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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 24 februari 2017 
 
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Hanna Lidén Röda Korset 
Malin Sinanaj Integration Halland 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Sören Kabel Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening 
Cornelia Svensson Hylte kommun 
Linnea Rosengren Hylte kommun 
Tommy Fock Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
Mustafa Adanalic Hylte kommun 

 
 
 

Besök från Länsstyrelsen 
Mustafa Adanalic från Länsstyrelsen är inbjuden för att berätta om vilka medel det finns att 
söka från Länsstyrelsen för att starta olika projekt inom integrationsarbete. 
 
Mustafa inleder med att berätta att Länsstyrelsen uppdrag är att verka för att det ska finnas 
en beredskap och kapacitet vad det gäller mottagande av nyanlända och ensamkommande 
barn. Det handlar om allt från SFI till samhällsorientering och bosättningsfrågan.  
Länsstyrelsen beslutar om kommuntalen, det vill säga hur många varje kommun ska ta emot 
enligt bosättningslagen.  
 
Från årsskiftet har Länsstyrelsen tagit över uppdraget om tidiga insatser från Migrationsvärket 
vad det gäller asylsökande. Uppgiften blir att samordna aktörerna som är involverade för att 
genomföra insatser som riktar sig till asylsökande. 
 
Medel som går att få via Länsstyrelsen: §37, §37a och TIA. 
§37 - Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser 
som syftar till att skapa beredskap och kapacitet för mottagnade av nyanlända. Ersättning 
kan också lämnas till insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och 
mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället. Ett exem-
pel: Hylte kommun har fått medel för föräldrautbildningen ”Älskade barn”. 
 
§37a - Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och ut-
veckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Verksamheten ska i huvudsak 
riktas till nyanlända utlänningar och syfta till att: underlätta etableringen i samhället, skapa 
nätverk, stödja språkinläring och ge socialt stöd till ensamkommande barn. Exempelvis kan 
man bilda studiecirklar eller ha språkcaféer. 
Ersättning får lämnas till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs anting-
en av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisation-
er. 
 
TIA (tidiga insatser asylsökande) - Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som 
utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Medel får lämnas för verksamhet som 
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är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja 
kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. 
Det är detta som Migrationsverket ansvarade för tidigare. 
 
Kopplat till insatser för asylsökande så berättar Mustafa att om en organisation får pengar 
från Länsstyrelsen så har asylsökande rätt att få reseersättning om de vill åka till aktiviteter. 
Främst gäller detta för kollektivtrafik. För att få detta ska en överenskommelse göras med 
Länsstyrelsen som informerar Migrationsverket.  
 
15 mars kommer man att kunna söka medel från Länsstyrelsen – gäller både TIA och §37. All 
information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbsida. Utskick kommer även att göras 
till alla kommuner.  
Hylte kommun har inte sökt mycket från Länsstyrelsen. Fick dock 300 000 kronor för ”Älskade 
barn”. 
 
Mustafa säger att vi gärna kan ta kontakt med andra kommuner. Länsstyrelsen ser gärna att 
man samverkar med andra kommuner och det förbättrar förutsättningarna att bli beviljad me-
del. 
 
21 mars ska det vara en konferens som riktar sig till de som arbetar med barn och unga. In-
formation hittar man i kalendern på Länsstyrelsen webbsida. 
 
 

Information från Ibrahim 
 Kommunen har haft ett möte med Migrationsverket. Många boenden avvecklas i Hall-

and. Här i Hylte har Migrationsverket bara lägenheter som de hyr av Hyltebostäder. 
Borås kommun sa upp lägenheter och Migrationsverket överklagade så nu ligger frå-
gan hos Förvaltningsrätten. Får se vad som händer där. 
Handläggningstiderna kommer att minska från 6-9 månader till 3 månader. 

 Under januari och februari har det kommit 120 nyanländ till Hylte. 

 I Kinnared bor det 70 asylsökande. 

 10 mars anordnar Arbetsförmedlingen en rekryteringsmässa. 

 Ibrahim berättar att den 2 mars har han bjudit in till ett möte för att starta en internat-
ionell förening. Både individer och andra föreningar ska kunna var medlemmar. Hans 
önskan är att hitta ett föreningshus att ha som mötesplats. 

 
 

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

 Röda Korset 
Hanna berättar att Röda Korset jobbar på med läxhjälp och språkcafé.  
Det har också pratats lite kring att Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan ska ha nå-
gon form av språkutbyte där svenskar lär sig lite arabiska fraser. Detta för att visa att det inte 
är envägskommunikation utan att vi är intresserade av ett utbyte. Får se vad det blir av detta. 
 
 

 Region Halland 
Det som är aktuellt nu för Hyltenämnden är projektet Språkstart, som innebär att volontärer 
(så kallade språkstartare) ska träffa nyanlända barnfamiljer och ha med sig en ryggsäck in-
nehållande barnböcker och ett spel för att på så sätt inspirera dem att använda det svenska 
språket.  
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Kerstin berättar att den 31 januari anordnades en inspirationsföreläsning för att då språkstar-
tare och just nu går 16 personer en studiecirkel. Nästa steg blir att de ska träffa barnfamiljer. 
Och det finns intresse. Ingemar Lund från Svenska kyrkan har hittat 16-17 familjer som är 
intresserade. De är väldigt entusiastiska och vill enligt Ingemar börja direkt. 
 
 

 Integration Halland 
Cornelia Svensson, som är arbetsmarknadschef i Hylte kommun, talar om att en av verksam-
heterna som Integration Halland har i Hylte är något som kallas ”Min väg till arbete”. De håller 
till i MP-huset. De som kommer nu och deltar är mer språksvaga jämfört med de som tidigare 
deltagit. För att hjälpa dem har man börjat arbeta med suggestopedi. Detta är en metod och 
ett förhållningssätt för språkundervisning. Man använder sig mycket av bilder. 
 
Malin redovisar att hälsoutbildningarna rullar på som vanligt och att det är fem grupper igång 
nu. Det här är populärt och det finns en lista på folk som vill vara med. 
 
Integration Halland ska starta en ny kurs om vägen ut på arbetsmarknaden i Sverige. Malin 
säger att den bland annat kommer att handlar om lagar och regler. 
 
När det gäller praktik så har man även här upptäckt att det finns många som är språksvaga. 
En positiv nyhet är att tre industriföretag har vänt sig till Malin för att hitta praktikanter. De är 
ute efter praktikanter som sedan ska övergå i anställning om det fungerar bra. Så nu gäller 
det att hitta folk som kan passa. 
 
En gemensam satsning mellan Integration Halland och Hylte kommun är att två personer ska 
utbildas till ambassadörer. De ska sedan utbilda andra inom Hylte kommun för att vara hand-
ledare och kunna ta emot praktikanter.  
 
 

 Svensk kyrkan 
Hyltebruks pastorat 
Ingemar berättar om två samarbeten mellan kyrkan, kommunen, Arbetsförmedlingen och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 
Vårt dagliga bröd – Här ska ett 10-tal kvinnor och en svensk projektledare träffas under tre 
månader och ha olika aktiviteter. De kommer även att göra studiebesök. En stor del handlar 
om att förbättra sin svenska. 
 
Trädgårdsodling – Här ska en markyta invid kyrkan användas för att odla på. Just nu håller 
man på med ansökan till ”Lokalt ledd utveckling Halland”. 
 
Ingemar berättar att i Hyltebruk är det språkcafé på fredagar och lördagar, i Unnaryd fortsät-
ter klädcaféet och i Landeryd har man språkundervisning. 
 
 

 Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening 
Sören är engagerad i projektet kring trädgårdsodling som Svenska kyrkan arbetar med. 
(Se mer under Övrigt vad Sören pratade om.) 
 
 

 Hylte kommun 
Lärcentrum 
Tommy berättar att SFI-kön växer trots upphandling. Flera av lärarna från kommunens SIF 
har börjat arbeta hos AlphaCE. Därför har man just nu problem med personal på SFI. 
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Det är väldigt många elever på gymnasiet. Till hösten lär det bli 120 elever på det introdukt-
ionsprogrammet. Det handlar om drivan och duktiga elever. 
 
Man kommer att få nya lokaler och byter namn till Kompetenscentrum. Här ska SFI, Vuxens-
kolan och IM (introduktionsprogrammet) finnas. Den första etappen blir klar till hösten så att 
en del kan flytta in. Nästa etapp blir klar inom två år tror man. 
 
Grundskolan 
Linnea berättar att på Enheten för nyanlända finns det nu 49 barn som går i årskurs 1-9. Det 
har kommit tio nya barn i januari och tio i februari. Många som kommer har flyttat från en an-
nan kommun och fler har redan gått i skolan upp till ett år. Knappt hälften är asylsökande och 
resterande är barn som har fått permanent uppehållstillstånd. 
Tommy inflikar att det som är problemet är att ge eleverna den utbildning de har rätt till. Alla 
barn har rätt till samma utbildning och att läsa de ämnen som ingår i utbildningen. 
 
 

Övrigt 
Psykosociala problem  
Sören tar upp att han det inte finns någon form av psykosocialt stöd inom integrationsområ-
det. Det är många flyktingar som kommit hit och som har erfarenheter som behöver bearbe-
tas. Han berättar att han haft kontakt med flyktingar från Syrien och Somalia som har djupa 
traumatiska erfarenheter.  
 
Malin berättar att det finns en psykolog som är anställd på Arbetsförmedlingen för de som är i 
etableringen. 
 
Tommy säger att han lyft frågan om psykologer vid flera tillfällen. Den kompetensen finns inte 
här. Kanske skulle Region Halland kunna ordna detta och ha ett team som kan besöka kom-
munerna.  
 
Mustafa Adanalic från Länsstyrelsen har besökt det traumacenter som Röda Korset har i 
Malmö. Där säger de att det inte är ovanligt att man kommer för att söka hjälp först 15-20 år 
efter att man kommit till Sverige. 
 
Kollektivtrafik 
Tommy lyfter frågan om kollektivtrafik och undrar om inte Länsstyrelsen kan påverka Hal-
landstrafiken så att det exempelvis finns en busslinjer mellan Hylte kommun och Falkenberg.  
 
Mustafa Adanalic berättar om ett projekt som drevs i Laholms kommun där man testade kol-
lektivtrafik på en sträcka. Projektet var på ett år. Det blev ingen kollektivtrafik på sträckan och 
enligt Hallandstrafiken var det för kort tid för att göra beräkningar. 
 
Ibrahim ska se vad för information han kan få från Laholms kommun om det här projektet. 
 
Tommy tycker att vi ska försöka få till ett projekt kring kollektivtrafik och söka medel från 
Länsstyrelsen.  
 
Sören berättar att i Ockelbo kommun har man fått igång en bussverksamhet. Det går gratis-
bussar en gång i timmen mellan orter i kommunen. Det har fungerat bra. Detta borde vi 
kunna testa i Hylte och kanske söka medel från Länsstyrelsen för ett projekt. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 24 mars klockan 8.30 i Hörsalen, vid biblioteket i Hyltebruk. 


