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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 12 maj 2017 
 
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan, Hyltebruks IF och Hylte hembygdsförening 
Hanna Lidén Röda Korset 
Pontus Nilsson Polisen 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Björn Malmqvist ABF 
Thijs den Teuling Länsstyrelsen 
Margaretha Johansson Hylte Internationella kulturförening 
Nathalie Ruiz Hylte internationella kulturförening och Projektet ACCESS 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Ahmad Helaae 
Abdullah Khalil 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Information från Ibrahim 
Ibrahim berättar att det lämnats in ett par ansökningar till Länsstyrelsen. 

 Språkvän – flyktingguide – volontärer 
Vid vår workshop pratade vi mycket om volontärer samt att alla frivilliga organisationer har 
svårt att locka volontärer. Tanken kring språkvän, som finns i alla halländska kommuner föru-
tom Hylte, har utvecklats så att det även innefattar volontärer. 
Detta söks av Hylte kommun tillsammans med Hylte pastorat. 
 

 Trädgårdsodling och naturkunskap + hälsa och matlagning 
Ett samarbetsprojekt mellan Hylte pastorat, Hylte Sport & Event, Studieförbundet Vuxensko-
lan och Hylte kommun. Det är Hylte pastorat som ansöker. 
Trädgårdsodlingen och kunskapen kring naturen är sådant som kommer att ske i Unnaryd. 
För detta är Sören Kabell projektledare. 
Hälsobiten och matlagningen kommer att äga rum i Hyltebruk och det är Anna Larsson som 
projektleder detta. 
 
 

”Laget runt” 
De närvarande berättade vad som är på gång. 
 
Besök av två syriska killar 
Anna Larsson presenterar två syriska killar: Ahmad Helaae och Abdullah Khalil. De berättar 
att de vill hjälpa pojkar i Hyltebruk som inte har något att göra. Anna tyckte det var rätt forum 
för killarna att komma och berätta om situationen här på samverkansgruppens möte. 
 
Ahmad och Abdullah berättar att det rör sig om 25-30 personer i åldern 15-25 år som samlas 
i Hyltebruk för att de inte har något att göra. De flesta av dem går på Örnaskolan eller gym-
nasiet. De kommer från Hyltebruk, Torup och Unnaryd. De träffas i centrum på eftermid-
dagarna. 
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Än så länge har det inte varit något bråk, men Ahmad och Abdullah säger att de är rädda för 
att det kan bli bråk om det fortsätter att de här ungdomarna inte har något att göra.  
 
De berättar att man får åka till Halmstad för att spela biljard, playstation eller suffleboard. Nå-
got sådant finns inte här i Hylte. Det de brukar göra är att de samlas på söndagar klockan 14-
18 och spela fotboll. De säger att alla vill spela fotboll, men de vill inte starta en egen fotbolls-
förening. De vill träffa svenska ungdomar. 
Men det måste finnas mer att göra än att bara spela fotboll. 
 
Ahmad och Abdullah får lite olika tips och kommentarer: 

- Det här är en åldersgrupp som tyvärr är lite mitt emellan aktiviteter som ordnas. 
- Tips på en del aktiviteter lämnas till killarna, bland annat dansen och evenemangen 

som projektet ACCESS anordnar i Torup. 
- Studieförbunden kan vara med och arrangera något, men då är det viktigt att det 

handlar om att lära sig något samtidigt.  
- Samverkan mellan kommunens fotbollsföreningar skulle kunna underlätta så att ung-

domarna kan vara med i lag eller hitta platser för spontanfotboll. 
Förslag: Teckna ned vad ni vill göra för saker, vad ni är intresserade av. 
 
Anna tar på sig ansvaret för att killarna skriver ner vad de vill göra. Detta kan de göra när de 
är på AlphaCE. 
 
Ahmad och Abdullah får frågan var de vill hitta information om olika aktiviteter och lite olika 
förslag räknas upp. Svaret blir: Inte på Facebook utan i butikerna där de handlar – på an-
slagstavlorna. 
 
 

 Hylte internationella kulturförening 
Hylte internationella kulturföreningen är en nybildad förening. Ordföranden Margaretha Jo-
hansson berättar att man ska se föreningen som en paraplyorganisation för föreningar. Det är 
ett sätt för föreningar att delge varandra vad man gör och sprida informationen vidare. Före-
ningen kommer att vara medarrangör till olika aktiviteter och evenemang. Hittills har man varit 
med och stöttat ett musikevenemang som föreningen Salasil höll i. Man är också med på ett 
hörn vid nationaldagsfirandet den 6 juni på Lindekullen i Hyltebruk. 
Det stora blir en sommarfest den 19 augusti där Hylte Sport & Event är medarrangör. 
 
 

 Svensk kyrkan 
Hyltebruks pastorat 
Ingemar talar om att det projekt kring trädgårdsodling som kyrkan sökt bidrag för hos Lokalt 
ledd utveckling Halland har beviljats av styrelsen. Det som återstår är att det ska godkännas 
av Jordbruksverket och handläggningstiden är 2-3 månader. Detta är ett samarbete med 
Hylte kommun. 
 
Tillsammans med ABF har kyrkan ett projekt på gång som heter ”Vårt dagliga bröd”. Det vän-
der sig till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och är en kurs där de lagar mat och 
bakar. Det ska också göras studiebesök på företag och anordnas föreläsningar. Varje kurs 
ska vara i tre månader och sedan startas en ny grupp. Det vänder sig till både svenska kvin-
nor och invandrarkvinnor. 
 
Ingemar berättar också om en idé som kyrkan har att ordna promenader en gång i veckan. 
Varje vecka ska man inrikta sig på något ämne, exempelvis fåglar eller svamp. Den här akti-
viteten vänder sig till asylsökande och handlar om att de ska få något att göra och samtidigt 
lära sig språket. 
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Margaretha berättar att Svenska kyrkan har en promenadgrupp för pensionärer på torsdagar 
klockan 9.30 som hon ansvarar för. De promenerar i cirka 45 minuter i olika grupper utifrån 
förmåga. Vissa går med stavar och någon har krycka. Samvaron avslutas med kaffe och 
knäckebröd i församlingshemmet. Det har varit med några äldre från Afghanistan. 
På tisdagar klockan 9.30-11.30 har kyrkan en verksamhet som riktar sig till föräldralediga. 
Den heter ”Stor och liten” och mammor och pappor kommer med sina barn för att träffa andra 
föräldrar.  
 
 

 Projektet ACCESS 
Nathalie Ruiz driver projektet ACCESS som är ett aktivitetsprojekt som dragit igång i Torup 
för att lyfta fram den lokala kulturen och bygga starka nätverk mellan människor och kulturer. 
 
Nathalie berättar att hon anordnar dans i Torup varje måndag och torsdag klockan 19.30-
20.00 i Torups bygdegård. Alla är välkomna. 
Hon har även ett par andra evenemang på gång. Det ena är en kulinarisk afton med mat från 
bland annat. Frankrike, Afghanistan, Iran, Syrien, Vietnamn, Thailand, Sverige. Det är folk 
som bor i Torup som tillsammans ska fixa maten. 
Nathalie ska också ordna en träff där deltagarna får berätta om de små byar som de kommer 
ifrån och en träff dit hon vill bjuda in en kändis att prata. 
 
 

 Hylte Sport & Event 
Anna talar om de öppna träningarna fortsätter på onsdagar klockan 17. Man tränar både ute 
och inne. Man tränar, umgås och pratar svenska.  
Hylte Sport & Event kommer att starta igång padeltennis. Har fått pengar från Lokalt ledd ut-
veckling Halland för detta. 
 
Anna är projektledare för den sommarfest som Hylte internationella förening har planerat till 
lördagen den 19 augusti. Anna och Ingemar berättar att det kommer att bli Lilla klassikern 
med en motionsklass och en elitklass. Varje lag ska bestå av en svensk och en invandrare 
och grenarna är cykling och löpning/gång. En annan aktivitet är att bjuda in föreningar och 
företag och ha ”Mästarnas mästare”. Det blir också barnaktiviteter, musik, dans och mat. 
Det handlar om en heldag och kväll och Anna ska även försöka involvera butikerna och få 
med krögarna. 
 
 

 Hallands Idrottsförbund/SISU 
Patrik säger att det är väldigt många barn anmälda till sportsommar. Man har anställt två 
vuxenledare och kommer att anställa 10-12 gymnasielever varav hälften är nyanlända. Patrik 
efterlyser föreningar som vill engagera sig. Sportsommar arrangeras vecka 26-27 i Hylte. 
 
I Laholm har Hallands Idrottsförbund varit engagerade i ett projekt som handlar om förenings-
livet. Kanske skulle man kunna ha något liknande i Hylte. 
Kyrkan och föreningslivet är ett sätt för de nyanlända att träffa svenskar. 
 
ABF i Halmstad har socialt företagande som riktar sig mot kvinnor. Varför inte ha samma sak 
för ungdomar? ABF är duktiga och kan det här. 
 
Det finns något som heter ”Hitta Vilse” känner ni till detta undrar Patrik? Det handlar om att 
man går ett spår i skogen och lär sig hitta. Kanske är detta något för Hylte? 
(Patrik skickar information om detta till Ingemar, som tycket att det kanske kan passa in i de 
projekt som kyrkan har.) 
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 Länsstyrelsen 
När det gäller medel för tidiga insatser (TIA) så går ansökningstiden ut den 1 juni, men pröv-
ningen sker löpande. Det finns med andra ord fortfarande tid att söka. 
Ansökningstiden för §37a-medel har löpt ut och de som sökt får besked i mitten av juni. Då 
kommer de formella besluten. 
 
Thijs den Teuling berättar att man beviljat ABF medel för en aktivitet i hela länet. Det är ett 
integrationspaket – ett paket med information som riktar sig till asylsökande och nyanlända 
som bor kvar på boenden. Det innehåller information om myndigheter, bankväsendet, hur 
man hittar bostäder och  hur det är att komma till Sverige och vad man kan förvänta sig av de 
olika instanserna. Man kommer att börja i Spenshult och sedan lyfta detta vidare till kommu-
nerna. 
 
 

 Röda Korset 
Hanna berättar att Röda Korset håller på att starta upp ett ungdomsförbund. Inom Röda Kor-
set är man ungdom fram tills man är 30 år. 
Ett sy-café kommer att startas på onsdagar från vecka 22. Första gången är 31 maj. 
Under sommaren är tanken att man ska gå ut och ha promenader istället för att ha språkcafé 
inomhus. Man kan promenera och prata. 
Röda Korset har fått önskningar om att man vill lära sig cykla och simma. 
 
 

 Polisen 
Pontus säger att man i samhället märker ökade konflikter mellan de som kommit hit och 
svenskar och mellan olika invandrargrupper. En del grupper hamnar utanför. Det kan handla 
om etniska grupper, politisk tolkning eller religiös syn. Det kan exempelvis var så att man 
uppmanar andra att inte delta i svenska val. 
Har vi detta i Hylte undrar Patrik? 
 
Det diskuteras en del kring detta och alla tycker att det är bra att frågan lyfts så att man kan 
vara uppmärksam. 
 
 
 

Övrigt 
 Älskade barn 

Margaretha är involverad i ”Älskade barn” – den föräldrautbildning som Hylte kommun har 
tillsammans med Studiefrämjandet. Margareta har varit med som handledare för detta till-
sammans med Mona Faead. Den först gruppen är klar och den bestod bara av syriska föräld-
rar. I gruppen som pågår nu är de flesta från Syrien och en från Somalia. Margaretha ser 
detta som ett problem att man vill gå tillsammans med föräldrar från samma land. 
Till hösten är det dags för en ny grupp. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 2 juni klockan 8.30 i Hörsalen, vid biblioteket i Hyltebruk. 
Ibrahim har semester 15 maj-12 juni. 


