: Tor Jacobsen
Varberg: Mats Oljelund
Kungsbacka: Karin Martinsson
Hylte: Ibrahim Baalbaki
Anmält förhinder: Halmstad, Annika Vannerberg

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

Erfarenhetsutbyte:
1. Inledning
Info om Laholms arbete med integration. Anna – Maria skickar ut ppt.
Samverkan:
2. Kartläggning av respektive kommuns arbetssätt för att hantera återsökningar. Vilka
samverkansmöjligheter har vi?
Anna- Maria: Behovet finns hos de som sitter första linjen och behöver få input kring hur
de ska hantera detta. Plattform för erfarenhetsutbyte. Stående punkt på dagordning.
Fbg: 3 personer som jobbar med detta. Intresse finns för en gemensam utbildning.
Vbg: En ekonom som sköter återsökningar. Ligger under olika förvaltningar varför det kan
vara viktigt att samordna sig och utbyta erfarenheter.
Hylte: En ekonom som sköter alla ansökningar, får underlag från berörda verksamheter.
Finns intresse för gemensam utbildning.
Kba: Tanken är att ha en person som sköter återansökningar, just nu sätter man
organisationen kring detta. Finns intresse för gemensam utbildning.
Laholm: bifogar ppt
Halmstad: Har ett flertal enheter/ förvaltningar involverade i återsök.
- BUF söker för asylsökande barn upp till 15 år för förskola, skola
-UAF söker för asylsökande ungdomar gymnasiet. Sökte tidigare även i förekommande fall SFI.
Återsöker för personer med funktionshinder dvs inte står till arbetsmarknadens förfogande.
-SOC. Återsökts tidigare för boende och stöd EKB. Nu schablon som går dit. Söker annat särskilt
behov.
-Hemvård återsöker hemvårdsinsatser för asylsökande.
-Överförmyndarenheten. Återsöker för tolk och God man. Gäller fram till årsskiftet.
En ev. utbildning behöver både vara generell men kunna dyka ner i speciella fall.

3. Punkter från föregående möte
Nationell konferens – fortsatt diskussion från föregående möte. (stående punkt, enligt
tidigare beslut)

 Samhällsplanering (SKA/BKA) – kunskapslyft socialt ansvarstagande
På lång sikt lyfta blicken till social hållbarhets perspektiv. Gbg tagit fram
social konsekvens analys; barnkonsekvensanalys; www.socialhansyn.se
Få hit ngn som är duktig på detta som berättar mer om hur de har jobbat med detta. Ex i
Laholm har man social hållbarhetsperspektiv i samhällsplanering (planärenden).
Mats: lyfter olika begrepp och vad vi läggar in i dessa begrepp. Hur följer vi upp detta, vad
står detta för. Samlas kring det gemensamma, utgå från strategiska riktlinjer jobba vidare
med indikatorer för att konkretisera vårt gemensamma arbete, uppföljning.
Beslut: Ingen konferens på temat är aktuellt i nuläget.
 Samverkan, förändring, statistik, insats/aktivitet
Aana Maria: Kunskapslyft kring samverkan utifrån hur samverkar vi, vad är samverkan, hur
bedriver man förändringsarbete. En inramning för vad som är det mest essentiella som
behövs för att samverkan blir på riktigt. Vi driver många grupper, regional samverkan kan
den utmynna i konkreta insatser? Vilka behov finns kring samverkan. Ringa in strategiska
frågor, vilka behov ser vi i respektive kommun. Vi har tagit fram dokument där vi har kartlagt
behoven. Kan samverkan hjälpa oss lösa många trådar i olika verksamheter lokalt?
Erfarenhetsutbyte är bra. Återkommande kring statistik och analys (indikatorer) är ett
gemensamt behov. ). Gruppen diskuterade uppdraget för den strategiska gruppen
integration där vi även tittade på hur uppdraget är formulerat. Behov av samverkan samt
innebörden i vad vi samverkar kring. Vikten av erfarenhetsutbyte men även det långsiktigt
strategiska arbetet. Uppdragsbeskrivning bifogas minnesanteckningar.
Beslut: Bjuda in ngn från analysavdelningen för att gå igenom statistik. Ev. koppla ihop detta
med forskningen för att identifiera framtida insatser. Generera forskning, hitta områden för
följeforskning. Boel och Amina kollar upp möjligheterna kring att göra en fördjupning kring
indikatorer.
 Jämställdhetskonferens: konkretisera och rama in området. Amina och Annika
förbereder ett förslag tillsammans med Länsstyrelsen.
 Utställning från Botkyrka, ”internationell psykos”
Kommer till Halmstad under oktobermånad. Utbilda guider (till vernissage); Annika
ansvarar/återkopplar.
 Migrationsprocess (migration och anpassning den okända resan, Riyadh Al-Baldawi);
Belysa och skapa förståelse för migrationsprocessen. Bjuda in bredare (volontär, lyfta upp svårt att
rekrytera, erbjuda civilsamhället). Alla som jobbar inom integration och skola; ev. föreläsning i
Halmstad.
Beslut: Ibrahim mailar ut syftet med föreläsningen (vad vi tänker oss uppnå) samt vilken målgrupp vi
ska rikta föreläsningen till.
 Hedeskultur
Fokus på hedersproblematik (kulturförtryck med fokus på barnen) föreläsning för
skolpersonal/socialtjänst.
Beslut: Lovisa bevakar nästa utbildningstillfälle.



Religionsvetarna:

Fokuserat på radikalisering. Skolan/socialtjänsten som målgrupp. En heldags föreläsning. Tecken på
radikalism som fokusområde för en gemensam insats.
Beslut: Halvdagar i en föreläsningsserie (webbsända, inspelat samt fysisk plats) hederskultur;
F.K: 26 september - en heldag anordnas av Länsstyrelsen kring våldsbejakande extremism.
Kommuner inbjudna.
Anna Maria: Vi försöker hjälpas åt att bevaka värdefulla konferenser/utbildningar; där möjligheten
finns åka tillsammans; Värdefullt att ha hört samma saker.
Laget runt (vad vi spanat in hittills):
Tor: Traumadagarna i Stockholm; Beroendedagarna;
Mats: Bryssel European week (Open days)
Beol: Mötesplats social hållbarhet (1ggr/år); Strategiskt forum Region Halland (9 november, inbjudan
skickats ut).
Lovisa: Länsstyrelsen lägger ut konferenserna i kalendern på webbsidan.
Ibrahim: Växjökonferensen.
Inspel från Kungsbacka och Laholm:
- Obligatorisk föräldrarstödstbildning införs i Kungsbacka (inom ramen för föräldrarstödsprogrammet
Cope). Ligger inom ramen för etablering.
- Älskade barn satsningen i Laholm; Handledare som jobbar inom socialtjänsten har varit handledare
för älskade barns satsning i Laholm (ett sätt att kvalitetsäkra satsningen).

4. Statistik och analys
 Samverkan högskola/universitet
 Integration Halland
 Region Hallands analysenhet
Diskuterades i föregående punkt.

5. Strategiska val. SGI som ”beredningsgrupp”?
När det gäller lagförslagen, ser vi något som vi kan påverka andra som vi kan samordna. Ha
med oss att det kommer nya lagförslag, hjälpa varandra att tolka det. Ex. (harmoniseringen
av etableringen).
Omvärldsbevakning:
6. Övriga frågor samt reflektionsstund
Länstalen kommer att beslutas om i slutet av september. MV tar fram förslag från sin
prognos, sedan har Länsstyrelsen dialog med kommunerna. 1/3 kvotflyktingar i prognosen.
Nedtrappning av inflyttning, hur går tankarna?
Hylte: om ca 3 år lediga bostäder som påföljande problem. MV kan nu tänka sig att släppa
lägenheter; Prova med Hylte bostäder att släppa 12 lägenheter på prov.
Kungsbacka: Växer oavsett inflödet av nyanlända. Bostadsproblematik utbredd.

Falkenberg: Har inte gjort analys ännu; bostadsbrist råder; kommer inte att stå tomma
lägenheter men hur nedtrappningen ser ut vet man inte i dagsläget.
Varberg: Har inte gjort analys över hur det kommer att se ut.
Beslut: Bjuda in AF och MV till nästa möte. Syfte: Vi bjuder in till en dialog kring läget i
Halland.
7. Nästa möte
20 oktober 9:00 -12:00 Halmstad (Länsstyrelsen)
Vi lägger möten för våren nästa gång vi ses.
Planerade möten året ut:
17 november 9:00 -12:00 Falkenberg
15 december 9:00 – 12:00 Hylte
Januari 2018 Varberg (Mats)
Vid tangenterna:
Amina Boulaabi

