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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 2 december 2016 
 
Plats: Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Carolin Andersson  Studieförbundet Vuxenskolan 
Björn Malmqvist ABF 
Omar Somaliska föreningen 
Camilla Gustafsson Kommunal 
Lovisa Bertilsson Integration Halland 
Louise Olsson Integration Halland 
Malin Forsman Integration Halland 
Ulrika Andersson Integration Halland och Arbetsförmedlingen 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Mohammad Abazeed Hylte Sport & Event 
Marion Eckardt Lokalt ledd utveckling Halland 
Per Borg Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Hedersomnämnande från Hela Sverige ska leva 
Kommunchef Per Borg inledde med att berätta att han varit i Uppsala tillsammans med kom-
munstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) för att ta emot ett hedersomnämnande från 
Hela Sverige ska leva. 
Sedan 1993 delar riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen ”Årets kommun”. I 
år gav man även ut ett hedersomnämnande till en kommun som på ett föredömligt sätt gjort 
en speciell insats – Hylte kommun. 
 
Per berättade att det Hylte kommun presenterat i sin ansökan till Årets kommun var satsning-
ar på bredband och arbetet med integration. De närvarande vid ceremonin var väldigt impo-
nerade av Hyltes arbete. 

Per avslutar med att säga: "Detta ska vi ta åt oss allihop. Det är det viktiga, för vi gör det 
här tillsammans. Stort tack till er och till oss - det är vårt pris." 
 
 

Lokalt ledd utveckling Halland 
Marion Eckardt från föreningen ”Lokalt ledd utveckling Halland” berättade kort om förening-
ens verksamhet och att man kan söka pengar för olika projekt. 
Det som krävs för att söka projektstöd är bland annat att det ska vara ett lokalt projekt utanför 
den ordinarie verksamheten och i samverkan mellan flera parter. 
 
Hon berättade också att föreningen startat ett samarbete med Integration Halland. Det är ett 
internationellt projekt där Österrike, Tyskland, Finland och Sverige ingår. Tanken är att det 
ska ske ett utbyte mellan de olika länderna och från Halland vill Marion ha med sju ideella 
föreningar i projektet. Så om någon är intresserad ska de ta kontakt med henne. 
 
Mer information om Lokalt ledd utveckling Halland finns på www.lluh.se  

http://www.lluh.se/


 
 

 2(5) 

 
 

Information från Ibrahim 
Föreläsning tisdag 6 december i Forum. Före detta utrikeskorrespondenten Vladislav Savic 
föreläser om konflikten i Syrien. Deltagarna i samverkansgruppen är välkomna och kan välja 
om de vill komma klockan 13-15 tillsammans med kommunanställda eller klockan 18-20.  
 
Söndag 8 januari klockan 17.00 kommer det att bjudas på mat i kyrkan. Det är ett antal sy-
riska familjer som vill laga mat och bjuda på som tack för de frivilliga insatser som görs av 
Hyltebor. Alla i samverkansgruppen är välkomna! 
 
För ett par veckor sedan var det en demonstration kring SFI. Ibrahim tycker att det är mycket 
bra och positivt för det visar att folk vill läsa svenska och komma igång. Kommunen gör 
mycket för att minska kön. Just nu är det 67 personer i kö och kötiden är 3-5 månader bero-
ende på vilken nivå man vill studera på. En upphandling är på gång och kön kommer att för-
svinna. 
 
För en vecka sedan var det 260 mottagna som kommit till Hylte kommun. Ibrahim tror att vi 
kommer upp till 300 innan året är slut.  
 
 
 

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

 Svenska kyrkan 

Ingemar meddelar att kyrkan nu även har språkcafé på lördagar eftersom det visat sig 
finnas ett behov. 
På föreläsningen den 6 december kommer kyrkan och Vuxenskolan att visa vad man 
gör och fånga ideella som vill hjälpa till. 
Ingemar berättar att han även arbetar för Växjö stift. Stiftet har en filmare som heter 
Helena Isaksson som dokumenterar vad som görs. Filmerna är tillgängliga för all-
mänheten via www.vimeo.com. Där kan ni bland annat se filmen från Lilla klassikern, 
som Mohammad Abazeed filmat. Gå in på https://vimeo.com/191643801 (Om ni se-
dan klickar er vidare med pilarna finns ytterligare en film från Hylte.) 
 
Det finns en tanke att ordna kolonilotter vid kyrkan. Ingemar och Pär har pratat med 
Vuxenskolan och det har även diskuterats att engagera kyrkans förskola i detta. 
 
 

 Integration Halland 

På måndag 5 december klockan 13 och 14 har Integration Halland informationsmöten 
i Hörsalen för att berätta om sina hälsoaktiviteter och ”Min väg till arbete”. Det blir un-
gefär 60 personer som kommer. Det handlar om att få upp engagemanget för att 
delta i de olika aktiviteterna.  
 
Ulrika berättar att det ska införas en aktivitet till i Hylte, som handlar om arbetsplats-
kultur. Har märkt att det blir lite gnissel när man kommer ut på en arbetsplats. Ska nu 
förbereda så att man vet vad som händer och vad som gäller. Detta har gjorts i Var-
berg. 
 

http://www.vimeo.com/
https://vimeo.com/191643801
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Lovisa talar om att nya grupper ska komma igång inom hälsoutbildningen. De först 
grupperna har snart varit i gång i ett år. 
Med på mötet är Lovisas ersättare under föräldraledigheten, Louise Olsson. 
 
Malin berättar att det inte är några problem att få deltagare till praktikplatser länge. Nu 
är utmaningen att hitta platser. Det är viktigt att de nyanlända får komma ut på praktik 
för att se vad jobbet innebär. Först därefter kan de i många fall ta ställning till om det 
är vad de vill syssla med i framtiden. Många vill till skola och barnomsorg, men där är 
svårast att få in folk. 
 
Kopplat till diskusisonen om praktikplatser berättar Per Borg att i kommunen ska det 
finnas en person som all praktik ska gå via istället för att man vänder sig till arbets-
platserna direkt.  
Ibrahim inflikar att handledarutbildning för arbetsplatser kommer att lyftas. 
 
 
 Arbetsförmedlingen 

Ulrika meddelar att det är 350 personer i etableringen just nu. 
 
 
 Somaliska föreningen 

Samarbetar med ABF inom engelska, svenska och data. Föreningen anordnar läx-
hjälp och har ett barnprojekt igång för att lära barnen om demokrati. 
 
 

 Region Halland 
Kerstin berättar om samarbetet mellan Hylte kommun och Region Hallands Hyltenämnden 
med det som kallas språkstart. Tillsammans med Vuxenskolan och ABF ska man börja ut-
bilda ledare i början av nästa år. 
 
Region Halland anordnar föreläsningar för föräldrar, men vill försöka utvidga detta och ge 
stöd till föräldrar på andra sätt. Kerstin säger att vill hitta former där folk möts oavsett bak-
grund. De som har tips och idéer får gärna höra av sig till henne. 
 
 

 Hylte Sport & Event 
Anna talar om att man blivit kontaktade av Sveriges Television om ett program som heter ”I 
dag om ett år”. Deltagarna ska berätta vad de ska åstadkomma inom ett år och kommer att 
följas för att sedan se om de lyckas. En tjej som ingår i TeamWeDrem och som vill genom-
föra tjejklassikern kommer att filmas av Mohammad och vid tävlingstillfällena skickar SVT 
eget filmtema enligt Anna. 
 
Planerna för julaftonsfirandet är i full gång och man har börjat samla in julklappar. Om någon 
vill lämna julklappar ber Anna att de på paketen ska skriva om det är till en pojke eller flicka 
och ungefärlig ålder som julklappen passar till. Nyanlända kommer att bjudas in till firandet, 
men alla är välkomna mellan klockan 9 och 12. Platsen är ännu inte bestämd. 
 
I övrigt så är den öppna träningen igång på onsdagar klockan 17-19 och man håller på att 
bygga en hinderbana utomhus. 
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 Studieförbundet Vuxenskolan 
Carolin säger att hon inte har mycket nytt att berätta sedan senaste mötet: Språkträningen är 
igång och man ska ha ett projekt kring jämställdhet som riktar sig till pojkar. Nästa år ska in-
tegration i föreningar startas. 
 
 

 ABF 
Just nu är två grupper igång och lär sig vardagsspråk. Det är 24 nyanlända som ska gå 40 
timmar. Samtliga är anvisade via kommunen och SFI. 
 
Björn berättar att det i helgen, från fredag till söndag, anordnades LAN i Hyltebruk. (Ett LAN 
är när man träffas och kopplar samman datorer i ett lokalt nätverk för att spela datorspel med 
varandra.) Det var inte anordnat som en integrationsaktivitet, men man upptäckte att man 
nådde väldigt många nysvenska ungdomar. Det som var särskilt intressant bland de unga var 
de VR-glasögon (Virtual Reality)man hade och kunde testa.  
 
 

 Hyltebostäder 
Lars talar om att det är ganska ansträngt när det gäller lägenheter i hela kommunen, det gäl-
ler både för Hyltebostäder och privata fastigheter. Ett problem är att det är stora familjer som 
vill ha lägenheter och de vill helst ha fyrarummare. Traditionellt finns inte så stora lägenheter i 
Hylte kommun. När man flyttar hemifrån vill man ha en liten lägenhet och när man bildar fa-
milj och får barn har man flyttat till en trea och sedan flyttar man till hus. Det är därför det inte 
finns så många fyrarummare här. Det betyder att det är trångbott i de lägenheter som finns. 
 
Hyltebostäder har enligt Lars en strategi sedan ett par år tillbaka. Det är att försöka få tillbaka 
lägenheter som tidigare gjorts om till kontor, förskola och fritids. Detta har man lyckats bra 
med och tillfört cirka 30-40 lägenheter och försöker nu hitta ytterligare. 
 
Ett annat projekt som är på gång är att göra iordning lokaler för att flytta Lärcentrum med 
vuxenutbildningen. Det som går under namnet ”gamla tryckeriet” har köpts och kommer att 
byggas om med hjälp av egen personal inom Hyltebostäder. Lars vet inte när lokalerna kom-
mer att vara klara, men påpekar att då frigörs de lokaler som Lärcentrum har idag. 
 
 

 Kommunal 
Camilla påpekar att det är mycket viktigt med handledarutbildning för de som ska ta hand om 
praktikanter på olika kommunala arbetsplatser. 
 
 

 Hylte kommun 
Linnea berätta om arbetet att tillstörmingen av barn till grundskolan har varit lika stor hela 
2016 som under 2015. Många av de som kommit nu har gått i skolan i en eller två andra 
kommuner innan de kommer till Hylte. 
Enheten för nyanlända tar emot både nyanlända och asylsökande barn som ska gå i grund-
skolan. Barnens språk och erfarenheter kartläggs och samtidigt går de i en mottagningsklass 
där de får undervisning. När de är klara hos Enheten för nyanlända slussas barnen ut på 
kommunens skolor.  
 
Enheten för nyanlända, som startade i april, håller till på Örnaskolans område och just nu har 
de 48 barn hos sig och några på kö. 
De studiehandledare och integrationsvärdar som finns inom skolan och förskolan är anställda 
hos Enheten för nyanlända. Enligt Linnea finns det ett stort behov av studiehandledare. 
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Linnea påpekar att skolan är en oerhört stor mötesplats. Där träffas många barn och föräldrar 
i olika sammanhang. Det är viktigt att kontakten mellan skolan och hemmet fungerar och för-
äldrasamverkan är viktigt. 
 
 

 Hur sprider vi information? 
Frågan hur man når ut med information till både asylsökande och nyanlända lyfts. Kan man 
ha någon gemensam aktivitet? Kan man ha ett forum att sprida information via? 
 
Tidigare på ett samverkansgruppsmöte framförde Migrationsverket att det gick att vända sig 
till myndigheten och få informations spritt till asylsökande den vägen. Detta säger man nu nej 
till. De personer som bor hos Hyltebostäder går det att få adresser till, men många bor ju hos 
privata fastighetsägare. Så hur når man alla? 
 
Det framförs att det är viktigt att alla som är med här på samverkansgruppens möten hjälper 
till att sprida även vad andra föreningar och organisationer gör. 
 
Hemsidor och sociala medier diskuteras. Kommunens hemsida nämns som en plats där man 
skulle kunna hitta vidare till fler aktiviteter, redan idag hittar man språkcaféerna där. Det visar 
sig att somaliska föreningen använder Facebook och när de lägger information om aktiviteter 
där så kommer det folk. Mohammad Abazeed på Hylte Sport & Event får i uppdrag att ta fram 
en gemensam Facebook-sida som kan användas för att sprida information om vad som hän-
der i kommunen. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 13 januari klockan 8.30 i Lilla sammanträdesrummet på andra våningen i kommunhu-
set i Hyltebruk. 
 


