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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 21 oktober 2016 
 
Plats: Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Maj Brodin Johansson Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder och HK Hylte 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Hanna Lidén Röda Korset 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Agneta Karlsson Hylte ryttarförening 
Niels Sörensen SPF Seniorerna i Unnaryd 
Christer Danielsson SPF Seniorerna i Unnaryd 
Nina El-Hasan Arbetsförmedlingen 
Pontus Nilsson Polisen 
Osama Shehabi Moskén 
Hamza Mohamud Somaliska föreningen 
Camilla Gustafsson Kommunal 
Tobias Stenekull Hylte kommun, Vuxenutbildningen och Lärarförbundet 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Information från Ibrahim 
Ibrahim inleder med att ge lite faktauppgifter: 

 Hylte kommun har hittills i år har tagit emot 218 personer som flyttat hit på egen hand. 

 Det bor cirka 539 asylsökande i kommunen. 

 Just nu är 330 nyanlända inne i etableringen. 

 Till Sverige har det kommit 21 000 asylsökande hittills i år. 

 Enligt Migrationsverket kan det komma 30 000-50 000 till Sverige under 2016. 
 
Tidningen Dagens Samhälle har en artikel om det växande jobbgapet mellan utrikes och inri-
kes födda. Hylte kommun återfinns på plats 71 (av 290 kommuner) när man tittar på arbets-
lösheten bland utrikes födda. 
 
Ibrahim berättar att upphandling av SFI fortfarande pågår. 
 
Länsstyrelsen beslutar om hur många flyktingar som ska anvisas till respektive kommun. Nu 
diskuteras nya kommunfördelningstal för nästa år. Ibrahim säger att eftersom det kommer så 
många nyanlända till Hylte så kan kommunfördelningstalet eventuellt bli noll för 2017. 
 
Tisdagen den 6 december anordnar kommunen en föreläsning om situationen i Syrien. Före-
läsare är Vladislav Savic, som arbetat som korrespondent för Sveriges Radio. En inbjudan 
kommer. 
 
Kommunen har startat ett sysselsättningsprojekt där fyra arbetslösa svenskar och fyra nyan-
lända tillsammans med en handledare utför olika arbeten för att snygga till och göra fint i 
samhällena. De arbetar fyra dagar per vecka och söker jobb en dag. 
Det här är en form av arbetsträning och samtidigt ska deltagarna försöka hitta jobb.  
Varje grupp kommer att hålla på i sex månader. 
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Det kommer att anordnas inspirationsträffar i kommunens olika orter på temat ”Vad kan vi 
göra tillsammans?”. Det är ett samarbete mellan Hylte kommun, Region Halland och Hyl-
tenämnden. Inbjudan kommer att skickas ut till dessa träffar. 
 
 

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

 Svenska kyrkan 
Maj berättar att klädcaféet i Unnaryd går strålande och det är en väldig omsättning. Caféet 
har fått två duktiga och engagerade praktikanter via Integration Halland.  
Man har köpt in bilbarnstolar och hyr ut för 100 kr/månad. Efter åtta månader äger man sto-
len. De passar samtidigt på att informera om vad lagen säger om bilbälte och bilbarnstolar. 
Maj säger också att när de fått in fiber i huset kommer en dator att köpas in så att det blir in-
ternetcafé. 
 
Per meddelar att man börjat funderar på att ha två språkpraktikanter i kyrka - en som är inne i 
barn- och ungdomsverksamhet och en i kyrkogårdsverksamheten.  
 
Ingemar arbetar delvis i Växjö stift. Där håller man nu på att samla in vad som görs i kyrkans 
regi. Detta kommer han att presentera längre fram. Kan vara aktiviteter som vi kan ta till oss. 
 
 

 SPF Seniorerna i Unnaryd 
Christer och Niels berättar att de hoppar in och hjälper till lite här och där.  
Christer säger att de har pratat om att köpa in cykelhjälmar och eventuellt be Polisen att 
komma och prata på klädcaféet i Unnaryd. 
 

 Hyltebostäder 
Lars berättar att Hyltebostäder har ett avtal med IP Only, som ska dra in fiber i alla Hyltebo-
städers fastigheter. IP Only ska börja handla upp tjänsterna. Finns ingen tidsplan än.. 
 
Ett projekt kring lokaler pågår. Hyltebostäder tittar på lokaler att köpa in för att hyra ut. 
 

 Hylte Sport & Event 
Anna och Ibrahim har varit på Stora Enso och pratat. Anna berättade om TeamWeDream och 
Ibrahim talade om flyktingsituationen i Hylte och kommunens integrationsinsatser. De kom-
mer att göra liknande besök på andra företag i kommunen. 
 
Hylte Sport & Event anordnar öppen träning utomhus på onsdagar 17-18. Tänker även satsa 
på en hinderbana. 
 
Anna berättar om ett evenemang som förhoppningsvis ska anordnas på Nobeldagen. Det blir 
i så fall en världsbuffé av mat samt underhållning och konstutställning. 
Ibrahim inflikar att man sökt pengar från Kulturrådet för detta arrangemang och för en teater-
pjäs och en kultur- och matfestival. 
 
 

 Mosken 
Till fredagsbönen kommer 200-300 personer. De flesta är män. Ibland kommer några kvinnor. 
Bönestunden är 30 min. 
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Imamen Osama Shehabi har funderingar att ta kontakt med skolan för att lösa problem med 
ungdomar som säger att de ska gå till moskén på skolatid. Kanske ska man försöka hitta tid 
så att ungdomarna kan gå till bönen på lunchen. 
 
 

 Somaliska föreningen 
Hamza Mohamud talar om att de startat en barnförening för två veckor sedan. De vill att bar-
nen från tidig ålder diskutera frågor om demokrati. Styrelsen i föreningen består av två vuxna 
och tre barn. Varje lördag har de filmklubb och då tittar de på film, läser, leker, fikar och dis-
kuterar. 
Somaliska föreningen har även haft ett antal utbildningar där de informerat om alkohol, narko-
tika och droger. 
 
 

 Hallands Idrottsförbund/SISU 
Patrik redogör för ett projekt som man har på gång tillsammans med Laholms kommun och 
Arbetsförmedlingen. Det är en introduktion till föreningslivet där Hallands Idrottsförbund in-
formerar om föreningsstruktur, hur svenskt föreningsliv är uppbyggt med mera. Ett nästa steg 
kan bli att bjuda in föreningarna. Patrik tycker att man skulle kunna göra samma sak i Hylte. 
 
Högskolan har en fortbildning för förskolarare och lärare. Där ska Patrik berätta om förenings-
livet och idrotten och hur man kan använda idrotten på skolan på ett annat sätt i integrations-
sammanhang. 
 
 

 Hylte ryttarförening 
Föreningen har bjudit in nyanlända barn- och ungdomar att umgås i stallet med ungdomar 
från föreningen. Starten är på höstlovet (2 november) och tanken är att de ska träffas en dag i 
veckan under fem veckor. Det har dock varit svårt att nå ut. 
 
Agneta berättar att ryttarföreningen håller till i Rydöbruk. Det senaste har de haft lite problem 
med att ungdomar stör hästarna. Ungdomar har bland annat varit inne i hagarna och jagat 
hästarna. Från föreningen har de varit och pratat med en del ungdomar och nu hoppas man 
att det löser sig  
 
 

 Röda Korset 
Hanna talar om att Röda Korset har startat med läxhjälp på Örnaskolan i Hyltebruk. 
Röda Korset kommer även att delta i informationsträffar tillsammans med Integration Halland. 
 
 

 Polisen 
Pontus säger att Polisens varit engagerade i ett arbete om sociala risker. Deltagarna kommer 
från Polisen, Region Halland och ett flertal representanter från Hylte kommun. Det omfat-
tande materialet som tagits fram är nu ute på remiss 
 
 

 Arbetsförmedlingen 
Nina berättar att inflödet till Arbetsförmedlingen har ökat, bland annat genom den nya lagen 
om tillfälligt uppehållstillstånd. De flesta som kommer nu är från Syrien och Somalia.  
 
Det är en rekryteringsmässa den 28 oktober på Forum i Hyltebruk (klockan 9-12). De som 
bjudits in är företagare och inskrivna på Arbetsförmedlingen. På plats och talar är bland annat 
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Stora Enso, Hylte kommun samt Arbetsförmedlingen. Ett ämne blir starta eget och entrepre-
nörskap. 
(Visade sig att många på mötet inte visste något om mässan.) 
 
 

 Kommunal 
Kommunal har många samråd med olika aktörer kring praktik. Camilla påpekar att från fack-
ligt håll vill man att det ska vara bra praktik och att det ska finnas handledare. Det är tråkigt 
för den som kommer ut på praktik om de inte får ett bra mottagande och någon som hjälper 
till. Praktiken ska ge något. Vill att det ska finnas kollektivavtal.  
 
 

 Lärarförbundet 
Tobias säger att Lärarförbundet gör vad de kan för att tillstyrka praktikplatser.  
 
 

 Hylte kommun 
Tobias Stenekull arbetar inom vuxenutbildningen och säger att den växer och att man är glad 
för det. Men nu börjar det bli både personal- och lokalbrist. Vuxenutbildningen är enligt ho-
nom kommunens största skola och man behöver hitta lösningar för att kunna fortsätta växa. 
 
Till vuxenutbildningen hör SFI (svenska för invandrare). Enligt Tobias är det just nu 87 perso-
ner i kö till SFI. Har varit 150 personer. Han tror att det kommer att lösa sig med hjälp av di-
stansutbildningar och det samarbete som kommunen ska ha med ABF.  
 
 

Nästa möte 
Fredag 11 november klockan 8.30 på ”En väg in”, Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk. 


