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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 13 januari 2017 
 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Håkan Eriksson Hushållningssällskapet Halland 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Christer Danielsson SPF Seniorerna 
Niels Sörensen SPF Seniorerna 
Katrin Karlsson Kommunal 
Louise Olsson Integration Halland 
Osama Shehabi Moskén 
Per Borg Hylte kommun 
Rebecka Karlsson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Tårta för att fira hedersomnämnande från Hela Sverige ska leva 
Organisationen Hela Sverige ska leva delar sedan 1993 ut utmär-
kelsen ”Årets kommun”. I år gav man även ut ett hedersomnäm-
nande till en kommun som på ett föredömligt sätt gjort en speciell 
insats och det var Hylte kommun. 
 
Vi fick detta för vårt arbete med unga, bredband och satsningarna 
inom integrationsområdet. Per Borg påpekar att det är det starka 
engagemang som finns i samhället som gjort att vi lyckats. 
 
Redan på mötet i december berättade Per om hedersomnämnan-
det och att det skulle firas med tårta vid januarimötet. 
 
På bilden ser ni hur vacker tårtan var. Vi kan också berätta att den 
var mycket god. 
 
 

Hushållningssällskapet 
Hushållningssällskapet är en organisation som finns över hela landet och som arbetar för 
landsbygdsutveckling. Håkan Eriksson besöker samverkansgruppen för att prata om ett pro-
jekt som är på gång och som heter ”Mat, måltid och inkludering”. 
Det handlar om att skapa mötesplatser för nysvenska kvinnor och kvinnliga företagare på 
landsbygden. Hushållningssällskapet i Halland har fått pengar från Region Halland för att 
bedriva det här projektet på tre orter i Halland. En plats är redan bestämt och det är i Kungs-
backa kommun. Där ska tio nyanlända kvinnor och tre kvinnliga företagare laga mat tillsam-
mans under fem tillfällen. 
 
De närvarande på mötet tyckte att detta var en mycket bra idé och att någon liknande kan 
göras i Hylte kommun. Det innebär att Håkan Eriksson kommer att kontakta kvinnliga företagare och 

eventuellt kan Integration Halland vara delaktig.  
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Information från Ibrahim 
Ibrahim berättar att antalet asylsökande minskar. 2016 kom 28 939 asylsökande till Sverige. 
Som jämförelse kan sägas att det kom 163 000 under 2015. 
2016 kom 435 asylsökande till Hylte kommun. 
Rebecka inflikar att det kom 333 personer med uppehållstillstånd till Hylte under 2016. 
 
Ibrahim talar om att Hylte och Laholm har fått pengar för ett projekt där man ska undersöka 
möjligheten att starta sociala företag. 
Till nästa möte med samverkansgruppen kommer en representant från ABF i Halmstad att 
prata om just socialt företagande. 
 
Tisdag 31 januari är det en inspirationsföreläsning för de som är intresserade att bli så kal-
lade språkstartare. De som blir språkstartare kommer att utbildas och sedan ha språkträffar 
med barnfamiljer för att inspirera dem att använda svenska språket. Till sin hjälp har de 
ryggsäckar med barnböcker och spel. 
Föreläsningen är tisdag 31 januari klockan 18.30-20.30 i Hörsalen på Fabriksgatan 1A i Hyl-
tebruk. Det behövs ingen anmälan. 
 
 

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

 Svenska kyrkan 
I samband med att Hushållningssällskapet pratade om projektet kring mat nämndes att det 
finns en idé om att odla sin egen mat. Det finns en yta invid församlingshemmet i Hyltebruk 
som skulle kunna användas. Tanken är inte att ha egna små kolonilotter utan att man ska 
odla tillsammans. Det här kan utvecklas och finnas på flera orter där det finns yta att an-
vända. 
 
Svenska kyrkan har ett klädcafé i Landeryd. Nu behövs nya lokaler eftersom de befintliga ska 
renoveras. Det Pär efterlyser är om någon har kännedom om lokal som kyrkan kan använda 
för sitt klädcafé. Vet du något – ta kontakt med kyrkan. 
 
 

 Integration Halland 

Louise berättar att det kommer att startas upp två nya hälsoutbildningsgrupper. De 
två grupperna som pågått ska avslutas. 
 
En aktivitet som pågått i Varberg är en kurs i arbetsplatskultur. Denna kommer att 
startas i Hylte. Det här är en fördel med Integration Halland att man kan nyttja kun-
skaper från de olika aktiviteterna. 
 
 
 SPF Seniorerna i Unnaryd 

Går bra för caféet i Unnaryd. Niels och Christer berättar att för vinsten har man bland 
annat köpt in bilbarnstolar som hyrs ut. De påpekar hur viktigt det är att berätta om 
trafiksäkerhet såsom bilbarnstolar, cykelhjälm och reflexväst. 
Niels tycker att polisen borde ta fram lättförståelig information om vad som gäller och 
kanske också vad det kostar om man får böter. 
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 Kommunal 
Katrin berättar att hon fick en idé nu när det kommit snö och kyla. Det är att det borde finnas 
någonstans där man kan hyra skidor eller skridskor så att de som vill kan få prova på och inte 
behöva köpa själva. 
Niels säger att de har skridskor på caféet i Unnaryd. 
Per berättar att Hallands Idrottsförbund har pratat om detta och har något på gång. 
 
 

 Moskén 
Imamen berättar att han ska träffa ungdomar och prata om narkotika, detta med anleding av 
vad som hänt på Örnaskolan. Han säger att vi måste lösa problemen på Örnaskolan, det är 
viktigt för hela samhället. 
 
 
 
Informationsspridning 
På mötet i december ställdes en fråga om hur vi ska nå ut till asylsökande och nyanlända och 
om vi kan ha ett gemensamt forum för att sprida information. Det pratades också om att nå 
svenskar för att även få med dem på olika aktiviteter som anordnas. 
 
Ett förslag är att använda den evenemangskalender som redan idag finns på kommunens 
webbplats hylte.se. Att använda en vedertagen kanal är bättre än att starta upp något nytt. 
Det viktiga är att berätta för alla att det är i evenemangskalendern de kan hitta information. 
 
Den här evenemangskalendern finns på hylte.se. Det är lätt att hitta dit från startsidan och 
sedan kan man söka bland de evenemang som finns. Redan idag finns information om 
språkcaféerna som är på lördagar i församlingshemmet i Hyltebruk. Det är arrangören själv 
som lägger in information genom att fylla i ett formulär.  
Titta gärna på evenemangskalendern på hylte.se/evenemang och lägg in de aktiviteter ni har 
som vänder sig till allmänheten. 
 
Ibrahim säger att vi kommer att få tillfälle att återkomma till frågan. 
 
Christer påpekar att det bör finnas informationsskärmar i lokaler som kommunen äger med 
information. Det är bättre än att ha papper och sätta upp på anslagstavlor. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 3 februari klockan 8.30-10.30  i församlingshemmet på Kyrkogatan 5 i Hyltebruk. 
Gäst: ABF kommer och pratar om socialt företagande. 
 

http://www.hylte.se/kulturfritid/evenemangskalender.4.4582c3e612e574dd10880001494.html

