
    
 

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 
            314 80 Hyltebruk Fax 0345 - 181 90 www.hylte.se Bankgiro 434 – 4354 

  1(5) 

Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 2 juni 2017 
 
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan, Hyltebruks IF och Hylte hembygdsförening 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Thijs den Teuling Länsstyrelsen 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Maj Brodin Johansson Svenska kyrkan 
Christer Danielsson SPF Seniorerna 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Malin Sinanaj Integration Halland/Hylte kommun 
Sofie Wisell Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
 

 
 

Information  
Ibrahim Baalbaki har semester och är tillbaka igen den 12 juni. 
 
Firandet av Sveriges nationaldag sker traditionsenligt i hembygdsparken Lindekullen i Hylte-
bruk. Arrangör är Hylte kommun i samverkan med Hylte hembygdsförening. I år är även Hylte 
internationella förening och föreningen Salasil med och arrangerar. Som avslutning på firan-
det kommer en mänsklig kedja att bildas. 
 
Torsdag 8 juni är det ett år sedan En väg in invigdes. Detta kommer att firas med öppet hus 
klockan 12.00-17.00. Alla är välkomna när de vill under dagen. På hylte.se och i annons kan 
man se tider för de olika presentationer som hålls under dagen. 
 
 
 

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

Projektet ”Prata om jämställdhet” har startat i Hylte och Varberg. Ska köras i hela Halland. 
Det är i studiecirkelform för de som bor på boendet för ensamkommande flyktingbarn. De 
träffas fem gånger och pratar mycket om mänskliga rättigheter. Projektet kommer att avslutas 
till hösten med en utställning. 
 
Carolin berättar att Vuxenskolan ska ha en integrationsmässa den 12 september. Det är ett 
projekt som ska genomföras i alla kommuner Falkenberg och Hylte har sina mässor till hös-
ten. De övriga kommuner har redan haft sina, i Halmstad var det 15 föreningar som deltog 
och det kom över hundra besökare. 
 
Vardagssvenska och Svenska från dag ett gör sommaruppehåll. 
 
Cykelkurs på gång – startar i augusti. Vuxenskolan, Röda Korset och Svenska kyrkan till-
sammans som anordnar detta. 
Är det någon som har ett par cyklar så får de gärna höra av sig till Carolin. 
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 Svenska kyrkan 
Hyltebruks pastorat 
Ingemar berättar att kyrkan ansökt om tidiga insatspengar för trädgårdsodling hos Länsstyrel-
sen och fått ett positivt förhandsbesked. Det är lite papper som ska skickas in innan beslut 
tas. Projektet, som vänder sig till asylsökande, börjar i Unnaryd. Sören Kabell har ansvaret 
för odlingen i Unnaryd. Anna Larsson ska ha hand om motion och hälsa och Lars Sundberg 
leder matlagningskursen. Projektet startar när Länsstyrelsen sagt ja och pågår året ut. 
 
Har startat med träffar som ska vara en dag i veckan på förmiddagen eller eftermiddagen och 
vänder sig till asylsökande. Det ska vara olika teman. Första träffen bestod av deltagare från 
Vuxenskolan och man gick till Lindekullen och pratade om fåglar. 
 
Språkcafé är till 16/6. Sedan sommarlov. Öppnar i augusti igen. Språk- och klädcaféet som 
var på lördagar har bytt dag och är nu på söndagar.  
 
Pär berättar att han känner till en lägenhet och hus som kan bli ledigt. Detta är i Nissaström. 
Sofie Wisell är intresserad. 
 
 
Klädcafé i Unnaryd 
Maj berättar att det är full rulle som vanligt på klädcaféet. Hon har fortfarande två praktikanter 
och det fungerar jättebra. 
Eftersom verksamheten inte ska gå med vinst skickas pengar bland annat till hjälporganisat-
ioner. De har fått in så mycket kläder att en del har skickats till Erikshjälpen. 
 
Klädcaféet kommer inte att stänga i sommar. 
 
Maj tycker att det hade varit bra om det funnits turistinformation i Unnaryd och föreslår att 
ungdomar kunde hålla till i klädcaféet och ge turistinformation. Där finns datorer de kan an-
vända sig av. Det kunde vara en svensk och en nyanländ. 
Malin Sinanaj hänvisar till kommunens praktiksamordnare Carina Svensson. 
 
 
 Region Halland 

Kerstin berättar om projektet språkstart. Sex familjer är klara och har haft sina språkträffar. 
Det har även varit en sommaravslutning där alla språkstartarna och språkfamiljer var in-
bjudna. Tyvärr kom bara två familjer. Hade väldigt trevligt. 
Tanken är att fortsätta till hösten. Det ska vara en kick off den 7 september (preliminärt). Till 
dess vill man ha nya språkstartare. De som gjort det har tyckt att det varit roligt så det kan 
hända att det finns de som vill fortsätta. 
 
Hyltenämnden har haft en dialogprocess under våren där man träffat unga vuxna och verk-
samheter som arbetar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Man har tittat på 
livsvillkor och psykisk hälsa. Inriktningen var inte nyanlända, men man har träffat många. 
Analysen, som inte är klar än, kommer att innehålla mycket tankar om integration och livet. 
Kerstin återkommer till detta vid ett senare möte. 
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 Hylte Sport & Event 

Den 19 augusti blir det en sommarfest i Hyltebruk. Det är Hylte internationella förening som 
ligger bakom och Anna är projektledare. 
Anna beskriver det som att det finns en arena och ett skal och detta ska fyllas. Det kommer 
att bli en uppföljning på förra årets Lilla klassikern men nu med cykel och löpning/gång. Det 
blir som ett stadslopp i Hyltebruk. Föreningar bjuds in och de vill vara med och visa upp sig 
och kanske ha en gren ungefär som i Mästarnas mästare. Företagare kontaktas för att se om 
de vill vara med och sponsra. Det blir även musik och underhållning. Boost Hylte kommer 
troligvis att hålla i barn- och ungdomsaktiviteterna. Även krögarna i kommunens ska kontak-
tas. Information kommer att spridas via olika kanaler. 
 
Onsdagar är det öppen träning och kommer även att vara under sommaren. 
 
Anna berättar att arbetsgivare hör av sig till henne för att de letar efter arbetskraft. Inte bara 
från kommunen utan från grannkommuner. Hon förmedlar vidare. 
 
5/6 ska Anna till Stockholm för att lyssna på Navid Modiri. Han är programledare, föreläsare 
och artist. Han ska tala om ”Hur skapar vi integration som gynnar alla.” Det blir samtal om 
integration och hur man samordnar insatser. 
 
Vid samverkansgruppens senaste möte den 12 maj var det två syriska killar som Anna bjudit 
in till mötet. De berättade att det inte finns mycket att göra för ungdomar i Hylte och att de vill 
hitta saker att gör för alla de som samlas i centrum i Hyltebruk. Efter mötet pratade Anna med 
Elisabet på AlphaCE och efter detta har hon inte hört något från killarna. De fick i uppgift att 
skriva ned vad de vill ha för aktiviteter och vad de är intresserade av. 
Ingemar tillägger. Finns ett projekt som heter Unga möter unga i Växjö. Kyrkan och Röda 
Korset. Det kanske är något att titta på. 
 
 
 Länsstyrelsen 

Det kommer att vara en utbildningsdag den 26 september i Varberg som vänder sig till de 
som möter nyanlända ungdomar i sitt arbete. Det handlar om frågor som rör jämställdhet, 
demokrati och hälsa och hur man bemöter frågor när man träffar ungdomar. Det kommer att 
vara kostnadsfritt och finns plats för 250 personer. 
Information kommer på Länsstyrelsens webbsida. 
 
Thijs meddelar att det projekt som Hylte kommun i samverkan med Svenska kyrkan sökt 
pengar för - Volontär/flyktinggudie/språkvänsverksamhet – kommer att beviljas 475 000 kro-
nor för att bygga upp verksamheten.  
Hylte pastorat har även sökt pengar för trädgårdsodling och beslut kommer. 
 
En fråga ställs till samverkansgruppen om hur man mår ut till de asylsökande och vad för 
kanaler man använder för att nå dem. Det här är en målgrupp som är svår att nå ut till. 
Kommentarer från de närvarande: 
I Unnaryd kommer de till klädcaféet. 
Det är svårt att nå dem som bor i Torup, Kinnared och Rydö. 
Migrationsverket skickar ut papper. Varför kan de inte skicka ut information som andra vill 
förmedla. 
Kan vi inte få mailadresser från Migrationsverket? 
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 SPF Seniorerna i Unnaryd 
Christer berättar att han och Maj varit på ett syriskt bröllop i Unnaryd. Männen firade på över-
våningen i huset och kvinnorna på nedervåningen. Det var mycket musik och dans. Christer 
säger att presenter inte lämnas på bröllopet utan man ska åka hem till brudparet efteråt och 
se deras hem samt lämna gåvan. Av berättelsen förstår man att det var en upplevelse. 
 
Christer berättar också om en apotekare från Syrien som bor i Unnaryd. Han har öppnat ett 
konditori i Båstad där han driver caféverksamhet. Christer tror inte han kommer att bo kvar i 
Unnaryd så länge. 
 
 
 Integration Halland 

Malin berättar att hon fortfarande behöver deltagare som vill ha praktik. Det är lite motigt för 
många tror att praktik är ett sätt att utnyttja arbetskraft. De måste förstå att praktik är snabb-
aste vägen till jobb. Till hösten kommer Malin återigen att besöka språkcaféer, AlphaCE och 
SFI för där har det visat sig att hon hittat flest som är intresserade av praktik. 
Just nu är det 10 praktikanter som är ute. Det rör sig om ungefär 7-10 praktikanter varje må-
nad. 
 
 
 Hylte kommun 

Integrationsenheten 
Sofie Wisell, är enhetschef på integrationsenheten som finns på En väg in. Hon berättar att 
det gått ett år sedan En väg in invigdes. Torsdag 8 juni är det öppet hus klockan 12-17 för att 
fira att det är 1- års jubileum. Man bjuder in brett och hoppas att det även kommer många 
Hyltebor. Under dagen blir det ett antal presentationer och samtidigt kan man mingla i loka-
lerna. Sofie har med affischer så att de som vill kan ta med och sätt upp.  
 
På frågan om det kommer många nya till Hylte svarar Sofie att det är en minskning när det 
gäller de som fått uppehållstillstånd. Hittills i år har det kommit cirka 150. 
Det de ställs inför på En väg in just nu är boendefrågan och psykisk ohälsa. Under hösten är 
det här två områden man kommer att fokusera mer på och arbeta med. De kommer även att 
följa upp insatser som görs för att se hur de fallit ut. 
 
Sofie berättar att de är ute efter att hitta ett genomgångsboende där familjer som är i akut 
situation kan vara tills annat boende hittas. 
Falkenbergs bostads har någon form av bostadsskola berättar Thijs på Länsstyrelsen. 
Sofie tycker det är en bra grej och funderar på om kommunen ska ordna här eller ha någon 
form av boendestödjare. 
 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Malin berättar att till hösten kommer det som kallas arbetsplatsambassadörer att startas upp 
inom kommunen. Då ska personal utbildas så att de kan ta emot och ta hand om praktikan-
ter, nyanställda eller personer som ska rehabiliteras. 
 
Tillsammans med kommunens praktiksamordnare Carina Svensson kommer Malin att inven-
tera kommunala praktikplatser. De ska träffa alla enhetschefer i kommunen. 
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Övrigt 
Extratjänster 
Extratjänster diskuterades lite under mötet. Malin berättar att detta diskuteras i Hylte kom-
mun, men det är inte bestämt hur det ska hanteras. Thijs på Länsstyrelsen tror att även tros-
samfund och frivilliga organisationer kan få detta från 1 juli. 
 
Så här står det på Arbetsförmedlingens webbpats om extratjänster: 
”Behöver du en extra resurs på din arbetsplats? Om du anställer en person som har deltagit i 
jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ får du samtidigt ekonomisk ersättning. 
Stödet kallas för extratjänst. 
En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar hos dig inom välfärden och/eller den of-
fentliga sektorn. Du får en extra resurs samtidigt som du får ekonomisk ersättning. På samma 
gång hjälper du den arbetssökande att komma in i arbetslivet.” 
 
Ett förslag är att Ibrahim lyfter detta på ett möte till hösten och kanske har med någon från 
Arbetsförmedlingen. 
 
Ramadan 
Ramadan pågår och det framfördes att det är viktigt att vi fortsätter som vanligt, man går i 
skolan, man arbetar och så vidare. Vi ska givetvis respektera Ramadan, men man måste 
prestera som tidigare. 
Detta måste vi vara tydliga med. 
 
Information 
Christer tycker det kan sättas upp informationsskärmar i kommunens fastigheter. Det kan 
vara ett sätt att sprida information och nå asylsökande och nyanlända. 
 

Nästa möte 
Ibrahim kommer att skicka inbjudan till nästa möte, som blir efter semesterperioden. 
 


