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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 24 november 2017 
 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hylte Internationella kulturförening 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Elisabeth Nejdegård AlphaCE 
Mustafa Adanalic Länsstyrelsen 
Christer Danielsson SPF Seniorerna 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Hanna Lidén Röda Korset 
Lars Sundberg Hyltebostäder 
Daniel Jönsson Hylte kommun och Laholms kommun 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Tobias Stenekull Hylte kommun och Lärarförbundet 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
 
 
 

Åtgärdspaketet - utvärdering 
Ibrahim pratar om åtgärdspaketet som kommunen beslutade om i mars 2016.. Åtgärdspa-
ketet innehåller insatser inom integrationsområdet för åren 2016-2018. Detta finansieras ge-
nom de pengar som riksdagen fördelade i november 2015 för att hjälpa kommunerna i den 
rådande flyktingsituationen. Hylte kommun använder 32,7 miljoner kronor (av totalt 47,9 mil-
joner kronor) till åtgärdspaketet. De flesta insatser riktar sig till hela samhället inte bara mot 
nyanlända.  
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en utvärdering av åtgärdspaketet och tagit in 
en utomstående konsult för arbetet.  
 
Ibrahim visar en presentation som utvärderarna gjort. Det blir diskussion om en del av punk-
terna. 
 

 Fritidsgården 

Det talas om att man måste ha aktiviteter för ungdomar. Patrik nämner något som heter 
KEKS, som är ett nätverk. Detta är något man kan titta på. Deltagarna skapar verksamheten. 
I Hylte kommun kommer det att startas något som heter mobil fritidsgård nästa år. En buss 
som åker runt på orter i kommunen. 
Ibrahim nämner att det finns en grupp med ungdomar som är äldre än 18 år. Måste ha aktivi-
teter för dem också. 
 

 Utökat investeringsbidrag och lokalt aktivitetsstöd 

Det nämns att de här bidragen inte har en effekt för integrationen.  
Behöver ta ett helhetsgrepp över föreningslivet. Behövs fler ledare. 
Ibrahim tycker att man ska bjuda in föreningar och göra en workshop. 
 
Christer pratar om att kassör är svårt att få till föreningar. Han nämner att det finns ungdomar 
som har ekonomisk utbildning. Kanske använda sig av dessa för att ge hjälp. 
 
Daniel nämner att Arbetsförmedlingen nationellt vill starta samarbete med föreningslivet. 
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 En väg in 

En väg in är en lyckad satsning. 81 % av de sökande är nöjda med verksamheten. 
 

 Integrationsvärdar och studiehandledare 

Hjälp och stöd till barn och elever. Fungerar som en bro mellan skolan och föräldrarna. 
Ibrahim pratar om att det är kulturkrockar för de som kommer hit från andra länder är vana vid 
en annan skolform. 
 
Daniel tar upp och pratar om föräldrautbildning. Annorlunda skolsystem så måste man få med 
föräldrarna.  
Ibrahim berättar att det finns en föräldrautbildning i Hylte – ”Älskade barn”. Det har hittills varit 
4-5 grupper som utbildats.  
Patrik tycker det är en viktig signal att ge vem som håller i utbildningen, att det är samma per-
soner som ansvarar för föräldrautbildning för alla invånare. 
 

 Radikaliering och traumatisering 

Ibrahim berättar att han är samordnare för våldsbejakande extremism. Skickat en enkät till 
bland annat personal inom skolan och socialtjänsten och till samverkansgruppen. Arbetar för 
att skapa en lägesbild för hur det ser ut i kommunen. Därefter skapa en handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism. 
 

 Svenska för invandrare (SFI) 

För över ett år sedan var kötiden till SFI cirka 10-11 månader. Har bland annat anordnat di-
stansutbildning och förberedande svenska. Har upphandlat extern utbildningsföretag som 
också har SIF. Köerna är nu borta. 
 
Det blev en liten diskussion kring att alla inte fått komma till SFI, att det finns de som fortfa-
rande väntar. Då säger Tobias att folk inte kommer när de kallas. Många har andra aktiviteter 
och sysselsättning. 
 

 Kompetensråd 

Ibrahim berättar att det finns ett kompetensråd som består av representanter från kommunen, 
Arbetsförmedlingen, Stora Enso och Företagarna. 
Kompetensrådet har identifierat tre utbildningsspår vad det gäller yrkesutbildnin: indu-
stri/tillverkning, vård och omsorg samt restaurang/storkök. Detta är något man jobbar vidare 
med. 
 

 Arbetsplatsambassadörer 

Det pågår utbildning av arbetsplatsambassadörer i Hylte kommun. Det är personer som bland 
annat ska kunna vara handledare vid praktik. 
 

 Samverkansgruppen 

Det stod mycket om samverkansgruppen i utvärderingen. Att det arrangerats många aktivite-
ter, att genom att träffas i gruppen får man ett ansikte på personer och kan samverka. Det är 
korta beslutsvägar som ger snabba beslut. 
 
Daniel säger att det är viktigt att hitta aktiviteter genom intresse. 
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Övrigt 
 Extratjänster 

Ibrahim säger att även föreningar kan söka det här. Ska rikta sig mot barn och ungdomsverk-
samhet. Ska finnas handledare på plats. 
Patrik säger att han gärna hjälper till om det är någon i Hylte som är intresserad av den här 
typen av åtgärder. 
 

 Boende 
Lars säger att Hylte kommun är trångbodd. Många personer som bor i varje lägenhet. Beror 
på flera orsaker bland annat stora familjer. Det här är ett brukssamhälle. Man fick inte så 
många barn i varje familj och då behövdes inte så stora lägenheter. När lägenheten blev för 
liten så byggde man villa. Här finns 2- och 3-rummare. 
Nu när det kommer stora familjer behövs det 4- och 5-rummare. 
Lars berättar att det nu händer positiva saker. Det har dykt upp 3-4 aktörer på marknaden 
som är intresserade av att bygga, bland annat i Torup, Hyltebruk och i Unnaryd. 
 

 Länsstyrelsen 
Mustafa berättar om medel som Länsstyrelsen beviljat under 2017. Det handlar om nästan 
7,6 miljoner kronor. Har aldrig tidigare beviljat så mycket. Tror att det blir en lika stor pott 
nästa år. Nästa att utlysningsperiod för att söka blir februari-mars 2018. 
 
Projekt inom Hylte kommun som fått bidrag: 

 Projekt kring trädgårdsodling. Hyltebruks pastorat har tillsammans med Hylte kom-
mun. Fick 183 925 kronor. 

 Projektet Volontär/flyktingguide/språkvän. Hylte kommun tillsammans med Svenska 

kyrkan. Fick 475 000 kronor. 

 Hylte kommun har också sökt för något man kallare ”Branschmatch” och beviljats 

429 285 kronor. 

 
Anna lyfter simskola för vuxna kvinnor som ett förslag på något man kan söka för. 
 

 Språkvän 

Anna säger att språkvänsprojektet är igång. Hon är ute och informerar och har bland annat 
varit på AlphaCE. Anna uppmanar alla att bli språkvän. 
9 december ha ett internationellt julbord.  
 
 

Nästa möte 
Fredag 19 januari klockan 8.30 i Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. 
 


