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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 3 februari 2017 
 
Plats: Församlingshemmet, Hyltebruk. 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Anna Karin Samuelsson Svenska kyrkan 
Lotta Hildesjö Andersson Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder 
Azad Jonczyk Migrationsverket 
Hanna Lidén Röda Korset 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Malin Sinanaj Integration Halland 
Daniel Jönsson Hylte kommun och Laholms kommun 
Camilla Gustafsson Kommunal 
Tobias Stenekull Hylte kommun och Lärarförbundet 
Fanny Pettersson Hylte kommun 
Susanne Nygren Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
Christina Norrman ABF Halland 

 
 
 

Socialt företagande 
Christina Norrman från ABF Halland informerar om socialt företagande i Halmstad. 
Det som idag är tre caféer, en restaurang/kulturmötesplats och en salong startade som ett 
ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) med projektnamnet ”Det goda livet”. 
 
Visionen var ett resurscentrum som drivs som ett socialt arbetsintegrerat företag med olika 
verksamheter för kvinnor som kan arbetsträna och arbeta 100 procent av sin egen förmåga. 
Målgruppen var invandrarkvinnor. 
Syftet: Byta fokus från kompetens som saknas till att lyfta fram och utveckla outnyttjad infor-
mell kompetens som finns. 
 
Idag är det nioanställda. I projektet var det invandrarkvinnor, men idag är det både svenskar 
och nyanlända. Det är mest kvinnor, men även en del män. 
 
Idag är ”Det goda livet”: 

 Cafe Välkommen som finns på Andersberg. 

 Cafe Izmir som är Mjellby konstcafé. 

 Personalcaféet på socialförvaltningen i Halmstad, ett samarbete med kommunen. 

 Norre Port – Roots. Detta är inte bara för kvinnor utan även för ungdomar som har 
svårt att komma in på arbetsmarkanden. Detta är en verksamhet som drivs av unga 
vuxna. Restaurang, kulturmötesplats. På helgerna på kvällarna är det konstutställ-
ningar, föreläsningar 

 Salong Det goda livet som är en skönhetssalong. Visat sig att många kvinnor med sjal 
har svårt att få praktik i vanliga salonger. 

 
Det finns en styrelse för ”Det goda livet” och en verksamhetsledare. Det finns en handledare 
på samtliga arbetsställen. Utbildning för handledare finns på Katrinebergs folkhögskola.  
Handledarna arbetar i verksamheten 
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ABF Halland har skissat på upplägg för att hjälpa fler att starta socialt företagande. Det byg-
ger på två ben - det ekonomiska att sälja och det andra att kunna ta emot personer som är i 
etableringsfasen och får handledarstöd. 
 
 
Vad är ett socialt arbetsintegrerade företag? 

 Socialt företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i 
samhälle och arbetsliv. 

 De skapar delaktighet för medarbetarna 

 De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet 

 De är fristående från offentlig sektor 

 De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med mark-
nadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjäns-
ter och nya arbetstillfällen 

(Officiell svensk definition antagen av regeringen) 
 
Exempel på socialt arbetsintegrerade företag: 
Fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, trädgårdstjänster, hantverk, café 
och catering, vandrarhem, kontor, hushållsnära tjänster, hunddagis och bed & breakfast. 
 
Den juridiska formen är ekonomisk förening, drivs i kooperativ anda. De som arbetar är med-
lemmar i ekonomiska föreningen, det vill säga delägare. Alla vinster går tillbaka till företaget 
 
 

Information från Ibrahim 
Ibrahims tanke är att fortsätta bjuda in personer som har något intressant för oss att lyssna 
på. Om du har önskemål om någon föreläsare eller något speciellt ämna som vi ska prata om 
skicka då ett e-postmeddelande till Ibrahim på ibrahim.baalbaki@hylte.se 
 
 
 

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

 Migrationsverket 
Azad Jonczyk säger att Migrationsverket har mycket fokus på Spenshult. Det finns 680 platser 
och just nu är det 350 personer på plats. De flesta kommer från andra boenden som har av-
vecklats i Halland. Drängsered stängs. 
Falkenbergskontoret är inte mottagningsenhet längre. Arbetar bara med asylärenden för hela 
Sverige. Deras ärenden flyttades. Spenshult är för hela Halland. Fler boenden som ska av-
vecklas. 
  
Ibrahim inflikar att inga av Migrationsverkets lägenheter avvecklas i Hylte kommun. 
Han berättar också att det gått från 535 asylsökande 2015 till 449 asylsökande i Hylte 2016. 
När det gäller personer med permanent uppehållstillstånd var det 400 år 2015 och 333 kom 
hit under 2016. 
 
 

 Hyltebostäder 
Vakansgraden är under två procent. Har 550 lägenheter. Inte många lägenheter som finns att 
tillgå. Lars säger att man är bekymrade för framtiden. Det Hyltebostäder gör nu är att mesta-
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dels jobba med att frigöra lägenheter där det varit kontor eller som kommunen hyrt för exem-
pelvis dagis. 
 
"Gamla tryckeriet" (som finns i Hyltebruk på vägen mot Femsjö) ska göras om till barn och 
ungdomsnämnden. Lokalerna ska byggas om för vuxenutbildningen. 
 
Hyltebostäder ställer också upp med lokaler gratis bland annat för Svenska kyrkan. Exempel-
vis klädcaféet i Unnaryd. 
 
 

 Röda Korset 
Hanna berättar att Röda Korset har ett stort tryck på läxhjälpen. Roligt att många kommer och 
uppsöker den. Språkcaféet fortsätter på måndagar. Röda Korset har pratat om att ändra tiden 
till eftermiddagen istället Detta eftersom antalet besökare minskat de senaste tre veckorna. 
När det gäller sycaféet riktar man sig nu till alla och hoppas att fler ska komma. 
 
Har praktikplatser på gång. Kanske ska gå handledarutbildningar så att det blir en kvalitativ 
praktikplats.  
 
 

 Svensk kyrkan 
Hyltebruks pastorat 
Pär berättar att kyrkan fått pengar till en tjänst, vilket innebär att Ingemar fortsätter sitt jobb 
med integration. 
 
Ingemar berättar att han varit i Sävsjö och där fanns ett språkcafé i en lokal som var öppen 
för alla. Det är ett samarbete man har med Arbetsförmedlingen och kommunen. Utifrån detta 
vill han väcka tanken på att ha ett gemensamt café. Är det så att vi har svårt att rekrytera ide-
ella så kanske man ska hitta en lokal och ha tillsammans och dela upp dagarna.  
 
Ett projekt med trädgårdsodling är på gång. Målgruppen är asylsökande, nyanlända oc 
svenskar - alla kan vara med. Tagit upp med kyrkorådet och fått godkännande att driva vi-
dare. Har varit i kontakt med Lokalt lett utveckling Halland och kommunen. Det här blir ett 
pilotprojekt för att se hur det går. Det finns mark nära kyrkan. Planen är att börja till våren 
  
Språkcaféet ihop med AlphaCE fortsätter, likaså caféet och klädshopen på lördagar. 
 
I Landeryd har kyrkan haft en klädshop som kommer att läggas ned. Anna Karin berättar att 
man blivit uppsagda från lokalerna. Det har dock visat sig att många som bor i Landeryd åker 
till Hyltebruk så behovet av en klädshop finns inte kvar. 
Kyrkan kommer istället satsa på att göra hembesök hos nysvenskarna. 
Anna Karin tillägger att klädcaféet i Unnaryd fungerar bra och att svenskundervisning har 
kommit igång där. 
 
Torups församling 
Lotta berättar att i Kinnared har kyrkan café på torsdagar på förmiddagen. Satsar på mötet 
och att stötta på individnivå. Det finns planer på att göra en fiskeutflykt. Till församlingshem-
met i Torup är det svårt att ta sig beroende på var man bor. De har svårt att hitta frivilliga kraf-
ter som vill hjälpa till. 
 
Malin Sinanaj på Integration Halland hade som förslag att någon nyanländ skulle kunna driva 
i Torup. Hon vet flera som är lärare. 
 
 



 
 

 4(5) 

 Integration Halland 
Malin berättar att Integration Halland har nyanställd en person för att starta en arbetsmark-
nadskurs för nyanlända. Upplägget är klart, men det är inte bestämt när det ska börja. Kursen 
kommer att hållas på En väg in. 
 
Malin har problem att hitta praktikplatser. Hon samarbetar med kommunens praktiksamord-
naren Carina Svensson. Det är svårt att hitta praktikplatser oavsett målgrupp. 
Det behövs utbildning av handledare.  
 
Malin berättar också att En väg in - har ändrade öppettider.  
 

 
 
Ibrahim inflikar att Almi kommer att börja vara på En väg in. 
 
 

 Kommunal 
Camilla ser fram emot praktiksamordning och säger att det kommer att bli mycket bättre. 
Har påtalat att det är jätteviktigt med en handledarutbildning och att den som ska vara hand-
ledare frisätts för detta. 
 
 

 Hallands Idrottsförbund 
Patrik tycker att om många har problem att få folk att ställa upp och om man har språkcafé på 
flera platser så ska man sammantråla på ett ställe och samverka om det. Det ser likadant ut i 
hela Halland. Ju fler som håller på desto oftare krockar det. 
  
Han berättar att de jobbar mycket kring Spenshult och tittar på en modell där man har am-
bassadörer på boendena och försöker ordna nätverk utanför boendena.  
Hallands Idrottsförbund har bjudit in träff i Oskarström och i Hyltebruk. Ska prata om hur man 
arbetar inom idrotten med integrationsfrågorna och hur man kan samarbeta. Alla idrotter er-
bjuds inte överallt. Patrik säger att det finns 39 idrottsföreningar i kommunen men bara den 
somaliska föreningen och fotbollsföreningen har anmält sig till mötet i Hyltebruk. 
  
10 mars anordnas en träff till vilken alla kommuner är inbjudna. Man ska prata om något som 
kallas Fritidsbanken dit man kan komma och låna saker exempelvis skidor, skor och annan 
utrustning. Det är Riksidrottsförbundet ihop med Värmland som dragit igång det här och det 
kommer en person som varit med och startat Fritidsbanken till mötet för att berätta. Kan detta 
vara något för Halland? 
 
 

 Hylte kommun 
Näringsliv 
Fanny berättar att Almi har en person som arbetar i Hylte och Laholm. Han kommer att sitta 
på En väg in för att träffa nyanlända. Det är många som vill starta egna företag. 
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På frågan vad för företag de vill starta säger Fanny at många vill starta restauranger, verk-
stad och biltvätthall. 
 
Det finns något som heter Företagsambassadören som är ett samarbete mellan näringslivet 
och kommunen. Det är elever i årskurs åtta som får komma ut på företagsbesök. I år inträffar 
det i april. Från det att man startade med Företagsambassadören har det visat sig att fler 
unga söker sig till tillverkningsutbildningar. 
 
Fanny vill också slå ett slag för Ung drive - entreprenörsskola för unga. Det kommer till som-
maren och är både för svenskar och nyanlända. 
 
Lärcentrum 
Tobias säger att man nog behöver temporära lösningar för lokaler till hösten. Verksamheten 
närmar sig 700 elever och man ser ingen avmattning. Introduktionsprogrammet på gymnasiet 
växer. Man tittar på vad för utbildningar som ska startas. 
  
SFI håller sig stadigt på fyra månaders kö. Stegen det är kö på är A och B. Distansutbildning 
finns för de som kan klara av. Skickar iväg en del till detta. AlphaCE kommer att ta emot fler 
elever. Just nu rekryterar de personal och bygger om lokalerna. När det är klart tar de emot 
ytterligare 40 elever. 
 
Individ- och familjeomsorg barn och unga 
Susanne berättar att man inte tagit emot några ensamkommande barn än i år. Förra året kom 
det åtta barn. 
De som fyllt 18 år och inte fått uppehållstillstånd där övergår ansavaret till Migrationsverket. 
Många barn mår dåligt och ska då flyttas till asylboenden för vuxna. Osäkerheten gör att även 
andra mår dåligt. 
 
Det är problem när anhöriga till ensamkommande barn kommer - om barnen är på HVB-hem 
eller utomstående hem – för det finns inte boende att få tag på. Tanken är att barnen ska 
återförenasmed familjer när de kommer.  
  
Det har startats en föräldrautbildning för nyanlända - Älskade barn genom Studiefrämjandet. 
Individ- och familjeomsorg barn och unga har fått pengar för detta från Länsstyrelsen och den 
26 januari började första gruppen som består av nio kvinnor. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 24 februari klockan 8.30 i Hörsalen, invid biblioteket i Hyltebruk.  
Guitta Hajj och Mustafa Adanalic från Länsstyrelsen deltar i mötet och berättar om Länssty-
relsens uppdrag och om vilka medel finns att söka för att starta olika projekt inom integrat-
ionsområdet. 
 


