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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 16 september 2016 
 
Plats: Församlingshemmet i Hyltebruk. 
 
Närvarande: 
Janet Harrysson Region Halland 
Maria Ehde Andersson Region Halland 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Anna Roos Hyltenämnden 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Koakb Almasodi Svenska kyrkan 
Maj Brodin Johansson Svenska kyrkan 
Anna-Greta Paulin Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder och HK Hylte 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Sylvia Sjö ABF 
Ulrika Andersson Arbetsförmedlingen 
Hanna Lidén Röda Korset 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Niels Sörensen SPF Seniorerna i Unnaryd 
Rebecka Karlsson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 
 

Språkstart Halland-Hylte och workshop 
Maria Ehde Andersson från Region Halland berättade om projektet Språkstart Halland, som 
startade i november-december förra året. Det är ett pilotprojekt för att stimulera och inspirera 
asylsökande barn och deras familjers introduktion i det svenska språket. Detta gör man med 
hjälp av ett utvalt material som ska förmedlas till familjer på asylboendena i Halmstad. 
 
Målet på lång sikt är att främja en bra start i livet genom att stimulera barns språkutveckling 
samt ge föräldrar inspiration på vägen in i det svenska språket. 
 
Projektet drivs av Region Halland och man har haft studieförbunden som samarbetspartners. 
 
Det material som används packas i ryggsäckar. I språkstartryggsäcken ingår: 

 En bilderbok utan text som heter ”Var är tårtan?” 
Den kan man titta i och använda sig av oavsett om man är analfabet eller högutbildad. 
Finns inga krav utan kan bara prata runt boken. 

 En bok som heter ”Viggos ord”.  
Det är både en ordbok och en berättelse om pojken Viggo. 

 En barnboksklassiker, boken ”God natt Alfons Åberg”. 
Det är berättelsen om ett barn som inte vill gå och lägga sig och inte vill sova. Det här 
är inget som är speciellt för svenska barn - så alla kan knyta an till berättelsen. 

 Ett spel med kort som har bilder och dessa beskrivs med ett ord under bilden. Enkelt 
att spela. Det finns även en app där dessa ord är översatta till andra språk. 

 
Det finns också en bok som man kan köpa in och ha som ett stöd för de som ska ut till famil-
jerna. Den heter ”Läs och berätta” av Susanna Ekström. 
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Maria Ehde Andersson berättar att det är jätteviktigt att involvera föräldrar och syskon så att 
man inte bara riktar sig till de små barnen. Tanken är att familjen ska titta i böckerna och 
spela spelet tillsammans. 
 
När deltagarna på dagens samverkansmöte fått höra hur projektet är upplagt och hur det 
fungerat hittills i Halmstad delas de in i tre grupper och får till uppgift att diskutera:  
”Vilka hinder och möjligheter ser vi med att arbeta med Språkstart Halland i Hylte?”. 
 
Det är en väldigt positiv känsla och inställning till Språkstart Hylte. Alla möjligheter och ett 
fåtal hinder som kommit fram diskuterades (se Region Hallands sammanställning i punktform 
nedan). Därefter började man prata om vad nästa steg blir och hur vi ska göra här i vår kom-
mun. Bland de närvarande utses ett antal personer som ska ingå i en styrgrupp, som kommer 
att träffas inom kort. Det diskuteras också att samverkansgruppen kanske kan vara en refe-
rensgrupp till projektet. 
 
Frågan om ekonomiska medel ställs och Anna Roos nämner att Hyltenämnden har avsatt 
pengar till detta. 
 
Möjligheter: 

 Värdfamiljer/Eldsjälar 

 VILJA i samhället 

 Föreningar som är engagerade 

 Finns redan kontakt med familjerna (i olika form, av olika aktörer) 

 Flexibilitet 

 Det ger många möjligheter ur deltagarnas perspektiv – bryter isolering, vänner, enga-

gemang i samhället, delaktighet m.m 

 Engagera hela familjer – Koppla ihop ”svenska” familjer med nyanlända familjer? 

 Ökad jämställdhet 

 Studieförbundens ansvar för nyanlända 

 Börja i några orter för att sedan sprida till hela kommunen? 

 Deltagarna själva kan vara med och utforma, bestämma innehåll/förhållningssätt 

 Starta nätverk för språkstartare? 

 Dokumentera – Filma – Sprida bra exempel 

 Certifiera språkstartare - kvalitetssäkring 

 Certifikat till deltagare – Hur kan nyanlända själva bli volontärer/engagerade i sats-

ningen? 

 Möjlighet till fortsättning, strategiskt tänk. Hur koppla till andra saker? Inte bara ett fri-

stående projekt. 

 Spelet ger möjlighet till nya samtalsämnen 

 Projektanställning 20 % i 6 mån, eller hur ska vi göra för samordning och logistik? 

 Samarbeta med skolan – ge ungdomar chansen att vara delaktiga 

 Alla asylsökande barn skrivs in i skolan. Samarbete skola/Språkstartare? 

 Enheten för nyanlända – samarbete?  

 
Hinder: 

 Hur når vi familjerna? 

 Hitta volontärer/språkstartare 

 Samordning/organisation. Någon behöver ha ansvaret 

 Boendet – Komma in i någons hem 
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 Språkstartare och familj talar olika språk 

 Introduktion till språkstartarna – inte för mycket info – måste kännas hanterbart 

 Hur paketera/marknadsföra satsningen? 

 
 

Information från Ibrahim 
Ibrahim berättade att han varit på ett möte med ett antal föreningar som tänker söka pengar 
från Kulturrådet. Man kommer att söka via Reksteatern Halland. Just nu håller man på att 
skriva ansökan. 
Man hoppas få pengar för att göra teater, en musik- och matfestival och Wallmans salonger, 
fast kalla det för Hyltes salonger. Detta ska arrangeras av Hylte Sport & Event och äga rum 
på Nobeldagen. Det blir bland annat mat, sång, dans och utställning av konst. 
 
Kommunen startar ett sysselsättningsprojekt där fem nyanlända och fem arbetslösa svenskar 
ska arbeta tillsammans under sex månader. De kommer bland annat att utföra uppgifter som 
innebär att de fräschar upp i samhällena.  
 
Ibrahim vill starta ”Språkvän” och har pratat med Röda Korset om att göra detta tillsammans. 
 
Anna Roos berättar att man inom kommunen försöker få till en föräldrautbildning. Det ska 
göras enligt konceptet som heter ”Älskade barn”, som Vuxenskolan arbetar utefter. Man 
kommer att utbilda cirkelledare. 
 
Ibrahim vill ha tips på föreläsare eller något ämne som man vill ha en föreläsning om för att 
kunna anordna en föreläsning under hösten/vintern. 
 
 

”Laget runt” 
De närvarande berättade vad som är på gång. 
 

 Svenska kyrkan 
Ingemar nämner att klädcaféerna och språkcaféerna är igång i Unnaryd, Landeryd och Hylte-
bruk efter att det varit sommaruppehåll. I Hyltebruk ska klädcaféet även försöka ha öppet 
någon kväll. 
 
Maj berättar att det nyöppnade klädcaféet i Unnaryd så småningom kommer att få ett Inter-
netcafé. 
 
Anna-Greta talar om att det från en del familjer är kvinnorna som kommer till språkundervis-
ningen och klädshopen och att männen då är hemma med barnen. 
 
 

 Fotbollsföreningen 
Hylte IF fortsätter med fotbollsträningen för ensamkommande pojkar. 
 
 

 Hyltebostäder 
Lar säger att det är ett hårt tryck på lägenheter. 2000 personer som gjort förfrågan om lägen-
het i Hylte kommun. Det kan handla om att man vill byta lägenhet så alla står inte i kö. Det 
finns stor efterfrågan på fyrarummare. Många familjer bor för trångt idag. 
Beslut från Hyltebostäder redan när det började komma flyktingar att placera dem på olika 
orter och i olika bostadsområden för att mixa. Har visat sig bli bra. 
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 Hylte Sport & Event 
Anna berättar att det gjorts en kortfilm om ”Lilla klassikern”. Hon hoppas kunna visa den vid 
ett av samverkansgruppens möten. 
I måndags besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) Hylte 
kommun och Hylte Sport & Event. Han fick se filmen och även prova Thoraxmaskinen. 
Anna och Mohammad ska föreläsa om teamWEdream och i nästa vecka är de i Borås. 
Allt det här har gett effekt och nya lag som ska göra klassikern har bildats.  
 
 

 Hallands Idrottsförbund/SISU 
Patrik påpekar att föreningslivet gör en otroligt stor insats när det gäller nyanlända. Hallands 
Idrottsförbund går in och stöttar föreningar och får dem att se möjligheter med att utveckla 
föreningen. 
Han berättar också om att Folksam och Riksidrottsförbundet har skapat en ny försäkring. Den 
som vill veta mer om detta får ta kontakta med Patrik. Han lyfter dock frågan om försäkringar 
och menar att man behöver tänka över det här. 
 
 

 ABF 
ABF kommer att starta svenskaundervisning för två grupper med 12 deltagare i varje. En 
grupp träffas på förmiddagarna och en på eftermiddagarna. Grupperna kommer att träffas tio 
gånger, totalt 40 timmar. Sylvia berättar att den metod som handlar om kommunikation med 
bilder även används av SIDA. 
 
Ibrahim gör ett tillägg att det här kommer att vara förberedande svenska eftersom det är kö till 
SFI. Fördelningen av vilka som får gå avgörs utifrån SFI-kön. 
 
 

 Röda Korset 
Hanna är ny inom Röda Korset och börjar den 10 oktober. 
Hon berättar att man ska komma igång med ett sy-café 
 
 

 SPF Seniorerna i Unnaryd 
Niels påpekar att det är många barn som cyklar utan hjälp. Han nämnder också andra saker 
som görs eftersom de nyanlända inte vet vad som gäller här i Sverige. Han har en idé att 
man kanske kan göra en bilderbok med bilder som visar vad man får och inte får göra. Då 
kan man på ett lättare sätt få förståelse för vad som är rätt och fel och vad som gäller. Genom 
att informera minskar man problemen. 
 
 

 Hylte kommun 
Rebecka berättar att hon arbetar med försörjningsstöd och sitter på ”En väg in”. 
Hittills i år har vi tagit emot 220 nyanlända i Hylte kommun. 
 
Någon frågar när Migrationsverket kommer till ”En väg in” och Ibrahim svarar att de inte läm-
nat något besked om detta. För att få kontakt med Migrationsverket får man åka till Spens-
hult, där verket nyligen flyttat in. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 21 oktober klockan 8.30 i Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk. 


