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1. Inledning

Världen av idag är i många avseenden inte radikalt annorlunda mot världen av 
igår. Men när det kommer till möjligheten att kommunicera över gränser är da-
gens samhälle radikalt annorlunda.

Det innebär att vi idag möts av bilder av människor på flykt. Bilder av en ung 
man klängandes till toppen av ett sjunkande skepp, en man bärandes på sin åld-
rande mor, en livlös pojke med ansiktet nedgrävt i sanden av havets vågor.

Men det innebär också att vi och våra öppna fria samhällen är klart mer synliga 
för omvärlden. Bilder som fungerar som ett fyrhus för dessa människor på flykt 
från livsöden vi har svårt att sätta oss in i.

Och det faktum att vi har byggt upp ett samhälle dit folk vill bege sig för att de 
tror att där finns möjligheter och friheter de annars inte skulle få är något vi ska 
vara stolta över.

Med dessa människor på jakt efter ett bättre liv kommer också möjligheter för 
oss. För även om det i det korta perspektivet innebär stora utmaningar är jag 
fullständigt övertygad om det faktum att deras jakt på frihet faktiskt även är en 
möjlighet för oss.

Om vi jobbar ihop, om vi söker nya lösningar ihop, om vi göder vår kreativitet 
ihop så kommer vi att kunna utvecklas och växa ihop. Det är för att jag är över-
tygad om just detta, om människors förträfflighet ifall de bara får chansen, som 
jag startat Unoleo och utvecklat Kronobergsmodellen®.

Det projekt som vi inlett här i Hylte visar att vi kan göra just detta när vi slår 
oss ihop. I samverkansgruppen har vi under ett och ett halvt års tid gemensamt 
sett utmaningarna av ett stigande inflöde av människor till vårt land, och vi har 
gemensamt funnit lösningar på likaså stora som små problem.

Vårt arbete har inneburit att kulturer mötts, att myndigheter närmat sig varandra, 
att kommuner samarbetat över gränserna och att människor funnit varandra i det 
gemensamma arbetet för att nå ett bättre samhälle och ett bättre liv.

Projektet i Hylte visar återigen på den sanning som samhällen runt om i historien 
redan bevisat. Om vi jobbar ihop finns bara möjligheter och att olikheter och nya 
idéer endast kan utveckla oss om vi öppnar våra sinnen.

Anders Blomqvist, februari 2016.
Projektledare
Unoleo AB 

www.hylte.se www.unoleo.se
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2. Kronobergsmodellen®

Projektledaren Anders Blomqvist har en bakgrund av att under flera års tid ha 
arbetat med att hjälpa kommuner som drabbats av större varsel genom att sam-
manföra alla berörda aktörer och leda dessa i en riktning mot samma mål.

Ur detta arbetet har Anders Blomqvist utvecklat en tydlig modell, Kronobergsmo-
dellen®, för hur ett större varsel kan hanteras tidigt och effektivt.

Kronobergsmodellen® utvecklades med syftet att från detta tidiga skede hjälpa en 
så stor del av den varslade personalen som möjligt till ett av tre mål; till ny an-
ställning, till utbildning, eller till start av eget företag.

Ursprunget till modellen kommer från ett arbete som genomfördes 2011 och 
2012 i Markaryd då telemarketingföretaget Transcom valde att lägga ner sin 
verksamhet i kommunen med 211 varslade personer som följd (ett varsel av den 
storleken i en kommun med cirka 9500 invånare skulle innebära en arbetslöshets-
ökning med flera procentenheter om inget gjordes).

Arbetet i Markaryd ledde då till flera lärdomar som till exempel vikten av att ha 
en extern och dedikerad projektledare vars arbete enbart är att genomföra om-
ställningen, att leda samtliga inblandande aktörer mot samma mål genom bildan-
det av en samverkansgrupp med beslutsmandat, att ta in ett Advisory Board (råd-
givningsgrupp) med centrala personer i det regionala näringslivet och samhället, 
samt att ha en tydlig och öppen kommunikation mot de anställda och samhället i 
stort genom framförallt press, sociala medier, och kommunens hemsida.

Resultatet från arbetet med varslet i Markaryd blev, vad som från början kalla-
des, Markarydsmodellen. Den modellen blev senare Kronobergsmodellen® genom 
ett projekt på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kom-
mun där målet var att ta tillvara på erfarenheterna från varslet så att dessa även 
kunde tillämpas i andra kommuner.

Resultatet från det arbetet blev mycket gott i samtliga kommuner där siffror, som 
att över 80 procent hittat ny sysselsättning innan projektet avslutats, presterades. 

Ur det arbetet inleddes en dialog mellan länsstyrelsen och Anders Blomqvist om 
inte den modellen också var applicerar till integrationsarbetet. Anders Blomqvist 
har därefter anpassat modellen och den har nu fått sitt elddop i Lessebo och Hylte 
kommuner med mycket gott resultat som följd.

Kronobergsmodellen® är utvecklad för att följa fem inledande etableringssteg och 
ett sjätte steg som är själva genomförandefasen.

Syftet med stegen är att få en tydlig och lätt applicerad modell och arbetsmetod. 
Modellen presenteras i det följande som en stegvis guide. Modellen ska ses som 
ett ramverk och inget fast schema eftersom situationen är olik i respektive och har 
olika förutsättningar.
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 Steg 1 – Förstudie och förberedelser 
 
Tillsätt en oberoende projektledare som dedikerad resurs och samordnare av alla 
aktiviteter. Det är inte att rekommendera att lägga projektledaransvaret på kom-
munala tjänstemän, som i sig är väl skickade men som samtidigt är fullt uppta-
gen med ordinarie arbetsuppgifter. För att projektet ska kunna bli framgångsrikt 
krävs fokus och dedikation. 
 
Viktigt i detta steg är också att sammansätta och etablera ett Advisory Board 
(rådgivningsgrupp) som kan ge stöd till projektet. Här är det viktigt att deltagar-
na har ett genuint intresse av att delta och bidra med sin kompetens, och att de 
har ett mandat samt ett förtroende bland de berörda. 

Steg 2 – Information och etablera samsyn 
 
Utifrån erfarenheterna från flera projekt har man tagit lärdom om hur viktigt det 
är med en tydlig och klar information och förståelse från intressenter runt pro-
cessen är avgörande för om man ska lyckas. Det gäller att skapa samsyn och en 
gemensam målbild. 

Det gäller här att ge en tydlig projektpresentation till berörda institutioner som 
förvaltningar, länsstyrelse, regionförbund, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen 
och lokala invandrarorganisationer samt övriga som kan komma att vara del i 
projektet.
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Viktigt är även att informera och vara tydlig mot de nyanlända att man vill ha en 
tät och bra dialog. Det gäller att etablera en samsyn om mål och åtgärder bland 
alla parter.
 
Steg 3 – Etablera samverkansgrupp 
 
Samverkansgruppen är processens motor så det är viktigt att sätta samman grup-
pen och komma igång med arbetet så snart som möjligt. Det är viktigt att repre-
sentanterna från de olika aktörerna har mandat och att gruppen är beslutsmässig 
(arbetet hindras om parterna måste hem och förankra allt innan beslut tas). 
 
Här bör till exempel följande parter finnas representerade; 
•	 Kommunen 
•	 Invandrargrupp 
•	 Lokala föreningar
•	 Lokalt näringsliv 
•	 Arbetsförmedlingen 
•	 Bibliotek, skola och andra samhällsinstitutioner 
•	 Eventuella andra viktiga aktörer
•	 Migrationsverket

Steg 4 – Planera arbetet i samverkansgruppen 
 
Samverkansgruppens deltagare måste vara beredda på att arbeta intensivt och 
nära tillsammans under en längre period för att på bästa sätt kunna hitta lösning-
ar på problematiken. Samverkansgruppen träffas regelbundet varje vecka eller 
varannan vecka. Mötesfrekvensen kan skilja sig åt från fall till fall. 
 
Samverkansgruppen sätter sin agenda och planerar aktiviteter utifrån de tre hu-
vudområdena: 
•	 Skapa beredskap och mottagningskapacitet
•	 Utveckla samverkan för mottagande av nyanlända 
•	 Utveckla förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning
 
Genomför gärna en enkätstudie bland de nyanlända för att se vilka behov och 
önskemål de har för att bättre kunna planera och matcha insatser och innehåll. 
 
Steg 5 – Presentation och information 

När nu strukturen och målsättningarna är satta är det hög tid att informera samt-
liga nyanlända och aktörer om projektet och dess arbete.
 
Det är även viktigt att i ett tidigt stadium etablera en god relation till media. Det 
är viktigt att visa vad som sker under hela processen så att media inte bara rap-
porterar om problematiken utan även uppmärksammar det positiva arbete och de 
lösningar som hittas. Det finns behov av en mer differentierad bild för att bibe-
hålla hopp inför framtiden. 
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Steg 6 – Genomförande 
 
Arbetet i samverkansgruppen med regelbundna möten påbörjas. Som tidigare 
nämnts är det av yttersta vikt att deltagarna i gruppen har mandat och att grup-
pen är beslutsmässig. Arbetet är mycket ”hands on”. Det är fortsättningsvis 
viktigt att löpande informera om projektets utveckling till alla intressegrupper. På 
kommunens hemsida informeras löpande bland annat med minnesanteckningar 
från samverkansgruppen.

Sammanfattning, succéfaktorer Kronobergsmodellen®:  

•	 Kommunerna driver processen 
•	 En oberoende projektledare tillsätts 
•	 Samordningsfunktion skapas 
•	 Dedikerad resurs / Fokus 
•	 Tid / Initiativ 
•	 Advisory Board 
•	 Samverkansgrupp som är beslutsmässig 
•	 Information / PR 
•	 Prioriterade resurser från stödfunktioner
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3. Genomförande

Projektet inleddes under sommaren 2014 och pågick fram till december 2015. 
Tanken med projektet var att skapa strukturella förändringar i samhället som är 
långsiktigt hållbara och leder till mångfaldsvinster.

Denna rapport avser det arbete som genomförts till och med hela år 2015. En 
period som blivit mycket händelserikt med flera samarbeten, event/mässor, aktivi-
teter och insatser organiserade och genomförda.

Målsättningen med projektet har hela tiden varit att knyta samhället och dess 
institutioner närmare och öka förståelsen över både samhällets och kulturers 
gränser.

Ett stort antal aktiviteter samordnades inom ramen för Integration Hylte och dess 
deltagare under 2014 och 2015. Bland annat skapade Svenska kyrkan ett språk-
café som blivit uppskattat där människor kan mötas över gränser. En aktivitet 
som senare utvecklats med inriktning på olika grupper och aktiviteter med utbild-
ning och föreläsningar.

Arbetsförmedlingen inledde även flera samarbeten och projekt där de bland annat 
jobbat med företagsmöten och information men också mot andra myndigheter 
och institutioner i samhället där dialog är avgörande för ett framgångsrikt inte-
grationsarbete. Myndigheten har också skapat en kompetensbank för att lättare 
samla upp och informera om de nyanländas kvalifikationer.

Flera undergrupper till samverkansgruppen bildades också under året. Bland an-
nat en viktig grupp för att diskutera kulturella skillnader och för att hitta syssel-
sättning och vägar in för särskilt utsatta grupper som kvinnor och unga.

Även idrottslivet har tagit ett viktigt ansvar i kommunen där ett stort antal aktivi-
teter organiserats av eller i samarbete med föreningslivet.

3.1 Etablering av projekt: steg 1-5

Projektet etablerades under sommaren 2014 enligt Kronobergsmodellen®. För 
att knyta hela samhället samman var ambitionen att göra samverkansgruppen så 
bred som möjligt med medverkan från: 

Per Borg, kommunchef Hylte kommun  
Lars Öhlund, sektionschef Arbetsförmedlingen  
Carola Lindgren, sektionschef Arbetsförmedlingen  
Stina Andersson, Migrationsverket  
Anwar Hassan, ordförande Somaliska föreningen  
Muna Awasah, Hand by hand 
Bo Westman, Ordförande Hylte Hembygdskrets  
Ingemar Lund, ordförande Hyltebruks IF  
Bo Lindblad, kyrkoherde Svenska kyrkan 
Camilla Gustavsson, ordförande LO Hylte 
Niklas Rånge, närpolischef Hylte 
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Anna Larsson, Hylte Sport och Event  
Carolin Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan 
Lars Sundberg, ordförande Hyltebostäder 
Christer Grähs, arbets- och näringslivschef Hylte kommun  
Monica Falk, biblioteks- och kulturchef Hylte kommun 
Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef Hylte kommun  
Anders Blomqvist, projektledare Hylte kommun

Utöver det tillsattes även under 2014 ett Advisory Board bestående av: 

Lena Sommestad, landshövding Hallands län  
Mats Eriksson, ordförande Regionstyrelsen Region Halland  
Dag Hultefors, Ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott  
Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun  
Kenneth Ohlsson, vd Stora Enso Hyltebruk  
Boris Lennerhov, Gekås AB 
Stephan Müchler, vd Sydsvenska industri- och handelskammaren  
Ulric Björck, chef/rektor Campus Varberg 
Eva Lindh-Pernheim, marknadschef Göteborg/Halland Arbetsförmedlingen  
Bo Johansson, enhetschefen Migrationsverket, 
Micheline Chahoud, ordförande IBE-Pres. Libanon/Swedish trade council

Tre tydliga mål sattes upp för projektet:

1. Att stärka individen så att fler kommer i egen försörjning genom bland annat 
att stimulera näringslivet till praktikplatser och nystartsjobb samt att främja 
nyföretagande

2. Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida kunskap där olika kulturer 
möts. Till exempel i skolor, bibliotek, föreningar och på företag

3. Samordna samhällets organisationer för att förbättra dialogen med och sam-
hällsorientering för nyanlända

3.2 Steg 6

Augusti till oktober 2014  (En period med totalt sex möten)
Samtliga deltagare i samverkansgruppen är från start mycket positiva till pro-
jektet och ser flera möjliga arenor för samarbete där praktiska utmaningar som 
boende och etableringsplan är centrala men att också kultur- och mötesplatser är 
centrala.

Bland annat diskuterade Arbetsförmedlingens representanter problematiken kring 
det “moment 22” när personer måste ha etableringsplan för att få boende samti-
digt som boende inte kan erbjudas utan etableringsplan med tillhörande ekonomi.

Svenska kyrkan jobbar aktivt med så kallade flyktingkafeer på två orter i kommu-
nen där det ena är dedikerat mot kvinnor. Kyrkan jobbar även med sitt så kallade 
Invitationsdepartement med aktiviteter inplanerade i sociala medier. Bland annat 
planeras fyra middagar där det visats stort intresse. Hylte kommun med bibliote-
ket i spetsen jobbar med att ta in kulturellt material kring integration.
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Under perioden startas även ett mentorsprojekt upp kallat “Mötesplats Hylte - 
främlingar är vänner Du inte lärt känna”. Projektstarten är lyckad med 17 delta-
gare och tre uppstartade mentorsrelationer.

Kontakter knyts även utanför projektet med ett liknande projekt i Lessebo där 
Abdirahman Adan Abdi var inbjuden för att informera om deras kulturförening 
Midinimo och för att stödja somaliska föreningen i Hylte i deras arbete. Midi-
nimo har kommit långt i sitt arbete med bland annat läxhjälp och ungdomsaktivi-
teter.

Beslut fattades även om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
där kommunens integrationshandläggare nu flyttas in i myndighetens lokaler.

Projektledningen sammanfattade också Framtidsfesten som hölls den 6 september 
där mat bjöds från 10 länder och mer än 500 personer besökte. Festen var mycket 
uppskattat både av deltagande länder och besökare. Festen fick även god täck-
ning i Hallandsposten. 

Diskussioner förs även om samarbete med idrottslivet i kommunen där exempel-
vis Hylte IF ses som en möjlig partner.

Hylte kommuns prognos för slutet av perioden är att det under året väntas behö-
vas tas emot 170-180 nyanlända.

Den 6 september 2014 anordnades en Framtidsfest där det bjöds på mat från flera olika länder.
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November och december 2014  (Totalt tre möten)
Arbetsförmedlingen jobbar under perioden tillsammans med flera andra aktörer 
inom projektet för att hitta och knyta till sig informatörer som hjälp för Hyltebo-
städer.

LO erbjuder under perioden en föreläsning kallad “Alla kan göra något” som 
hålls av Patrik “Peggen” Nilsson.

En ansökan till Europeiska Socialfonden förbereds även. Förhoppningen är att få 
stöd som ska möjliggöra att projektet förlängs. I ansökningsprocessen tas även 
andra aktörer som Länsstyrelsen, Region Halland och Högskolan i Halmstad 
samt övriga kommuner i Halland med.

Kyrkan fortsätter att utveckla sitt arbete och planerar nu att starta upp språkkafé 
i församlingshemmet. Även projektet där kvinnor träffas utökas till tjejer som 
träffas i församlingshemmet för att baka.

Somaliska föreningen är mycket positiva till mentorsprojektet och har även själva 
startat upp en studiecirkel genom ABF där föreningens medlemma kan studera i 
första svenska och matematik.

Polisen förklarar att de har behov av stöd från projektet med mer vuxennärvaro i 
samhället under eftermiddagar och kvällar eftersom de sett en ökad skadegörelse

Hylte kommuns prognos för antal nyanlända under året utökas ytterligare till 
250 personer. Utöver det väntas ytterligare cirka 350 asylsökande till Hylte.

Januari till mars 2015  (Totalt fem möten)
Kyrkan tog upp behovet av vinterkläder i kommunen och projektet beslutar att 
genast inleda en insamling av i första hand kläder men också andra saker som 
leksaker, husgeråd och möbler om möjligt.

Insamlingen avslutades senare i slutet på februari med mycket lyckats resultat och 
det insamlade materialet delades ut.

Arbetsförmedlingen informerar om att de utökar sin personalstyrka inom etable-
ringen med tre personer och att försöket med att flytta in kommunens handläg-
gare i de egna lokalerna fungerat utmärkt.

Planeringen av en kulturmässa påbörjas också och en arbetsgrupp tillsätts med 
flera av projektets medlemmar.

Hyltebostäder tar även upp och diskuterar bristen på lägenheter samt att man nu 
tittar på möjligheten till nyproduktion av bostäder.

Ett seminarium kallat ”Integration Hylte” planeras till slutet av februari. Semina-
riet är tänkt att föra vidare vår kunskap och erfarenhet från projektet Integration 
Hylte och riktar sig till alla som i någon form arbetar med integration av nyan-
lända. På seminariet medverkar bland annat landshövdingen i Hallands län Lena 
Sommestad och representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Soma-
lia Bandy och Swedbank.
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Seminariet genomfördes sedan den 26 februari med stor uppslutning. Totalt kom 
fler än 130 besökare.

Med anledning av vår mentorsatsning väcktes idén att lansera mentorskap för 
barn och ungdomar under arbetsnamnet ”Mentorkompis”. En arbetsgrupp tillsat-
tes för att utveckla idén vidare.

Polisen diskuterade även hur projektet kan jobba mot radikalisering och rekryte-
ring till organisationer så som IS.

Problem med få kommunikationer mellan kommunens orter diskuterades även. 
Ett problem som hämmar möjligheten för nyanlända att bosätta sig i de mindre 
orterna.

April till juni 2015  (Totalt fem möten)
Den 9 april hölls Föreningsmässan i Gamla hallen där ett 20-tal utställare visade 
upp sin verksamhet för mer än 300 besökare. Mässan var mycket uppskattad av 
både besökare och utställare. Den fick även god täckning i Hallandsposten. Samt-
liga närvarande var positiva till Föreningsmässan.

Somaliska föreningen jobbade under perioden med sina nya lokaler där det bland 
annat planeras aktiviteter med läxhjälp och samhällsinformation. Samverkans-
gruppen koordinerade hjälp med möbler till den nya lokalen så som stolar och 
bord. 

Den 9 april 2015 hölls en föreningsmässan där ett 20-tal utställare visade upp sig.
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Hylte kommun meddelade i april att de dittills under året tagit emot 115 nyan-
lända. Under maj månad nådde sedan den siffran 183 personer. Under samma 
period nådde även arbetslösheten i kommunen 11 procent och samverkansgrup-
pen diskuterade därför vad som är möjligt att göra.

Christer Grähs informerade också att ett initiativ tagits till samverkan mellan 
kommun och AlphaCE kring språkträning och studiebesök. I det arbetet hade 
även Arbetsförmedlingen och kommunen planer på en etableringsgrupp med 8 
nyanlända. Christer Grähs uppdaterade också om att ”En väg in” där process-
kartläggning nu genomförts i löpande dialog mellan Arbetsförmedlingen, Migra-
tionsverket och kommunen.

Nationaldagen firades också med en satsning från samverkansgruppen där det 
bland annat dansades somalisk dans på Lindekullen. Utöver det uppdaterade 
bibliotekschefen Monica Falk att de två praktikanterna biblioteket har från 
Arbetsförmedlingen fungerat bra. Dessutom att det varit ett stort tryck från SFI 
på biblioteksvisningar med ett 20-tal den under maj månad. Utöver det var det 
vidare ett stort behov av litteratur inom både svenska och matematik.

Juli till oktober 2015  (Totalt fyra möten)
Projektledare Anders Blomqvist uppdaterade om att satsningen på mentorskap 
för barn och unga, det som tidigare kallats ”mentorkompis” nu startat upp i en 
förening kallad Club 805, och bland annat samverkar med FN organet World 
Food Program. I samband med en pressträff den 4 september visade media ett 
glädjande ett stort intresse för Club 805. SVT, Radio Halland och Hallandsposten 
bevakade. En hemsida, www.club805.se , och en Facebook sida, facebook.com/
club805.se, introducerades också. Under slutet på september genomfördes den 
första aktiviteten med 25 deltagare.

Hembygdsrörelsen uppdaterade om sina sommaraktiviteter och bland annat om 
det mycket lyckade 90-års jubiléet och välbesökta allsångskvällar på Lindekullen. 
Dess företrädare Bo Westman diskuterade vidare frågan kring deltagande i sam-
verkansgruppen från den syriska gruppen i kommunen. Tidigare har föreningen 
Hand by Hand organiserat medlemmar med arabisk härkomst. Då Hand by 
Hand idag inte synes vara så aktiv ombads Bo Westman att till nästa möte inbju-
da en till två personer med syrisk bakgrund som kan representera gruppen.

Kyrkan uppdaterade om sitt arbete och att bland annat ”Fredscaféet” vid sitt se-
naste möte samlat 16 svenskar vilken var ”rekord” och glädjande. Under hösten 
hölls även varannan fredag en kort föreläsning med blandade teman. Man uppda-
terade även kring processen med att skapa en integrationsresurs som finansieras 
av Svenska kyrkan. Fokus i det arbetet kommer att vara kring asylsökande och 
nyanlända.

Hylte kommun informerade om att i slutet på september hade 294 nyanlända 
personer tagits emot. Kommunen utvecklade även om Hyltes engagemang i ”Inte-
gration Halland”. Bland annat tittade kommunen på att projektanställas personer 
inom tre områden: “Jobb och matchning”, “Hälsofrågor”, och “Stötta upp med 
gruppaktiviteter”.
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Under september diskuterades även problematiken kring integration i skolan och 
det höga trycket på kommunen där. Nu skrivs en familj/barn in per dag och det är 
ett väldigt högt tryck. I januari fanns 321 elever, i september 420 st. Detta skapar 
enligt kommunen friktioner och har bland annat eskalerat till bråk i matsalen.

Under oktober diskuterades även en utveckling av SFI och arbetet med att försöka 
hitta nya alternativa metoder för att nå dem som står i kö till SFI.

Carola Lindgren från Arbetsförmedlingen kommenterade också projektet  ”En 
väg in”, en samaktivitet mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrations-
verket, Försäkringskassan, Region Halland där samtliga myndigheter samverkar 
kring integrationsarbetets i samma lokal.

Arbetsförmedlingen informerade också att man tillsammans med AlphaCE startar 
upp en aktivitet kring att starta eget.

Svenska kyrkan inledde även arbetet med att åter samla in kläder inför den kom-
mande vintersäsongen. Kyrkan berättade också att man kommer att arbeta med 
att skapa mer grupper med språkundervisning, sång och musikgrupper och kläd-
insamling. Hylte kommun, Hylte IF och SISU och skolan kommer att samarbeta 
för att få mera aktiviteter för ungdomarna.

November och december 2015  (Totalt tre möten) 
Röda Korset informerade om att de anställt en projektledare i Hyltebruk med 
ansvar för att starta upp ett integrationsprojekt.

Projektets ambition var att ha en bred medverkan från flera olika parter. 
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Arbetsförmedlingen informerade att i november var 4105 personer asylsökande 
i länet varav 519 i Hylte kommun. Av dessa 519 var 353 lägenhetsboende samt 
121 ensamkommande barn. Vidare informerade myndigheter att det i Hylte vid 
tillfället fanns mer än 300 personer inskrivna i etableringen och att det rådde ett 
stort behov av personal.

Det informerades också om en mycket lyckad aktivitet där Hylte handboll, Hylte 
Sport & Event samt Club 805 åkte med 100 nyanlända till handbollslandskamp 
i Halmstad i början på november. Beslut fattades även om att Hylte kommun, 
Hylte IF och SISU, skolan och Hembygdsrörelsen avser att samarbeta för att få 
mera aktiviteter för ungdomarna. Samarbetet ledde senare till att det beslutades 
att under jullovet genomföra prova på aktiviteter där man hoppade på att enga-
gera alla föreningar i kommunen.

Biblioteket informerade om att man lagt ett stort fokus på språkutveckling i sin 
verksamhet. Man informerade även om kommande aktiviteter för 2016. Dels 
”Kulturdagarna” där en dialog pågår med kulturföreningar och övriga aktörer 
om en matfestival. Vidare om projektet ”Hela Halland läser” som syftar till lyrik, 
i Hylte med integrationsinriktning.
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4. Resultat

Under etableringsfasen hösten 2013 sattes tre tydliga mål upp för projektet:
1. Att stärka individen så att fler kommer i egen försörjning genom bland annat 

att stimulera näringslivet till praktikplatser och nystartsjobb samt att främja 
nyföretagande.

2. Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida kunskap där olika kulturer 
möts. Till exempel i skolor, bibliotek, föreningar och på företag.

3. Samordna samhällets organisationer för att förbättra dialogen med och sam-
hällsorientering för nyanlända.

Under 2014 och 2015 kan projektledningen rapportera att Integration Hylte varit 
klart framgångsrikt i arbetet med att nå samtliga tre mål. Eller som kommunchef 
Per Borg skriver:

”Vi lyckades starta vårt arbete med Integration Hylte i exakt rätt tid, när de 
stora flyktingströmmarna började. Vi kunde dessutom använda en inarbetad 
framgångsrik struktur från vårt arbete med Utveckling Hylte, detta gjorde att vår 
startsträcka blev kort. I arbetet har representation från stora delar av civilsam-
hället, invandrargrupper och berörda myndigheter deltagit och bidragit på ett 
positivt sätt, där vi genom att informera varandra och samarrangera aktiviteter 
har både bidragit till ökad kunskap och förståelse för vad som sker och inte minst 
ökat samarbete. Det samarbete och de aktiviteter som är en följd av Integration 
Hylte är jag helt övertygad om har bidragit till ett mer fokuserat integrationsar-
bete och nöjdare medborgare.”

När det gäller det nå målen har det inom ramen för och med samverkan av alla 
deltagare genomförts ett stort antal åtgärder. Bland annat kan tre exempel näm-
nas:
•	 Svenska kyrkans språkcafé där kulturer kan mötas.
•	 Projektet har jobbat aktivt med att nå ut till föreningslivet för att skapa en-

gagemang och det är något som gett resultat då föreningarna i slutet på 2014 
slutit sig samman och kommit till projektledningen för att ta ett gemensamt 
krafttag.

•	 Undergrupper har skapats för att diskutera vidare och hantera utmaningar 
och möjligheter som uppkommit efterhand.

•	 Myndigheter har närmat sig varandra och arbetet har samordnats på ett helt 
nytt sätt.

Den sista punkten intygar arbetsförmedlingschef Lars Öhlund i sina reflektioner 
där han skriver:

”Några vinster som jag sett med integration Hylte: Skapat kontaktytor mellan 
myndigheter, civilsamhället och näringslivet. När man sitter runt samma bord så 
blir beslutsvägarna kortare och man bidrar med tips och ideér till varandra. En-
kelt att sprida kunskap och information. Alla bidrar till att hitta lösningar. Man 
minskar risken för att man lägger ansvaret på ”någon annan” när alla parter träf-
fas regelbundet och jobbar lösningsinriktat.”
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Utöver de här exemplen har ett stort antal andra utarbetats och genomförts under 
året. Ett exempel som förtjänar nämnas utöver listan ovan är mentorprojektet 
”Mötesplats Hylte - främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna” som sjösatts 
under året och blivit lyckat. Syftet med projektet är att skapa mötesplatser och 
arenor där nyanlända och medborgare i kommunen, i första hand via den idé-
burna sektorn, ska kunna mötas och där ett mentorskap ska utvecklas och imple-
menteras mellan individer och familjer. Genom det projektet startades i slutet på 
året bland annat ett antal olika mentorskonstellationer.

Resultatet är med andra ord klart positivt och ger en god idé om vad som kan 
skapas över tid. Integration är en tydlig långsiktig fråga och även om tidiga och 
tydliga aktioner är avgörande så krävs även tid och uthållighet.

Integration Hylte måste konstateras vara en modell för framtiden där kommuner 
som vill ta tillvara på den möjlighet som invandringen ger har ett positivt exempel 
att luta sig mot.
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6. Diskussion, erfarenheter och framtid

Projektets genomförande har lett till en rad lärdomar och diskussioner som kan 
förbättra framtida projekt enligt Kronobergsmodellen®.

Den kanske tydligaste lärdomen är vikten av samtal och diskussion där samtliga 
samhällsgrupper och konstellationer får möjlighet att mötas. Genom en bred 
samverksansgrupp har Integration Hylte visat hur problem och möjligheter kan 
identifieras och hur de i nästa steg kan lösas och lyftas upp.

Samverkansgruppen har under året initierat och samordnat flera aktiviteter och 
genom sina möten hittat nya möjligheter. Samarbetet i gruppen har gjort att samt-
liga underprojekt blivit starkare och visat på nya möjligheter. En tydlig lärdom till 
nya projekt är vikten av bredd i samverkansgruppen. Något som särskilt arbets-
förmedlingen pekar på som viktigt i sina reflektioner.

Lars Öhlund, Arbetsförmedlingen, skriver bland annat: ” Några vinster som jag 
sett med integration Hylte: Skapat kontaktytor mellan myndigheter, civilsamhället 
och näringslivet. När man sitter runt samma bord så blir beslutsvägarna kortare 
och man bidrar med tips och ideér till varandra. Enkelt att sprida kunskap o in-
formation. Alla bidrar till att hitta lösningar.”.

En annan viktig lärdom är att integrationsprojekt måste ses i ett längre perspektiv 
än bara något år. För att få till en positiv utveckling och för att främja samhälls-
nyttan med insatserna måste projektet ges åtminstone två till tre år innan man 
kan börja se tydliga förändringar i tillexempel utgiftsbilden för ekonomiskt bi-
stånd och andra kommunala och statliga stödåtgärder.

Något som Anwar Omar Hassan från Somaliska föreningen understryker i sin 
kommentar: ”Hylte integrationsprojekt är väldigt välbehövt i kommunen och vi 
hoppas att arbetet som gjordes och görs nu inom integrationsfrågorna ska fort-
sätta och förbättras hela tiden.”.

Under 2016 vill projektet därför ta nästa steg och skapa tydliga förutsättningar 
för en sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden och i förlängningen 
också göra dessa människor helt och hållet självförsörjande.

Utöver dessa lärdomar har även enskilda medlemmar i samverksansgruppen re-
flekterat över projektåret. Här nedan följer diskussioner från flera av dessa med-
lemmar och andra som arbetat kring projektet.
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Per Borg, kommunchef Hylte kommun:
”Vi lyckades starta vårt arbete med Integration Hylte i exakt rätt tid, när de 
stora flyktingströmmarna började. Vi kunde dessutom använda en inarbetad 
framgångsrik struktur från vårt arbete med Utveckling Hylte, detta gjorde att vår 
startsträcka blev kort. I arbetet har representation från stora delar av civilsam-
hället, invandrargrupper och berörda myndigheter deltagit och bidragit på ett 
positivt sätt, där vi genom att informera varandra och samarrangera aktiviteter 
har både bidragit till ökad kunskap och förståelse för vad som sker och inte minst 
ökat samarbete. Det samarbete och de aktiviteter som är en följd av Integration 
Hylte är jag helt övertygad om har bidragit till ett mer fokuserat integrationsar-
bete och nöjdare medborgare.”

Anwar Omar Hassan, ordförande Somaliska föreningen:
”Vi somaliska förening i Hylte kommun som jobbar med integration och efter-
strävar hela tiden med bättre integration och gemenskap av alla människor var 
det någonting som vi behövde ganska länge att ha samarbetspartner att jobba 
med. Vi är så glada att ha haft det samarbetet och jobbade med kommunen och 
Hylte integration projektledning som gjorde möjligt att kommunen blev bättre 
med integrationen och som förening var det mycket viktigt som gjorde möjligt för 
oss att kunna nå och kommunicera med olika föreningar, privata personer, myn-
digheter och kommunen med integrationsfrågorna. Hylte integrationsprojekt är 
väldigt välbehövt i kommunen och vi hoppas att arbetet som gjordes och görs nu 
inom integrationsfrågorna ska fortsätta och förbättras hela tiden.”

Lars Öhlund, arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen:
”Några vinster som jag sett med integration Hylte: Skapat kontaktytor mellan 
myndigheter, civilsamhället och näringslivet. När man sitter runt samma bord så 
blir beslutsvägarna kortare och man bidrar med tips och ideér till varandra. En-
kelt att sprida kunskap och information. Alla bidrar till att hitta lösningar. Man 
minskar risken för att man lägger ansvaret på ”någon annan” när alla parter träf-
fas regelbundet och jobbar lösningsinriktat.”

Bo Westman, ordförande Hylte hembygdsförening:
”Som representant för vår hembygdsförening i Integration Hylte har det varit 
givande. Jag har träffat nya människor och skapat nya kontakter. Har fått prova 
på att tänka lite nytt och annorlunda. Våra möten har präglats av positiv anda. 
I vissa lägen fått ändra gammal uppfattning. Men också kunnat ge en del som 
använts i projektet. Deltagarna har både varit samma och varierat en hel del. 
Positivt.”
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Ingemar Lund, ordförande Hylte IF och projektledare Svenska kyrkan samt Pär Petersson, 
diakoniassistent Svenska kyrkan:
”Bra sammansättning av representanter från samhällets olika delar. Bra mötesintervall 
med möte varannan vecka. 

Svårt för ideella föreningar att mötas på dagtid. Kunde varit vartannat möte kvällstid för 
att tillgodose medverkan från föreningslivet.

Informationsspridningen god. Lätt sätt att hålla sig uppdaterad. Bra att få ansikte på 
människor i olika funktioner och att skapa kontakter med andra som arbetar med integra-
tionsfrågor.  

Korta kommunikationsvägar.  

Positivt att kommunen har höga ambitioner och en god vilja i arbetet med integration. 

Det har varit positivt att relativt mycket arbete har skett inom integration inom kommu-
nens gränser. Det mesta av detta har skett i de olika organisationer som varit del av Inte-
gration Hyltes samverkansgrupp. Informationsutbytet och idéskapandet på mötena har 
haft stor påverkan på dessa verksamheter.”

Lars Sundberg, ordförande Stiftelsen Hyltebostäder:
”Integration Hylte” och samverkansgruppen har varit mycket bra plattform för integra-
tionsarbetet i Hylte kommun. Vid samverkansgruppens möten har informationsflödet 
varit betydande och har resulterat i stor kunskap hos deltagande personer/organisationer 
om hur integrationen skall genomföras på bästa sätt. Detta har också medfört att olika 
organisationer har nått ut med sina idéer och aktiviteter till många fler än vad man annars 
skulle ha gjort. Sammansättningen av gruppen har också varit av stor betydelse där kom-
mun, myndigheter, föreningar och organisationer har kunnat utbyta tankar och idéer med 
varandra på ett enkelt och informativt sätt.”

Niklas Range, närpolischef Hylte:
”Från polisens sida så har det varit nyttigt framförallt ur ett ”nätverkande” perspektiv. 
Genom gruppen har vi fått kontakt med människor/organisationer som arbetar med frå-
gan och även fått en bättre inblick över vilka utmaningar/problem/positiva företeelser som 
finns för tillfället.
 
Polisen har även kunnat bidra med sitt perspektiv (ofta brottsförebyggande) på saker som 
diskuterats i gruppen.”



23



www.hylte.se www.unoleo.se


