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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 10 juni 2016 
 
Plats: Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Christer Danielsson SPF Seniorerna 
Emma Saarenpää Arbetsförmedlingen 
Maria Ehde Andersson Region Halland 
Janet Harrysson Region Halland 
Per Borg Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Information 
Samverkansgruppen hade besök av Janet Harrysson och Maria Ehde Andersson från Region 
Halland som informerade om Språkstart Halland. 
 
Det här är ett pilotprojekt som pågår i Halmstad för att stimulera asylsökande barn och famil-
jers introduktion i svenska språket. Det handlar om att komma igång och få inspiration. I 
Halmstad samarbetar Region Halland med studieförbunden. Material och metoder har tagits 
fram och det finns ryggsäckar med tre olika böcker samt ett spel som kan användas vid be-
sök hos asylsökande familjer. 
 
Maria Ehde Andersson berättar att barnböckerna även blir en bra väg in i svenska språket för 
föräldrarna.  
 
Frågan är om detta kan vara något för Hylte. De närvarande på dagens samverkansgrupps-
möte tycker att det här är bra. Men eftersom det inte finns något asylboende i Hylte så får vi 
hitta en egen modell. 
Man är överens om att använda de kanaler som redan finns och utveckla dem. Nästa steg 
blir därför att bjuda in nyckelpersoner från bland annat studieförbund och språkcaféer och be 
Maria att komma och berätta om projektet. Därefter får formerna för hur vi ska arbeta med det 
här i Hylte arbetas fram. 
Uppstarten av det här blir i augusti. 
 
 

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

 Hylte kommun 
Ibrahim inleder med att berätta om lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och en för-
ändring som skett där. De som avvisas ska skrivas ut från Migrationsverkets boenden och får 
inte längre bidrag. Här måste kommunen ta ansvar och ge hjälp. Detta gäller endast ensam-
stående, inte familjer. 
För Halland handlar det om elva personer och tre av dem finns i Hylte kommun. 
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Ibrahim berättar även om andra lagändringar. De som kommit till Sverige efter 24 november 
får tillfälliga uppehållstillstånd på ett eller tre år. 
 
Hittills i år har Hylte tagit emot 125 nyanlända. Prognosen ligger på 300 i år. 
När det gäller de som anvisas till Hylte så ska vi ta emot tio personer, men har hittills tagit 
emot tre. 
 
Per informerar om att kommunen arbetar för att korta köerna för SFI. Man har upphandlat ett 
antal klasser och en modell för självstudier. Per räknar med att vi ska vara i fas till hösten. 
 
 

 Svenska kyrkan 
Språkcaféet pågår två gånger till sedan är det uppehåll under sommaren. Klädcaféet däremot 
kommer troligen att vara öppet under sommaren.  
 
 

 Fotbollsföreningen 
Ingemar berättar att han fortsätter med träningarna. Det är mest killar från Afghanistan. 
 
 

 Hylte Sport & Event 
Anna berättar att ”Team we dream” ska cykla Vätternrundan. Tyvärr blir de bara tre då en av 
deltagarna är skadad. 
 
Lilla klassikern som Hylte Sport & Event anordnar tillsammans med Svenska kyrkan, HK 
Hylte och Hylte IF äger rum den 20 augusti. Få som anmält sig hittills. 
 
Anna har haft en föreläsning om lyckade integrationsprojekt för personal på Arbetsför-
medlingen. Hon kommer fortsätta med föreläsningar. 
 
Det finns planer på att göra en film. De första kontakterna har tagits. Nästa steg blir engage-
mang och finansiering. 
 
 

 Vuxenskolan 
Det blev lite fel i anteckningarna från 20 maj. Detta gäller: 
Vuxenskolan anordnar språkträffar i samarbete med Röda korset. Övriga studiecirklar, ibland 
annat Drängsered och i egna lokalen, görs med Vuxenskolans egna volontärer. 
 
 

Övrigt 
Christer tog upp frågan om att ha information om att starta eget. 
Emma på Arbetsförmedlingen berättade att de har haft information i Halmstad i samverkan 
med Almi och om det finns intresse går det säkert att ordna något i Hylte.  
Anna påpekar att om något sådant ska anordnas är det bra om någon från bygden som har 
företagserfarenhet kan vara med, det blir lättare för de nyanlända att ha någon att relatera till 
som bor här. 
 
 

Nästa möte 
Nästa möte blir fredagen den 26 augusti klockan 8.30-10.00 i hörsalen på Fabriksgatan 1A i 
Hyltebruk. Ibrahim skickar en inbjudan. 
 


