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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 21 april 2016 
 
Plats: Församlingshemmet i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Bo Lindbladh Svenska kyrkan 
Annette Öster Röda Korset 
Kathrin Nielsen Röda korset 
Azad Jonczyk Migrationsverket 
Nina El-Hasan Arbetsförmedlingen 
Lars Sundberg Hyltebostäder och HK Hylte. 
Henric Strandberg Polisen 
Katrin Karlsson Kommunal 
Abdinoor Ali Mustafa Somaliska kultur- och idrottsföreningen 
Per Borg Hylte kommun 
Malin Forsman Hylte kommun 
Christer Grähs Hylte kommun 
Rebecka Karlsson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 

Inledning 
Ibrahim inleder med att presentera sig själv som integrationskoordinator i Hylte kommun och 
att han ska arbeta övergripande med integrationsområdet. Han kommer att fortsätta samla 
den här gruppen. 
 
Per berättar om Hylte kommuns arbete sedan gruppen träffades i december förra året. 
Kommunen fick totalt 48 miljoner kronor i statsbidrag, varav fem miljoner riktade sig till sko-
lan. En åtgärdsplan har tagits fram med en mängd olika aktiviteter. Det handlar om insatser 
inom skola-barnomsorg, för ökad sysselsättning och för föreningslivet och civilsamhället. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett anslag på 32,7 miljoner för insatser under tre år. 
 
Bland insatserna kan nämnas att det lokala aktivitetsstödet utökats, att ett projekt för att få 
unga ut i arbetslivet ska startas, att lärcentrum ska utvecklas och att man ska arbeta med 
validering, att det kommer bli 45 praktikplatser inom kommunen till hösten och att integrat-
ionsvärdar och studiehandledare anställts inom förskolan och skolan. 
 
Organisationen har utökats, Ibrahim har anställts som koordinator, Ulrika som kommunikatör 
och en ekonom som arbetar med integrationsbudgeten. 
 
Per berättar också om att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) var på besök 
i Hylte i april. Besöket var på ministerns eget initiativ eftersom han hört gott om Hyltes integ-
rationsarbete. Ministern informerades om arbetet med Integration Hylte, Integration Halland 
och om åtgärdspaketet som kommunen antagit. 
 
 

Möten med gruppen 
Gruppen träffas varannan fredag klockan 8.30-10.00. Ibrahim skickar mötesinbjudan. 
Ett förslag som framfördes var att någon gång emellanåt ha möte på kvällen för att få med 
fler föreningsrepresentanter. 
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”Laget runt” 
De närvarande berättade vad som är på gång. 
 
 

 Kommunal 
Kommunal är inblandade i arbetet med praktikplatser och försöker hitta bra arbetsställen. Har 
varit och träffat integrationsvärdar och studiehandledare för att informera hur det fackliga ar-
betet fungerar. 
 
 

 Polisen 
Polisen gör besök på HVB-hem och asylboenden när det finns tid.  
 
 

 Hyltebostäder 
Hyltebostäder har i princip alla lägenheter uthyrda idag. Har fått en bostadskö, som inte fun-
nits innan. 
Tidigare fanns det ingen marknad för fyrarumslägenheter, men nu är det en brist eftersom 
många efterfrågar detta.  
Ungefär 40-50 lägenheter har tillförts och detta är sådana som använts till annat än boende, 
exempelvis som fritids. 
 
Har tagit fram en hyrespolicy som kommer att presenteras och översättas. Man ska veta vad 
som gäller kring ett hyreskontrakt när man kommer som nyanländ. 
 
Källsorteringsinformation har översatts till arabiska.  
 
 

 Arbetsförmedlingen 
Nina är helt ny som sektionschef på Arbetsförmedlingen. 
Berättar att hon hört talas om integrationsvärdarna och att det blivit 30 nystartsjobb. De är 
också involverade i samarbete med Integration Halland. 
 
Idag är det fyra som arbetar på etableringen i Hylte. Detta ska utökas med två tjänster. Sam-
tidigt har man fått veta att två slutar, men tanken är att det ska vara sex personer. 
 
Det finns en app där man själv kan lägga in sina meriter och göra kartläggningen på sitt eget 
språk. Just nu tittar man på om Hallands län ska vara med och testa detta. Inga beslut har 
tagits i frågan ännu. 
 
 

 Migrationsverket 
Azad Jonczyk är ny på sin post. Berättar att man tittar på samarbete med organisationer, vad 
Migrationsverket ska göra och vad andra ska göra. 
I stort är det ganska lugnt just nu beroende på ID-kontrollerna. De flesta som kommer till Sve-
rige kommer via Göteborg och Trelleborg. 
 
 

 Somaliska kultur och idrottsföreningen 
Den somaliska föreningen anordnar aktiviteter. Har idrottsaktiviteter två gånger per vecka och 
då är det mest ungdomar som kommer. Har datautbildning eftersom alla inte kan och det 
mesta måste man använda en dator till idag. Har även läxhjälp varje vecka samt studiecirklar 
med barn och ungdomar. 
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Föreningen har problem att hitta lokaler för aktiviteterna. Det bör nästan 300 somalier i Hylte 
kommun idag. Just nu använder man den egna lokalen, men hopps hitta något bättre. 
 
 

 Röda Korset 
Röda Korset har språkkafé i Hyltebruk på måndagar i Vuxenskolans lokaler. Det är cirka 15-
30 deltagare. Har försökt att ha lite olika teman och har även haft samhällsinformation. Kaféet 
fortsätter hela maj och man hoppas på en fortsättning till hösten. 
Har även språkkafé varannan vecka i Torup. 
Det är mestadels asylsökande som kommer till språkkaféerna. Så till hösten hoppas man på 
att kunna komma igång med kvällskafé för att även ge nyanlända som är i etableringen en 
möjlighet att delta. Utmaningen är att hitta frivilliga som kommer och deltar. 
 
Har läxhjälp efter skoltid på onsdagar på Örnaskolan. Det varierar hur många som kommer 
och deltar, har som mest haft 24. Fortsätter med läxhjälpen till hösten. 
 
 

 Svenska kyrkan 
Ingemar berättar att Svenska kyrkan anordnar språkkaféer i samarbetet med Alpha CE. Det 
sprider sig dock att kaféet finns då det är inte bara de som är i etableringen som kommer 
utan även asylsökande. 
 
Ska starta ett klädkafé. Det ska vara klädförsäljning och ett kafé i samma lokaler i anslutning 
till församlingshemmet. Både svenskar och nyanlända ska arbete där. Starten är tänkt att ske 
inom tre veckor. 
 
Har ett samarbete med Hylte Sport & Event kring en familjetrivseldag i Skärshult i augusti. På 
förmiddagen ska det vara en form av triathlon (simning, cykling och löpning). Det ska vara 
blandade lag med två svenskar och två nyanlända i varje lag. 
 
 

 Fotbollsföreningen 
Ingemar talar om att Hyltebruks IF har en kille från Syrien som blivit tränare. Hallandsposten 
kommer att skriva om detta inom kort. 
Klubben försöker få till fotbollsträning för ensamkommande barn, främst pojkar. Detta är på 
söndagar på Örnvallen. Försöker även ordna träning för tjejer, men det är svårare. 
Spelare från de egna leden hjälper till som tränare. Har även två män från Syrien som ska 
hjälpa till som tränare. 
 
 

 Handbollsklubben 
Lars berättar att förra året i oktober-november började HK Hylte ett projekt för både nyan-
lända och svenskar som tillsammans tränar handboll. Fyra tjejer från klubben är med som 
hjälpledare. Träningen är på lördagar. Det har bara ökat i antal deltagare och kommer att 
fortsätta till hösten. 
 
 

 Integration Halland 
Malin har nyligen börjat sin tjänst som praktiksamordnare. Hon har besökt ett flertal språk-
kaféer i kommunen för att träffa de nyanlända. Har även åkt runt till ett flertal företag för att 
hitta praktikplatser. Samarbetar mycket med Arbetsförmedlingen. 
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 Hylte kommun 
Rebecka berättar att hon arbetar med försörjningsstöd till nyanlända. Hittills i år har 85 nyan-
lända tagits emot. 
Just nu arbetar två personer som integrationshandläggare, men ytterligare en person ska 
anställas. 
 
Christer berättar om det samarbete som Hylte kommun har tillsammans med Arbetsför-
medlingen och Servicekontoret (Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Pensionsmyn-
digheten). 
I maj flyttar myndigheterna tillsammans in i lokaler på Järnvägsgatan (Hallandspostens gamla 
lokaler). ”En väg in”, som är namnet på samarbetet, kommer att ha öppet hus två dagar i 
veckan. Man matchar Arbetsförmedlingens öppettider. Hit ska nyanlända komma och hitta 
alla myndigheterna på en plats. 
Migrationsverket har tillfrågats om att också vara med, men det blir inte initialt. Även Region-
en har varit med i diskussionerna.  
”En väg in” invigs den 8 juni klockan 15.00 av landshövdingen. 
 
 

Övrigt 
Det framfördes att det finns ett flertal olika språkkaféer runt om i kommunen, men det är svårt 
att få en överblick. 
Om alla som anordnar språkkafé skickar information om detta via e-postadressen 
ulrika.haggstrom@hylte.se så kan en sammanställning finnas på kommunens hemsida – 
hylte.se. Uppge: ort, veckodag, tid och plats. 
 
 


