Fem den femte
från Integration Halland november 2016
Hej i höstmörkret!
Från och med nu kommer Integration Hallands nyhetsbrev att skickas ut en gång i
månaden. I nyhetsbrevet berättar vi om vad som händer i projektet och vad vi har på
gång, men även om integrationsnyheter från Halland och övriga landet. Mellan nyhetsbreven kan du följa vårt arbete på integrationhalland.se. Trevlig läsning!
Emma Gröndahl
Projektledare Integration Halland
emma.grondahl@hylte.se
0345-180 14

Integration Halland i
Europa

Länderna i EU delar många
utmaningar på integrationsområdet och har i viss mån olika
lösningar på dem. En viktig del
av Integration Hallands arbete är att
samla in och sprida kunskap om goda exempel från
alla möjliga olika aktörer.
Den 14-15 november får Halland besök av representanter från aktörer inom EU:s Leaderprojekt för
utveckling på landsbygden i Tyskland, Österrike,
Finland och Tjeckien. Värd är förutom Integration
Halland även Lokalt ledd utveckling Halland.
Under besöket i regionen kommer deltagarna
underteckna avtal för en formell samverkan, delta
i workshops, presenteras för den svenska integrationsprocessen, och besöka lokala aktiviteter i
Integration Halland.

Bättre hälsa för
meningsfull
vardag

Såväl fysisk som psykisk ohälsa
kan vara hinder för att lära sig
svenska och få ett jobb. Dålig kondition
gör också att man har sämre förmåga att klara av ett
arbete. Därför är Hälsoutveckling en av Integration
Hallands tre aktiviteter i Hylte.
I de grupper som hittills har börjat har 80 % av deltagarna vid den inledande
bedömningen varit i behov
av en livsstilsförändring.
En av deltagarna är Amal
Al Refai, som kom till Hyltebruk från Dar’a i södra
Syrien för ett och ett halvt
år sedan. När hon började
i hälsoutbildningen i februari i år hade hon aldrig
reflekterat över sin hälsa.
Nu promenerar hon varje
dag och går på gymmet på
Örnahallen i Hyltebruk.
– Jag är mindre stressad nu och har mer ork till
annat, säger Amal.
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Vad händer i
regionen?
Öppna företag Varberg
Öppna företag är ett företagarinitiativ i
Varberg med målet att skapa en öppen
och progressiv företagskultur. Ordförande i Öppna företags styrelse är Mathias Frenzel och projektledare är Emma Steinwall, båda företagare i Varberg.
Läs mer på Öppna företags hemsida.
Manliga förebilder i Båstad
Manliga förebilder är en diskussionsgrupp för nyanlända
män, startad av arbetsmarknadsenheten på Båstad kommun.
Deltagarna träffas en gång i veckan under femton veckor
och diskuterar det svenska samhället, värderingar, normer
och arbetsmarknad. Sedan tidigare finns liknande diskussionsgrupper för kvinnor. Målet är att männen som deltar
ska vara förebilder för andra nyanlända män, och skapa
en naturlig väg in i det svenska samhället.
Artikel i Helsingborgs dagblad 9/10 2016.
En väg in i Hyltebruk
För att förenkla och effektivisera nyanländas initiala
kontakt med samhället invigdes den 8 juni i år En väg in
i Hyltebruk. I En väg ins lokaler finns personal från Hylte
kommun, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Integration Halland.

Vad händer i
Sverige?
Ändring i lagen om mottagning av asylsökande (LMA)
Den 20 juli i år började de tidsbegränsade förändringarna i LMA att gälla. Den största
förändringen är att tillfälliga uppehållstillstånd istället
för permanenta blir standard för personer som har
ansökt om asyl efter den 24 november 2015.
Permanent uppehållstillstånd och anhöriginvandring
kräver att personen kan försörja sig själv och sin familj.
Det ställer såklart ännu högre krav på en välfungerande etablering på arbetsmarknaden och vårt arbete i
Integration Halland.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida.
Där finns även filmer på svenska, arabiska och dari
som riktar sig till nyanlända i asylprocessen.
Ny organisation av undervisningen
vi svenska för invandrare
Från och med 1 juli i år upphör svenska för invandrare (sfi) att vara en egen skolform, och uppgår istället
i komvux med kommunerna som huvudansvariga.
Kommunerna blir skyldig att upprätta en individuell
studieplan för varje studerande och erbjuda individuell
studie- och yrkesvägledning.

En väg in har öppet för drop-in på tisdagar och torsdagar,
övriga dagar är det möjligt att boka tid.

Målet med omorganisationen är att sfi:n ska bli mer
individanpassad, och därmed leda till kortare enskilda
studietider och ökad genomströmning – helt enkelt en
snabbare etablering!

Läs mer på Hylte kommuns hemsida.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida.

Laholm utan gränser
I år fyller Laholms interkulturella förening Laholm utan
gränser fem år. Laholm utan gränser startade 2011 med
syfte att skapa nya kontaktytor och sociala sammanhang
för invånare i Laholm från olika länder. Medlemmarna i
Laholm utan gränser anordnar själva aktiviteter.
Läs mer på Laholm utan gränsers hemsida.

Till sist......
är vi mycket glada för att intresset
till vår samverkanskonferens den
25 november har varit så stort. På
konferensen ska vi tillsammans
med olika aktörer på integrationsområdet från hela Halland lyfta fram
goda exempel, identifiera framgångsfaktorer och formulera förväntningar inför framtiden. Allt för att lära
av varandra och undvika att uppfinna hjulet om och
om igen. Vi ses på hotell Tylösand om ett par veckor!
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