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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 20 maj 2016 
 
Plats: Församlingshemmet i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Hazem Hashem 
Lars Sundberg Hyltebostäder och HK Hylte 
Pontus Nilsson Polisen 
Katrin Karlsson Kommunal 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Anna Larsson Hylte Sport & Event 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund 
Christer Danielsson SPF Seniorerna 
Niels Sörensen SPF Seniorerna 
Malin Forsman Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 

Inledning 
Ulrika berättar att Ibrahim har semester och är åter den 8 juni. Därefter kommer han att ar-
beta heltid som integrationskoordinator i Hylte kommun. 
 
10 juni - nästa möte med samverkansgruppen. Platsen blir Hörsalen på Fabriksgatan. Inbju-
dan kommer inom kort. 
 

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

 Hylte Sport & Event 
Anna säger att språkpraktikanter är en bra nyckel att lära sig språket. Det är också bra 
sysselsättning innan man kommer in på SFI. Hon har haft språkpraktikanter och det har gett 
väldigt mycket. 
De två syriska män, som ingår i det team som nu genomför den svenska klassikern tillsam-
mans med Anna och en annan svensk kvinna, har tidigare varit språkpraktikanter hos Anna. 
Teamet har genomfört Vasaloppet och det har gett effekter och de har fått sponsring för sitt 
fortsatta satsande. Anna ska föreläsa på sex olika orter om Hylte och det som görs här. 
 
Just nu tränar 50 syriska män och 30 syriska kvinnor en gång i veckan. De kommer från Alp-
ha CE. För kvinnorna har det varit dans och detta har gjorts under dagtid, eftersom det pas-
sar deras kultur. 
  
Anna påpekar att det är viktigt att göra något för hälsan för de som är helt inaktiverade. Hen-
nes förslag är att man ska ta in en person i språkpraktik under ett par veckor. 
Med engagemang kommer vi långt. Vi ska inte bara säga att kommunen ska göra. 
  
28 maj arrangeras en aktivitet där man kan löpa, gå eller jogga. Aktiviteten är för alla och 
första tillfället är i Hyltebruk med start klockan 10.00. Sedan ska samma aktivitet genomföras 
i andra orter i kommunen. 
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 Svenska kyrkan 
Klädcafét öppnade igår (19/5). Frivilliga har hjälpt till, både svenskar och nyanlända. Ingemar 
berättar att syftet är att sälja kläder till låga priser. Det handlar om integration och man kan 
komma och sitta och prata över en kopp kaffe. 50-60 personer kom under första dagen och 
det såldes en hel del. 
  
Är med och anordnar en trivseldag den 20 augusti i Skärshult. På förmiddagen blir det en 
team-tävling, som går under namnet ”Lilla klassikern”, med lag om två svenskar och två ny-
anlända. Grenarna är: cykling, simning, löpning och skidåkning. Efteråt är det pick-nick och 
grillning. 
Arrangör: HK Hylte, HIF, Svenska kyrkan och Hylte Sport & Event. 
 
 

 Fotbollsföreningen 
Hylte IF har startat fotboll för ensamkommande barn. Ett 20-tal killar har kommit och tränat. 
En man från Afghanistan är hjälptränare. Det är stor glädje och energi. 
 
 

 Vuxenskolan 
Carolin pratar om att Vuxenskolan ordnar stickkafé. Nu närmar sig sommaren och då stänger 
ju Sverige ner, men kvinnorna som kommer och stickar vill fortsätta. De tittar på hur detta kan 
lösas. 
  
Det man vill är att prata svenska. Vuxenskolan har material och hjälper till att starta studie-
cirklar. Har startat upp i Drängsered ihop med Röda Korset. 
 
 

 Integration Halland 
Malin, som är praktiksamordnare inom projektet Integration Halland, förklarar att hon inte får 
några deltagare. Enligt henne vill de inte ha praktik eftersom det ses som ett utnyttjande av 
svenska staten för att slippa anställa.  
De som är i praktik just nu är uteslutande inom kommunal verksamhet. 
De som kommer till Malin måste ha fått uppehållstillstånd. Tidigare var de tvungna att ha ett 
beslut från Arbetsförmedlingen för att besöka Malin. Detta är borttaget så Malin tror att blir en 
förändring nu. 
 
Hon ska ha samarbete med SFI och har varit på flera olika språkkaféer. 
 
Till sommaren gör Integration Halland en hälsosatsning med cykling och simning. 
 
 

 SPF Seniorerna 
Christer påpekar att sysselsättning är det stora problemet. Man borde kunna ordna enklare 
arbeten exempelvis att fixa till vandringsleder. 
 
Ulrika berättar om sysselsättningsprojekt som kommunen har (se under rubriken Hylte kom-
mun.) 
Katrin säger att det inte får vara att man tar jobb från andra, sådant som inte är ordinarie ar-
bete. 
 
En annan sak Christer lyfter är att många vill starta eget och de vet inte vad som gäller i Sve-
rige. Han tycker att man borde ha lite starta eget-information. 
Detta tycker Malin är en bra idé och tar med sig tillbaka. 
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På 90-talet när Balkanflyktingarna kom så fanns det två personer på biblioteket i Unnaryd 
som var anställda av kommunen och tog emot de som kom. De hälsade välkommen och in-
formerade. Detta anser Christer att man bör ta tillvara och köra igång igen. 
 
 

 Hallands idrottsförbund och SISU 
Patrik berättar att han jobbar med integration och mångfaldsfrågan i Hylte och Laholm. 
Han pratar om att skapa mötet med olika människor för att få språkträning. Det är svårt att nå 
dem som inte bor i tätorten. Hur får man människor att komma? Hur hittar man formerna? 
Hur marknadsför vi saker vi gör på olika orter? Hur tar man sig till aktiviteterna? 
Det handlar om att olika aktörer får gå samman, att hitta ambassadörer och goda erfarenhet-
er. Patrik menar att det finns kompetenser i Hylte kommun och att man här ser människor 
som en tillväxt och en förmåga. Det gäller att samverka.  
 
Han berättar om något som kallas ”fritidsbank” och som är stort i Värmland. Det är en plats 
på vilken man kan lämna in exempelvis skor och kläder och sedan kan folk komma och låna 
utrustning där. Detta finns inte i Halland, men kan kanske byggas upp här. 
Ett annat exempel är ha en bil som kan hämta upp folk och köra dem till och från olika aktivi-
teter. Detta har gjorts på flera orter i Sverige. Kanske något att titta på i Hylte.  
 
 

 Kommunal 
Katrin lyfter frågan om man kan göra något liknande det som kallas idrottsskola. Detta har 
barnen i skolan och de får prova på olika idrotter. Kan man göra detta med vuxna fast att man 
blandar så att det inte bara är idrottsaktiviteter utan även annat och även studiebesök? 
 
 

 Polisen 
Pontus berättar att de i mån av tid försöker besöka bland annat SFI och Alpha CE. Behovet 
av information är jättestort. 
 
Anna pratar om att många vill cykla och kommer att ta kontakt med Pontus för att se om de 
kan få hjälp från Polisen med regler och trafikvett.  
 
 

 Hyltebostäder 
Det händer mycket med lokaler för förskolan och skolan. Lars säger att Hyltebostäder är 
spindeln i nätet och berättar att Hyltebostäder har lagt ner mycket tid de senaste två åren för 
att fixa fram moduler. Nu står en del moduler färdiga att flytta in i, bland annat vid Elias Fries 
och det byggs på Sörgården. Hoppas det ska lätta på köer. 
  
Hyltebostäder har kommit efter lite när det gäller att bygga bostäder. Många familjer som 
kommer efterfrågar stora lägenheter. 
 
 

 Hylte kommun 
8 juni invigs En väg in i sina lokaler på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk. Detta är ett samarbete 
mellan Hylte kommun, Arbetsförmedlingen och Servicekontoret för att underlätta myndighets-
kontakterna för de nyanlända. 
Alla i samverkansgruppen är välkomna och får en inbjudan i vecka 21. 
 
När det gäller sysselsättning så planeras bland annat ett projekt som samhällsbyggnadskon-
toret håller i. Det handlar om att utföra olika typer av samhällsjobb, exempelvis göra snyggt i 
samhällena, jämna till träningsspår och liknande. 
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Under vecka 24-32 sker ett stort antal sommarlovsaktiviteter i kommunen för barn i åldern 6-
15 år. Det kommer finnas en sommarfritidsgård på Örnaskolan i Hyltebruk och ordnas aktivi-
teter på olika orter runt om i kommunen. Har sökt och fått pengar från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällsfrågor. 
 
En kommentar var att det behövs aktiviteter för dem som är under 6 år och över 15 år så att 
de också har något att göra under sommaren.  
 
 

Övrigt 
Hazem Hashem har kommit till Sverige för ett par månader sedan. Han har kommit i kontakt 
med Svenska kyrkan och Ingemar. Hazem har en idé om att göra något på nationaldagen 
som han presenterar för samverkansgruppen. 
 
Förslaget är att det efter ceremonin på Lindekullen ska bildas en mänsklig kedja där alla har 
ballonger eller flaggor. 
En idé är att även ha någon form av lotteri med ett antal priser. Alla får en biljett/lott. Detta för 
att kunna organisera och fördela de som får blå ballonger, gula ballonger och flaggor. 
Hazem vill locka personer från olika nationaliteter och har en önskan att få dit 400-500 perso-
ner. Visa solidaritet och göra något trevligt tillsammans. 
 
Det Hazem nu försöker göra är hitta hur detta ska finansieras.  
Han får rådet att börja prata med Lions. Han får också ett tips att gå till butiker och se om de 
vill sponsra med vinster till lotteriet. 
 


