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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 25 augusti 2017 
 
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hylte Internationella kulturförening 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Mustafa Adanalic Länsstyrelsen 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Mohammad Abazeed  Hylte Sport & Event och Hylte Internationella kulturförening 
Lars Sund berg Hyltebostäder och Hylte Sport & Event 
Christer Danielsson SPF Seniorerna Unnaryd 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Nina El-Hasan  Arbetsförmedlingen 
Patrik Svärd  Hallands Idrottsförbund/SISU 
Arbnora Robeli Hallands Idrottsförbund/SISU 
Bengt-Åke Andersson SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd 
Rune Gunnarsson Hyltebruks IF 
Elinor Forsberg Ung i Halland 
Therese Franke Lokalt ledd utveckling Halland 
Hanna Lidén Röda Korset 
Louise Olsson  Integration Halland 
Caroline Jakobsson Hylte kommun 
Abdullatif Jaker Hylte kommun 

Widad Almardini Hylte kommun 

Svjetlana Miletic Hylte kommun 
Kastriot Cuci Hylte kommun 
Fanny Pettersson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
 

 
 

Rapporter 
Tidigare har vi haft ”laget runt”, det vill säga alla närvarande har fått berätta vad de håller på 
med. Ibrahim föreslog en förändring – de som har något att säga eller rapportera får ordet.  
 

 Arbetsförmedlingen 

Nina El-Hasan inledde med att berätta att Arbetsförmedlingen i Hylte har 363 personer in-
skrivna i etableringsuppdraget. Denna siffra har inte minskat utan det har varit ett jämt flöde 
som legat runt 360 personer. 
 
Vid dagens datum är Hylte högst upp bland kommunerna i Halland med att få ut folk i arbete. 
Hylte  5,35 % (13 personer) 
Halmstad  2,55 % 
Varberg  2,53 % 
Laholm  2,25 % 
Kungsbacka  1,63 % 
Falkenberg  0,63 % 
 
Nina berättar att Ages i Unnaryd är det företag som står för flest anställningar. 
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Arbetsförmedlingen har fått nationella uppdrag, bland annat ska man ha fokus på utrikes-
födda kvinnor, arbeta med studiestartsstöd och delegation till unga (DUA). Arbetsförmedling-
en kommer att titta på hur de ska arbeta med dessa olika uppdrag. Enligt Nina blir det mycket 
fokus i höst på samverkan och gärna extern samverkan med civilsamhället. 
 
Nina visar en bild över vad för kompetens som finns bland de som är i etableringen. Arbetet 
med att inventera och sammanställa dessa uppgifter pågår, därför saknas en del bland de 
yrken som listas. 
Alla tyckte det var bra att se och Patrik Svärd från Hallands Idrottsförbund undrar om det går 
att göra något liknande där man får med vad för intressen och vad för typ av föreningar de 
varit engagerade i. 
Det finns möjlighet att låta personer testa yrket de har. Arbetsförmedlingen har stöd till ar-
betsgivare så att de kan ta in en person på kortare tid. Göra detta för att de ska se vad yrket 
innebär i Sverige, sedan kan de utbildas och valideras. 
 
Det finns en app där asylsökande kan skriva in vad de har för kompetens. Appen ska göras 
tillgänglig för arbetsgivare. Än så länge är denna bara för asylsökande. 
 
Ibrahim undrar över den höga arbetslöshetssiffran för Hylte och om det beror på att de i eta-
bleringen finns med och varför. 
Nina berättar att arbetslösheten är 11,5 %, De i etableringen räknas in och det är för att de är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
 
 

 Hallands Idrottsförbund 

Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna anordnade sportsommar i Hylte under två 
veckor i sommar. Detta är ett sommarcamp under fem dagar för alla som går i årskurs 3-6 i 
skolor i Hylte kommun. Syftet är att prova på olika idrotter. 
Patrik berättar att det här var första året av tre och i sommar var det 80 deltagare. Fyra före-
ningar ställde upp och hjälpte till. 
 
Hallands Idrottsförbund kommer att starta en dialog med Hylte kommun om ”Fritidsbanken”. 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Man kan låna utrustning för 
en aktiv fritid och utlåningstiden är 14 dagar. Patrik berättar att Fritidsbanken öppnar i Halm-
stad om två veckor. 
 
 
 Länsstyrelsen 

Mustafa säger att om man har någon projektidé som involverar asylsökande så kan man 
söka medel från Länsstyrelsen fram till oktober. Aktiviteten ska helst börja i år, men kan på-
börjas under 2018. 
 
 
 Studieförbundet Vuxenskolan 

Den 12 september klockan 13.00-16.00 kommer ett antal föreningar att visa upp sig i Vuxen-
skolans lokaler. Nyanlända och asylsökande kommer att bjudas in. 
 
 
 Region Halland 

Kerstin berättar att projektet Språkstart fortsätter under hösten. Den 11 september blir det en 
inspirationskväll för att locka fler språkstartare. De som är intresserade får gå en studiecirkel-
utbildning. Därefter träffar de en nyanländ småbarnsfamilj tre gånger. De har med sig en 
ryggsäck med barnböcker och spel och syftet är att inspirera familjerna till att använda detta 
för att utveckla deras svenska. 
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I våras var det åtta språkstartare och några kommer att fortsätta även i höst. En del träffade 
familjerna fler än tre gånger och det är upp till språkstartaren och familjen att bestämma. 
Just nu håller en affisch på att tas fram och Kerstin skickar ut den till samverkansgruppen så 
att den kan sättas upp på olika platser i kommunen.  
 
 

 Svenska kyrkan 
Hyltebruks pastorat 
Ingemar berättar att i trädgårdsodlingsprojektet i Unnaryd ingår matlagning. Detta startar i 
nästa vecka och Lars Sundberg samt en syrisk kvinna kommer att laga mat med deltagarna. 
Förhoppningsvis kan de använda grönsaker från odlingen i Unnaryd. 
 
Kyrkan startar en cykelkurs tillsammans med Röda Korset och Vuxenskolan. I första hand är 
det kvinnor som anmält sig. Det blir både teori och praktik och de kommer att cykla vid kyrkan 
i Hyltebruk. 
 
Språkcaféerna som är i samarbete med AlphaCE har startat på fredagar. Inom kort startar 
klädshopen igen efter sommaruppehållet. 
 
 
 Hylte kommun 

Integrationsenheten 
Ibrahim berättar att det bor 370 asylsökande i Migrationsverkets lägenheter i Hylte. Det är en 
minskning sedan innan sommaren. 
 
Caroline rapporterar att siffran för antalet nyanlända (som fått PUT) och som söker försörj-
ningsstöd var 180 i augusti. Förra året var siffran 200. 
Trots att siffran är lägre tar det mycket tid och energi. Det är ett stort flöde med många besö-
kare. Det är svårt att hitta bostäder och det är många tankar och känslor bland de nyanlända. 
 
HVB Forum och Stödboendet Lotsen 
Svjetlana berättar att det bor det elva unga som är 14-18 år HVB-hemmet och på stödboen-
det bor sex som är i åldern 16-21 år. I januari var siffrorna 15 på Forum och 10 på stödboen-
det. Minskningen på HVB Forum beror på att ungdomar som fyllt 18 år och fortfarande är 
asylsökande och inte har några särskilda behov flyttar till Migrationsverkets vuxenboende, 
eftersom Migrationsverket har ansvaret. Minskningen på Stödboende Lotsen beror på att 
ungdomarna flyttat för att leva egna självständiga liv eller i visa fall till folkhögskolor.  
Antalet ungdomar på HVB Forum kommer med stor sannolikhet att minska innan årsskiftet. 
Då kommer de som fyller 18 år och fortfarande är asylsökande att flytta till Migrationsverkets 
vuxenboende. Detta innebär verksamhetsförändringar. Forum kommer att avvecklas. Från 
2018 expanderas och förstärks stödboendet Lotsen som får sex platser med tillsyn dygnet 
runt, förstärkt stödboende och sju lägenheter med cirka 13 platser utan tillsyn dygnet runt.  
 
Kastriot berättar att under sex veckor i sommar har ungdomarna fått lära om hur arbetslivet 
och det svenska samhället fungerar. De ska förberedas så att de klarar sig själva. De som 
har PUT har haft tre veckors sommarjobb. 
På en fråga vad för intressen ungdomarna har så berättar han att de spelar mycket fotboll 
och går på gym. I sommar har de även testat bland annat skateboard och lite udda sporter. 
 
Allmänt 
Fredagen den 15 september invigs Hylte Fritidsgård. Den dagen är det öppet hus klockan 
16.00-19.00 med invigning kl. 16.15. Alla nyfikna och intresserade Hyltebor är välkomna och 
titta på lokalerna på Torggatan 3 i Hyltebruk och träffa fritidsledarna. Tisdagen den 19 sep-
tember öppnar fritidsgården för ungdomar i åldern 13-18 år.  
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Övrigt 
Utvärdering Sommarfesten 
Lördag 19 augusti anordnades en sommarfest i Hyltebruks centrum. Festen arrangerades av 
Hylte Sport & Event, Hylte internationella kulturförening, föreningen Salasil, Svenska kyrkan 
och Hylte kommun. Ett flertal föreningar var involverade. 
 
En kort utvärdering gjordes på detta möte: 

 Många som inte visste om. Bättre marknadsföring nästa år. 

 Aktiviteterna för barn och unga var lite vid sidan om eftersom det inte var på torget, 
men det var mysigt. 

 Hyltebruk IF hade en station där man fick kasta bollar. Många muslimska tjejer och 
kvinnor. De var så glada 

 Många frågor om var nästa station var och vart man går vidare. Behöver ha en karta. 

 Det här måste vi göra om, det var så fantastiskt. 

 Aktiviteterna var för utspridda. Det var svårt att hitta. 

 Bra att ha trappan till Gamla Hallen som scen.  

 I Lilla klassikern fick inte barnen pris utan medalj. De borde få priser också. 

 Bör blanda så att inte invandrarföreningarna stå för sig och de svenska för sig. 

 Det var en stor uppslutning bland nyanlända. 

 Dåligt att inte fler föreningar engagerade sig. 

 Bör ha ett tidschema. Nu hade vi bestämt tider och så ändrades de.  

 Få vuxna som var med i Kommunens mästare. 

 Prisutdelningen var inte där högtalare var, hördes inte. 

 Finns de som inte är så förtjusta i idrott. Bjuda i andra och ha andra aktiviteter. 

 Kan man inte få sponsring med bussresor från olika orter? 

 Många besökare. 

 Tänka på att samla stationerna för kommunens mästare nära varandra. 

 Bra om man kan ha en karta - vad som händer och tider. 
 
Anna berättar att alla föreningar har fått information, det har även företag och handeln.  
 
Ibrahim säger att det här ska bli en tradition! Vi får bestämma ett datum för nästa år och 
jobba hela året. Syftet med en sådan här dag är att skapa gemenskap och skapa möjligheter 
att träffas. Han påpekar att vi får utveckla det här med musik och erbjuda ett helt program. 
 
Patrik tycker att det var ett bra initiativ och påpekar att det är viktigt att tänka på vem man 
vänder sig till: målgrupp och budskap. 
 
Informationspunkter 
Christer tycker att man bör ha digital anslagstavlor som kan sättas upp på olika orter. På 
dessa kan man ha information för att nå nyanlända och asylsökande.  
 
Studiecirkel för volontärer 
Ibrahim har en idé att starta en studiecirkel för volontärer och för samverkansgruppen för att 
prata om kulturkrockar. En slags utbildning. Han undrar om det finns intresse.  
Ibrahim kommer att utveckla idéen och skicka information  
 
 
 

Nästa möte 
Fredag 22 september klockan 8.30 i Hörsalen, vid biblioteket i Hyltebruk. 


