Fem den femte
från Integration Halland november 2016

November har varit en spännande månad i projektet. Våra aktiviteter tuffar på och utvecklas
hela tiden, vi har hållit i en regional samverkanskonferens, och vi har påbörjat en kartläggning av de insatser som riktar sig till nyanlända i Halland. Under nästa år ökar det halländska mottagandet av nyanlända, och förhoppningsvis kan kartläggningen komplettera Arbetsförmedlingens arbete och öka självbestämmandet och delaktigheten för nyanlända individer.
Nästa nyhetsbrev kommer den 5 januari. God jul!
Emma Gröndahl
Projektledare Integration Halland
emma.grondahl@hylte.se
073-147 25 54

Händer i projektet
Internationellt utbyte
Integration Halland samarbetar nu
med Lokalt ledd utveckling Halland
i ett europeiskt utbyte för erfarenheter
gällande integration på landsbygder.
Övriga parter är olika Leaderområden i Tyskland, Finland och Österrike. Leader är EU:s metod för landsbygdsutveckling.
Formerna för det fortsatta samarbetet fastställdes på en
konferens i Hylte den 14 november. Nästa konferens
hålls i slutet av mars i Österrike, och då är temat ideella
aktörer.
Arbetar du ideellt med flyktingar och vill dela med dig
av dina erfarenheter, kontakta projektledningen!
Läs mer om samarbetet på Integration Hallands hemsida.
Samverkanskonferens
Förra veckan anordnade Integration Halland en konferens med deltagare från offentlig, privat och ideell sektor
med målet att hitta nya former för att samverka på integrationsområdet och inventera vad som görs i Halland.
När sammanställningen från konferensen är klar kan du
läsa om det i kommande nyhetsbrev eller på Integration
Hallands hemsida.

Framtiden i sikte för
unga i Halmstad
SPURT är Integration Hallands aktivitet i Halmstad. Den riktar sig till
unga vuxna mellan 20 och 29 år, och
erbjuder bred samhälls- och arbetsmarknadsorientering kombinerad med individuell vägledning.
Syftet med SPURT är att skapa ett sammanhang och en
väg framåt i Sverige.
Ibrahim Alsalkadi är 24 år och har varit med i SPURT
sedan början av oktober.
– Det bästa är att vi får tips
om hur man ska göra för att
studera, på folkhögskola eller
högskola. Vi har också pratat
om mål och besökt arbetsplatser.
Innan Ibrahim tvingades fly
från Syrien för två år sedan
studerade han ekonomi,
vilket han vill fortsätta med i
Sverige.
– Mitt mål är att jag om 5-6
år är färdig med universitetet och kan börja söka jobb,
säger Ibrahim.
Läs mer om SPURT på Integration Hallands hemsida.
Hallandsposten har också skrivit om SPURT i en artikel
om Halmstad kommuns satsning på sysselsättning.
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Vad händer i regionen?
Mottagande under 2017
Alla halländska kommuner utom Hylte
anvisas ett ökat mottagande av nyanlända under 2017. Det största mottagandet
står Kungsbacka även nästa år för med 397
personer. Största ökningen sker i Halmstad, som tar emot 222
nyanlända jämfört med 126 under 2016.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Hylte kommun får utmärkelse för gott
integrationsarbete
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva delar i år ut ett
hedersomnämnande till Hylte kommun för bland annat ett
lyckat integrationsarbete.
Enligt organisationen har Hylte ”medvetet skapat extra snabba vägar för nyanlända och detta arbete har även inspirerat
resten av region Halland arbetet med integration.”
Projektet Integration Halland bygger på erfarenheter från just
prisbelönta Hylte kommun.
Läs mer på Hela Sverige ska levas hemsida.

Vad händer i Sverige?

Idéslussen ny samverkansform i Göteborg
I Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborgs stad har man under
2015 och 2016 testat en ny metod för samverkan i integration
av nyanlända. Syftet har varit att erbjuda en arena för olika
aktörer, inventera och matcha aktörernas insatser, kanalisera
engagemang och få det att leda till handling.
Idéslussen är uppdelad på två fysiska träffar, en inventeringsträff och en matchningsträff, som tillsammans blir en
idésluss. På inventeringsträffen klargörs behov och insatser
från olika aktörer, vilket ger underlag till matchningsträffen. På matchningsträffen kopplas aktörerna ihop för fortsatt
samverkan och nätverkande.
För vidare information har Idéslussen en facebookgrupp.
Du kan också kontakta Emma Edvardsson, utvecklingsledare
för social innovation i SDF Lundby.
Bemanningsbranschen lyfts som motor för integration
I Bemanningsföretagens senaste kvartalsrapport pekar de på
möjligheten för nyanlända att få sina första referenser i Sverige
via bemanningsföretag. Omsättningen har fortsatt att öka under tredje kvartalet 2016.
– Kompetensförsörjning och matchning är främsta uppgiften
för våra medlemsföretag, därmed blir branschen extra viktig
som integrationsmotor, säger Ann-Kari Edenius, Bemanningsföretagens förbundsdirektör.
Läs mer i pressmeddelande från Bemanningsföretagen.

Utbredd psykisk ohälsa bland
flyktingar och nyanlända
Röda Korset har i samarbete med
Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsa vid
Röda korsets högskola, genomfört en forskningsstudie om
psykisk ohälsa med ett underlag på 1400 flyktingar och nyanlända. Nästan alla har varit utsatta för trauma i sitt tidigare
hemland eller på flykt. Drygt 30 procent av nyanlända från
Syrien uppger att de har utsatts för tortyr.

Vad händer framöver?
Konferens om tidiga insatser
Integration Halland kommer den 12
december att delta i en konferens som
Länsstyrelsen anordnar i Halmstad, om
tidiga insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd på anläggningsboende.

Förutom stöd och vård kan en fungerande integration som
motverkar isolering och underlättar social samhörighet vara
hjälp för nyanlända med psykisk ohälsa.

Se mer information på Länsstyrelsens hemsida. Sista anmälningsdag är idag, den 5 december.

Läs mer om studien på Röda korsets hemsida.

Welcoming refugees – European experiences

Yallatrappan

Norrköpings kommun bjuder, tillsammans med Linköpings
universitet ochtankesmedjan Arena idé, in politiker, forskare
och tjänstepersoner i europeiska kommuner till en tvådagarskonferens i Norrköping den 25-27 januari. Under konferensen
ska goda integrationsexempel diskuteras och spridas.

Y-allas väg till arbete är ett projekt för de kvinnor i Malmö
som står längst ifrån arbetsmarknaden. Projektet fokuserar
på delaktighet, ansvarstagande och kooperation, och erbjuder
arbetsmarknadskunskap, branschinriktade svenskundervisning och individuell kompetenskartläggning.

Läs inbjudan här.

Läs mer på Yallatrappans hemsida.
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