Fem den femte
från Integration Halland juni 2017

1
2

Mitt Europa

36 personer besökte Integration Hallands öppna hus under EU-fondernas informationssatsning Mitt Europa i början av maj. Tack för intresset!

Internationell samverkan i Varberg i september

I höst är Integration Halland tillsammans med Lokalt ledd utveckling Halland värd för det andra mötet i
nätverket Immigrant Integration in Rural Areas (IIRA). Nätverksmötet hålls 20-21 september på Varbergs
stadshotell. Temat för mötet kommer att vara hur den offentliga, privata och ideella sektorn gemensamt och
var för sig kan arbeta för integration av nyanlända på arbetsmarknaden. IIRA startades i samverkan mellan
olika Leader-områden i Sverige, Finland, Tyskland och Österrike, för att lära av varandra och arbeta för
effektivare integration i Europa. Det första nätverksmötet hölls i mars i år i St Johann i Österrike.
Länk till inbjudan på Integration Hallands hemsida.
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Jämställdhet i fokus för Integration Halland
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Samverkan vägen in för nyanlända
För ett år sedan startade En väg in i Hyltebruk, där kommunen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och
Försäkringskassan är samlade i mötet med nyanlända. Enligt enhetschefen Sofie Wisell har man sedan En
väg in startade kunnat minska tiden från uppehållstillstånd till självförsörjning från elva månader till sex
månader. I höst ska man fokusera mer på jämställdhet och att tidigt upptäcka psykisk ohälsa.

Alla projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, inklusive Integration Halland, har horisontella
principer att förhålla sig till. Principerna inkluderar jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och
hållbarhet. Som ett led i det kommer projektmedarbetarna under juni månad att få handledning i jämställdhet av upphandlade konsulter från Sweco.

Läs mer i artikel från Hallandsposten.
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Extratjänster – nu även i ideell sektor

Nu aviserar regeringen en utvidgning av de extratjänster som infördes 2015. Tjänsterna riktar sig till nyanlända i etableringen eller personer som har stått länge utanför arbetsmarknaden. Arbetsgivare som anställer
en person med extratjänst får ekonomiskt stöd för lönekostnader och handledarstöd under en period. Hittills har tjänsterna funnits i vård och omsorg, skola, barnomsorg och på myndigheter. Från och med 1 juli
i år utvidgas tjänsterna så att personer även ska kunna anställas inom den ideella sektorn, till exempel med
arbete inom kultur, idrott, trossamfund och social verksamhet mot barn och ungdomar.
Läs mer om extratjänsterna i ett pressmeddelande från regeringen och på Arbetsförmedlingens hemsida.

Till nästa gång – ha en härlig början på sommaren!
@integrationhalland
integrationhalland.se

