Minnesanteckningar Strategisk grupp integration
2016-09-28
Tid: kl 12.00- 16.00

Plats: Laxbutiken, Heberg, rum: Biblioteket

Deltagare:
Falkenberg: Tor Jacobsen

Länsstyrelsen: Lovisa Ljungberg

Halmstad: Annika Vannerberg

Varberg: Mats Oljelund

Kungsbacka: Karin Martinsson

Region Halland: Boel Abelson-Crossley,
Tamara Spiric

Laholm: Anna-Maria Mårtensson

Återbud: Ibrahim Baalbaki, Hylte

1. Inledning
Välkomna! Inramning av mötet. Ny ledamot, men frånvarande denna dag.

2. Hälsokommunikation för nyanlända
Vi får en presentation av arbete med projekt Hälsokommunikation för nyanlända. Det är
projektledare Annsofi Åkerlind som kommer till mötet.
Se bifogad presentation
Gruppen diskuterade om vad som bör prioriteras.
Sammanfattningsvis
Viktigt med större perspektiv snarare än ”såhär funkar det”, ”hitta i systemen” mindre av svensk
sjukvårdshistoria.
Lyfta upp synen på:
Jämställdhetsperspektiv
Hedersrelaterade frågor
Sexuell hälsa, aborträtt, kvinnors rätt till sin egen kropp, relationer
Psykisk ohälsa
Funktionsnedsättning
Egenvård
Syn på företeelser. Regelverk, lagar.
Vilken apparat finns (sekundärt)

Beslut:
Kommunerna representanter får i uppdrag att undersöka möjligheterna till genomförande i den
egna kommunen.
Annsofi återkommer till strategisk grupp Integration och rapporterar om arbetet.

3. Uppföljning av Planen för samordningsinsatser på kort och lång sikt
På mötet i augusti beslutade vi ”att uppdra till processledaren att tillsammans med Anna-Maria och
Lovisa påbörja processen med framtagandet av plan enligt förd diskussion under mötet så att
gruppen till nästkommande möte har ett första dokument att föra fortsatt diskussion ifrån.” För
utförligare information se Minnesanteckningar från augustimötet.
Tamara, Anna- Maria och Lovisa har påbörjat arbetet med att ta fram den tänkta planen. Gruppen
fick en redogörelse för vad som är gjort och vi fortsätter arbetet med framtagandet av planen genom
att ge synpunkter på det gjorda arbetet och också förslag på allternativa punkter och skrivningar.
Beslut: att Tamara, Anna- Maria och Lovisa får i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram förslag
på en Plan för samordningsinsatser på kort och lång sikt. Viktigt att koppla samman arbetet med
huvuduppdraget för gruppen. Samt Att alla får i läxa att titta närmare på möjligheterna till
genomförande i de egna organisationerna. Till att börja med enligt särskild bilaga som skickas ut inför
nästa möte.

4. Indikatorer för integrationsarbetet
Den strategiska gruppen för integration hade fått i uppdrag från Chefsgrupp Halland att
undersöka och ta förslag på hur integrationsinsatser kan mätas och följas upp. Vi diskuterade
frågan vid förra mötet och processledaren fick i uppdrag att utifrån diskussionen arbeta fram ett
första förslag på en struktur för mätning och uppföljning av integrationsinsatser inklusive
uppföljningsindikatorer. Vi får en redogörelse av läget kring arbetet med framtagandet av
indikatorerna.
Arbetet har visat sig mycket komplext och vi behöver föra närmare diskussioner om avgränsningar,
inriktningen samt användningsområden för indikatorerna för att arbetet ska kunna komma vidare.
Punkten föranledde inga beslut.

5. Asylsökande ungdomars gymnasiegång
Vid augustimötet uppmärksammades problemet med att barn som inte fått asyl men fyller 18 år inte
har rätt till att påbörja gymnasieutbildning. Alla kommuner skulle till detta möte rapportera in hur
många ungdomar det rör sig om i respektive kommun. Karin kollade upp mer precist kring
regelverket.
Beslut: Efter genomgångna fakta kring läget beslutade vi att inte vidta vidare åtgärder kring denna
punkt.

6. Dagsläget i kommunerna, utmaningar och framgångar
Här lyfter vi dagsaktuelle frågor som behöver hanteras i samverkan och/eller med hjälp av tredje
part. Under denna punkt delar vi också med oss av aktuella bilder i våra respektive organisationer.
Anmäl gärna frågor i förväg.

