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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 27 oktober 2017 
 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hylte Internationella kulturförening 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Arbnora Robeli Hallands Idrottsförbund/SISU 
Nathalie Ruiz projektet ACCESS och Hylte Internationella kulturförening 
Elisabeth Nejdegård AlphaCE 
Kastriot Cuci Hylte kommun 
Sofia Wisell Hylte Hylte kommun 
Caroline Jakobsson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 
 
 

Åtgärdspaketet - utvärdering 
Kommunen tog fram ett åtgärdspaket 2015 med insatser inom integrationsområdet för åren 
2016-2018. Detta finansieras genom de pengar som riksdagen fördelade i november 2015 för 
att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen. De flesta insatser riktar sig till hela 
samhället inte bara mot nyanlända. 
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en utvärdering av åtgärdspaketet och tagit in 
en utomstående konsult för arbetet. 
 
Nedanstående frågor har skickats med från utredarna för att samverkansgruppen ska kunna 
vara delaktiga i utvärderingen: 

 Hur har arbetet i samverkansgruppen bidragit till integrationen? 

 Vilka effekter har uppstått utifrån att samverkansgruppen funnits? För vilka målgrup-

per? Vad säger målgrupperna, vilken upplevelse har de? 

 Vilka effekter kan de i samverkansgruppen se av åtgärdspaketet? 

 Vilken effekt har det utökade investeringsbidraget till föreningarna fått på integration-

en? 

 
På dagens möte ställde Ibrahim frågorna och gruppen diskuterade hur arbetet i samverkans-
gruppen bidragit till integration, vilka effekter man kan se och hur man upplever att målgrupp-
en upplever de insatser som görs. 
Bland annat nämndes att dessa möten med samverkansgruppen är bra för man får ett kon-
taktnät och ett ansikte på personer i olika organisationer. Man lär känna varandra vilket un-
derlättar samarbetet. Ett flertal aktiviteter som genomförts kommer från tankar och diskuss-
ioner som förts i samverkansgruppen. Det är också en bra informationskanal för att veta vad 
som händer inom området. 
 
 

Rapporter 
De som har något att berätta eller rapportera får ordet.  
 

 Access 

Nathalie berättar om verksamheten för projektet Access, som lyfter fram behovet och nöd-
vändigheten av kulturens närvaro i de små orterna. De aktiviteter som Access har går att 
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hitta i evenemangskalendern på hylte.se. De finns också på den webbsida som Nathalie 
har: http://www.ruiz-artome.se/om_access.php  
Just nu är hon aktuell eftersom hon utsetts till årets kulturpristagare i Hylte kommun. Ett pris 
som hon får ta emot på kommunfullmäktigemötet den 30 november. 
 

 En väg in 

Sofie berättar att det kommer nya lagkrav kring att jobba med föräldralediga. Integration Hall-
and har tidigare ordnat cykelkurser. Att kunna cykla är bra för då kan kvinnorna själva ta sig 
till olika platser utan att var beroende av någon annan. Man har också pratat med Hallands 
idrottsförbund om att ha informationstillfälle om föreningslivet. 
Nu efterfrågar Sofie tips på hur man kan samverka kring detta. Det behöver inte vara så stora 
insatser, men strukturerade. 
 

 Taman 

Ibrahim delar ut ett papper med en presentation av Tamam, som är en partipolitisk och reli-
giöst obunden organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, anti-
rasism och ungas samhällsengagemang. Organisationen arbetar för att skapa mötesplatser, 
organisera fritidsaktiviteter, att ge alla lika möjligheter oavsett förutsättningar och med att 
uppmuntra unga människors samhällsengagemang.  
Tamam vill starta lokalföreningar runt om i Sverige, främst på mindre orter som tagit emot 
många nyanlända. Tanken är att det ska vara ungdomar som själva driver föreningen och 
därmed de aktiviteter och verksamheter som föreninger bedriver. 
Läs mer om Tamam på http://tamam.se/  
 
Ibrahim säger att vi får ta upp det här på nästa möte och prata om och se om det finns in-
tresse i Hylte. 
 
 

Övrigt 
Rekryteringsmässa 
Ibrahim berättar att det är en rekryteringsmässa på Forum klockan 10-13 idag (27/11). 
Elisabeth säger på AlphaCE har de skrivit CV det senaste för att ha med när de går till rekry-
teringsmässan. De har pratat om hur man ska presentera sig. Att det viktiga är att berätta vad 
man kan, inte börja med att prata om sin familj. De är laddade nu säger Elisabeth. 
 
Teater 
Under dagens möte när gruppen pratade om hur åtgärdspaketet kan ha påverkat de nyan-
lända så diskuterades sociala koder och att koderna är olika i olika länder. Då kom en idé om 
att göra en teaterföreställning om koder. Det nämndes att det ligger mycket humor i detta, 
man kan skoja om situationer där det uppstår kulturkrockar. Detta är lika för båda sidor – 
svenskar och nyanlända. En teaterföreställning är ett lättsamt sätt att mötas kring detta. 
Pär säger att Långaryd har en teaterförening. Kanske kan den vara intresserad. 
En kommentar var: Att skratta åt sig själv är avväpnande. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 24 november klockan 8.30 i Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. 

http://www.ruiz-artome.se/om_access.php
http://tamam.se/

