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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 24 mars 2017 
Workshop om hur samarbetet kan utvecklas 
 
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Maj Brodin Johansson  Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder 
Christer Danielsson SPF Seniorerna i Unnaryd 
Sören Kabel Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Mustafa Adanalic  Länsstyrelsen 
Hazem Hashem  Föreningen Salasil 
Mona Faead Älskade barn 
Malin Sinanaj Integration Halland 
Daniel Jönsson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

Åtgärdspaketet 
Ibrahim inledde med att berätta kort om det åtgärdspaket som kommunen tagit fram och som 
ska genomföras under 2016-2018. Åtgärdspaketet innehåller ett antal aktiviteter inom integ-
rationsområdet och främst görs satsningar inom tre områden: 

 Förstärkningar inom barn- och ungdomsområdet. 

 Sysselsättningsåtgärder 

 Samverkan med föreningar och civilsamhället. 
 
Aktiviteterna syftar till att upprätthålla en god service till kommunens medborgare och säker-
ställa en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. 
 
Åtgärdspaketet finansieras med pengar från de statsbidrag som riksdagen fördelat för att 
stötta kommuner som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet de senaste åren. Hylte 
kommun fick totalt 47,9 miljoner kronor varav 32,7 miljoner kronor satsas på åtgärdspaketet 
och dess aktiviteter. 
 
Ibrahim redogjorde för en del av aktiviteterna. Han pratade också om samarbetet som vi har 
via samverkansgruppen och att vi idag ska ha en workshop för att se hur samarbetet ska ut-
vecklas. 
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Workshop 
Hur kan vi utveckla samarbetet mellan civilsamhället och Hylte kommun vad det gäller integ-
rationsarbetet? 
 
Frågor: 

 Vilka aktörer är inblandade i integrationsarbetet? 

 Vilka aktiviteter har vi idag? 

 Vilka aktiviteter är planerade 2017? 

 Vad kan organisationerna samarbeta kring? 

 Vilka aktiviteter riktar sig till ungdomar? 

 Ska vi söka §37-medel från Länsstyrelsen för gemensamma projekt? 

 Hur kan vi hitta volontärer? 

 Vad kan kommunen göra? 
 
 
Vilka aktörer är inblandade i integrationsarbetet? 
Nedanstående aktörer räknas upp: 

 Hylte kommun 

 Arbetsförmedlingen 

 Studieförbund: Vuxenskolan, ABF, Studiefrämjandet 

 Hallands Idrottsförbund/SISU 

 Röda Korset 

 Svenska kyrkan 

 Ideella föreningar 

 Idrottsföreningar 

 Somaliska föreningen 

 Fackförbund 

 Nystartade Hyltes Internationella Kulturförening 
 
 
Vilka aktiviteter har vi idag? 

 Språkcafé på olika ställen 

 TeamWeDream – öppen träning på onsdagar i Hyltebruk 

 Språkundervisningar på olika ställen 

 Odlingslotter i Unnaryd 

 Löpträning på tisdagar i Hyltebruk 

 Språkstart 

 Föreningsaktiviteter? 
 
En kommentar är att mycket som anordnas initieras utifrån den här gruppen. 
 
Hazem säger att det bara är fika och språkcafé. Det är inte intressant för alla. Vi måste ha fler 
idéer. Salasil försöker hitta fler, men vill ha samarbete med andra föreningar. Vi måste göra 
det här tillsammans.  
 
Patrik påpekar att vi kanske riktar oss till fel målgrupp ibland. Vi riktar oss till nyanlända, men 
istället kanske vi skulle rikta oss till alla. 
 
Diskussionen kommer att handla om hur man informerar om aktiviteter. 
Malin berättar att det finns en anslagstavla på ”En väg in” där alla kan sätta upp sina aktivite-
ter. 
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På kommunens webbplats – hylte.se – finns en evenemangskalender där föreningar och or-
ganisationer själva kan lägga upp sina aktiviteter. Denna riktar sig till alla kommuninvånare. 
Mustafa informerar om webbsidan http://www.informationsverige.se där föreningar längre 
fram ska kunna lägga in information i en kalender.  
 
Maj tycker att deltagarna i samverkansgruppen kan göra studiebesök hos varandra för att 
lära sig mer om de olika aktiviteter som sker. Då kan man sprida information bättre.  
 
 
Vilka aktiviteter är planerade 2017? 

 Odlingsprojektet i Hyltebruk 

 Odlingsprojekt i Unnaryd 

 29/4 – En konsert med ett syriskt och ett svenskt band. Biljetter kommer att säljas för 
25 kronor. 

 6/6 - Nationaldagsfirandet. Här arbetar hembygdsföreningen, kommunen och Salasil 
tillsammans. 

 19/8 – En sommarfestival. Festivalen blir avslutning på de sommaraktiviteter som an-
ordnas för barn som är 6-15 år under hela sommarlovet. Men sommarfesten ska vara 
för alla åldrar. Anna är projektledare och Ibrahim säger att den här gruppen kan vara 
ett stöd till Anna. Aktiviteter: Lilla klassikern med två i varje lag, en variant på Mästar-
nas mästare, musik, mat och kanske ett öltält.  

 27/6 - En liten fest i centrum i Hyltebruk kommer att anordnas av  Salasil Det blir mu-
sik och mat. 

 
Patrik berättar om något som kallas ”Tillsammans cup” där man mixar lag så att de består av 
killar och tjejer, nyanlända och svenskar. Det kan vara exempelvis i fotboll eller andra sporter. 
Det kan man ha på exempelvis nationaldagen. 
 
Ibrahim säger att vi kan söka medel för att projektet språkvän. Nästan alla i Halland har sökt 
och fått medel.  
Mustafa påpekar att det finns många språkväns-projekt. Han ger ett tips om vi ska etablera 
detta i Hylte – titta på hur man genomför det så att det inte blir att man lämnar en stor grupp 
människor utanför. Har visat sig att när Länsstyrelsen kartlagt att det är akademiker som sö-
ker sig till projektet. De som kanske behöver det har inte sökt sig dit.  
Malin berättar att hon har varit med i språkväns-projekt där de träffades i grupp flera gånger 
och hade typ speed-dating.  
 
Det nämns att vi bör ha fler aktiviteter som riktar sig till hela samhället där svenskar och nyan-
lända kan träffas. 
 
Vad kan organisationerna samarbeta kring? 
Ingemar berättar att det har gjorts försök att samla föreningslivet. Där finns en stor potential. 
Men intresset är dåligt. Detta är något vi måste arbeta på. 
 
Daniel säger att något som förenar alla är intresset. Anordna kurser och annat till alla så 
kommer de som är intresserade.  
 
Kerstin tycker att samverkansgruppen är en bra grupp och alla som är med i deltar för att de 
tycker det är intressant. Civilsamhället gör så mycket och behöver stöd. Hon anser att hela 
frågan om stöd till civilsamhället bör lyftas så att det blir en strategisk fråga.  
 

http://www.informationsverige.se/
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Patrik inflikar att det saknas ett bidrag i landets kommuner – ett ledarutbildningsbidrag. Före-
ningar har inte råd att skicka iväg folk på utbildningar. Vad ger man bidrag för och hur syn-
kroniserar vi detta så att det gynnar aktören? Detta är något som man bör titta på. 
 
Hazem säger att det behövs mer aktiviteter och mötesplatser. Det finns inte mötesplatser 
idag där olika grupper kan samlas. Det behövs en plats för kvinnor att träffas och prata. Här 
behövs samarbete mellan föreningar. 
 
 
Vilka aktiviteter riktar sig till ungdomar? 

 Camp Vallsnäs som är ett dagläger för barn i årskurs 4-6 under två veckor på som-
marlovet (vecka 25-26). 100 barn per vecka.  

 Sommaraktiviteter anordnas under sommarlovet för barn i ålder 6-15 år. 

 Sportsommar. Detta är under två veckor (vecka 26-27) och 80 barn per vecka kan 
vara med. Det kommer att vara tio feriearbetare plus ledare. Brev kommer att skickas 
ut till barn i årskurs 3-6. Tio feriearbetande ungdomar kommer att anställa. 

 Feriearbete för ungdomar som går första och andra året på gymnasiet. De ansöker 
via kommunens webbplats: hylte.se. 

 Till hösten startar kommunens fritidsgård i Hyltebruk för ungdomar i åldern 13-18 år. 
 
Feriearbetare diskuteras vidare. 
Ingemar undrar om man kan placera feriearbetare i föreningar. Han uppmanas att kontakta 
Carina Svensson som arbetar i kommunen med just feriearbetena.  
 
Maj funderar på om man inte kan anordna en datakurs och ha feriearbetare som leder den. 
Christer påpekar att man kan ha tursitinformation i klädcaféet i Unnaryd och då kan feriearbe-
tare finnas där och ge turistinformation.  
 
Patrik berättar att det finns något i Örebro som heter Linje 14. Det är samverkan mellan en 
skola och universitetet. Studenter på universitetet åker till skolan och undervisar i svenska. 
 
Patrik ställer också frågan: Vad för verksamheter vill man ha? Han säger att om vi når föräld-
rarna så når vi även barnen. Få ut kvinnorna i samhället. Mår mamma bra så mår barnen bra.  
 
Ibrahim säger att det ska skapas ett ungdomsråd i fritidsgården. 
Patrik nämner ungdomsfullmäktige. Han säger att vi pratar om dem (ungdomarna) och inte 
med dem. Låta ungdomarna ha en röst. 
 
Ingemar säger att den nystartade föreningen Hyltes Internationella kulturförening har en vis-
ion att kunna ha ett gemensamt kulturhus. Ett för hela kommunen där man kan ha olika aktivi-
teter. 
 
 
Ska vi söka §37-medel från Länsstyrelsen för gemensamma projekt? 
Det diskuterade olika saker som kan göras. Ett förslag som nämns är att söka för att sätta 
igång en busslinje. Mustafa säger då att innan vi skickar in en sådan ansökan ska vi ha ett 
bra underlag och det ska framgå vad projektet ska leda till. Något liknande har genomförts i 
Laholms kommun tidigare.  
Ibrahim ber alla att fundera tills nästa möte vad för projekt vi kan söka. 
 
 
Hur hittar vi nya volontärer? 
Inledningsvis framfördes att många organisationer säger att de inte hittar folk som ställer upp 
och att det mest är pensionärer som är volontärer. 
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I diskussion framkom också att det kanske är fel ord vi använder. Vi kanske inte ska säga att 
man ska ”hjälpa till”. Istället kan ”hjälpas åt” användas eftersom alla ska engageras och göra 
tillsammans. Ett annat förslag är att byta ut det mot ordet medverka. 
 
Maj säger att vi ska erbjuda stöttning och backning till alla. För att involvera fler ska vi vända 
oss till alla och inte bara till de nyanlända. Det ska finnas krav och motkrav och alla ska be-
handlas lika. Det finns de som inte vill hjälpa till för de tycker att de nyanlända går före. Alla 
behöver bli sedda. Vi ska vara positiva, men om vi har problem måste vi ta upp dem. Det är 
bra att exempelvis ta upp dem i detta forumet för att orka vara positiva i verksamheterna vi är. 
 
Ingemar säger att Röda Korset har någon form av avtal. Man förbinder sig under en tid och i 
avtalet står vad som ingår. 
 
Daniel ställer frågan: Vad intresserar nya volontärer? Om vi har någon aktivitet så kanske det 
finns folk som vill vara med. 
 
Ska man ge volontärer en peng? undrar Ibrahim. 
Pär säger att man ska vara tydlig och rak. Tala om vad man behöver hjälp med. Hur lång tid, 
vad som förväntas och vad för stöd man får. Tydlighet. Han tror inte att man ska betala volon-
tärerna. 
Pär berättar vidare om en webbplats som heter volontärbyrån. Där skriver man in vad för be-
hov man har. Finns annonser för varje uppdrag. Man kanske kan lyfta den här idén till kom-
munens hemsida: Här finns det uppgifter för dig som vill engagera dig. 
 
Daniel påpekar att tydlighet skapar förutsättningar. Alla ser behovet. Han säger att man kan 
äska medel från Lokalt ledd utveckling. 
 
Maj tycker inte heller att det ska vara någon ersättning. Uppskattning att man känner att man 
är med. Men man ska sätta gränser och vara tydlig. Hon säger att det är lätt att man blir totalt 
uppslukad. När någon har fått ett förtroende så vänder sig alla till dem. Får mer och mer att 
göra.  
 
Kerstin berättar att i Halmstad fick man ihop tre språkstartare. Nu ska de ersätta volontärer 
ekonomiskt. I Hylte har vi 13 språkstartare utan att ersätta. Jag tror precis som ni säger att 
det är något annat som driver. Kanske är skillnad på stora och lilla kommunen.  
 
Christer tycker att man ska bjuda in styrelser i föreningar och ge betalt per styrelsemedlem 
som kommer. Då kan man ha en ledarutbildning och samtidigt ha lite information från kom-
munens sida om integration och tala om vad behoven är. Ge dem cirka 1500 kronor var – 
budget på 300 000 kr. 
 
Sören pratar om odlingsprojekten och att det kan behövas fadderfamiljer. Han säger att 
svenskar är beroende av små uppskattningar så man kunde ha någon ersättning till fadder-
familjerna.  
 
På en fråga hur Svenska kyrkan gör svarar Pär att det ges viss uppskattning genom resor 
och mat och gemensamma samlingar. Tror vi behöver bli bättre på detta. Men Pär tror att 
man deltar för att man vill finnas med i ett sammanhang, att man är en del av organisationen 
och behövs. Det viktigast är nog inte att ha betalt utan viktigare att få stöttning och hjälp. 
 
Christer tillägger att man som volontär kanske kan ha en budget på några tusen kronor för 
det man ska göra. 
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Patrik säger att om man pratar pengar för ideell verksamhet så raserar man allt. Så fort vi 
pratar pengar så kommer det folk bara för att det är pengar. Idag får vi inte in unga i före-
ningslivet. Detta måste diskuteras mer än pengar. Hur bekräftar man de här personerna? 
Det finns en styrka i Hylte med personer som har kunskap. Vi är dåliga på att fråga. 
 
Anna menar att de flesta känner ett värde att vara volontär. Det finns ett syfte och värde för 
de nyanlända. De ger tillbaka till oss. Jag upplever att väldigt många vill hjälpa till, men de vet 
inte hur. 
 
Ska kommunen ha någon form av utbildning? undrar Ibrahim. 
Ja säger Christer. 
Maj säger att för en ideell person bör det vara enkelhet och i så fall kortare utbildningar. 
 
Ingemar ställer frågan: Har vi identifierat vilka vi menar med volontärer. Det finns en kapacitet 
i de nyanlända att hjälpa till.  
 
Daniel påpekar att kunskap man får från ett föreningsliv formar. Bra att ha med på CV. Men 
det är många som inte ser detta som meriter. Behöver lyfta detta. 
 
 
Vad kan kommunen göra? Vad vill du att kommunen gör? 
Christer pratar om invandring från Balkan på 90-talet. Då fanns det två personer på biblio-
teket i Unnaryd som gav hjälp. Det finns inte idag. Hans förslag är att öppna biblioteket på 
heltid med service. Det kostar så lite och ger så mycket.  
 
Ingemar tillägger att kommunen kanske kunde var en gång i veckan eller varannan vecka i 
Unnaryd. När han säger kommunen menar han integrationshandläggarna.  
 
Tala om på kommunens webbsida vad det finns för något att engagera sig i så att man vet 
om detta. Han en lista. 
Patrik säger att det är lite svårt att hitta på hylte.se eftersom det blir långa sökvägar. Man 
måste hitta kanalerna snabbt. 
 
Maj tycker att kommunen bör ha viktig information på ”En väg in” och att den bör översättas.  
Från kommunens sida kunde man ge ut en liten information med de viktigaste skrivna och 
oskrivna lagarna, gärna på arabiska.  
Kommentarer blir att oskrivna regler blir svåra att välja ut. 
Det finns mycket information på http://www.informationsverige.se även sådant som går att 
beställa. 
 
Patrik säger: För mig är kommunen inte bara organisationen utan de som bor i kommunen.  
 
 

Fler tankar 
Under workshopen kommer det fram tankar och idéer som inte är kopplade till frågorna som 
Ibrahim presenterade inledningsvis. 
 
Informationsskärmar 
Christer säger att man skulle kunna ha TV-monitorer/skärmar där man kan ha information. 
Sätta upp på exempelvis ”En väg in”. 
 
Boende 
Christer påpekar att vi har många hus i kommunen som är tomma eller folk som har plats i 
sina bostäder. Privata hyresvärdar skulle kunna hyra ut. 

http://www.informationsverige.se/
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Mustafa säger att man kan få ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Vissa kommuner har gjort 
detta. 
 
Både Patrik och Daniel påpekar att när det gäller boende handlar det om flera aktörer: kom-
munen, näringslivet och civilsamhället. Det handlar om att göra kommunen attraktiv som 
boplats så att man vill bygga här. 
 
En social hållbarhetsdag 
Patrik föreslår att man kan bjuda in företag och prata om samhällsutveckling, bostäder och 
föreningsliv. Man kan ha med alla aktörer och prata om hur vi tillsammans utvecklar Hylte 
kommun. 
 
Hur når vi de asylsökande? 
Frågan handlade om hur man ska nå de asylsökande för att få dem att delta i olika aktivteter. 
 
Ibrahim svarar att vi har adresser via Hyltebostäder. Han berättar att det bor cirka 50 asylsö-
kande i Kinnared och där vet man var de bor. I Unnaryd vet vi också vilka de asylsökande är. 
De som bor i Landeryd och Långaryd har vi inte koll på. 
 
Malin funderar på om man kan ta hjälp av skolorna för utskick. 
 
Maj berättar att man hade ett stormöte i Unnaryd för kvinnor. De satt i grupper och pratade 
om vad för aktiviteter som kunde ordnas. Kvinnorna önskade att de skulle laga mat och lära 
sig att cykla. Dagar bokades in, men ingen kom trots att de själva kommit med idéer om vad 
de ville göra. 
Malin nämner att frågan om simundervisning har ställts och svaret var ja, men det kom ingen. 
 
Christer säger att man kanske ska ta lite betalt i förväg så känner folk att de måste komma. 
 
 
 

Övrigt 
Ibrahim bad Kerstin att berätta lite om projektet språkstart och hur det gått. 
Kerstin säger att det anordnades en informationsträff i januari. Det var ett antal personer som 
anmälde sig och nu har dessa volontärer gått en studiecirkel och fått utbildning för att kunna 
bli språkstartare. Vi har cirka 13 volontärer i Hylte och de ska träffa var sin nyanländ familj 
minst tre gånger. Då har de med sig en ryggsäck med barnböcker och spel. 
Ingemar har hittat familjer som vill delta. Kerstin säger att om någon känner familjer som vill 
delta så får man gärna tipsa om detta. Just nu funderas det vidare kring hur rekrytering av 
nya språkstartare och familjer ska gå till.  
 
 

Nästa möte 
Fredag ?? klockan 8.30 i Hörsalen, vid biblioteket i Hyltebruk. 
Tills detta möte ska vi ha funderat igenom vilka projekt som vi skulle kunna söka medel från 
Länsstyrelsen för. 
 


