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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 11 november 2016 
 
Plats: En väg in på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Niels Sörensen SPF Seniorerna i Unnaryd 
Christer Danielsson SPF Seniorerna i Unnaryd 
Osama Shehabi Moskén 
Kerstin Delefelt Region Halland 
Carolin Andersson  Studieförbundet Vuxenskolan 
Camilla Gustafsson Kommunal 
Tobias Stenekull Hylte kommun, Vuxenutbildningen och Lärarförbundet 
Rebecka Karlsson Hylte kommun 
Susanne Nygren Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

En väg in 
Dagens möte hålls på ”En väg in” på Järnvägsgatan i Hyltebruk. Rebecka Karlsson, som är 
en av kommunens integrationshandläggare, berättar att En väg in är ett samarbete mellan 
Hylte kommun, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Man har samlat de kontakter som ny-
anlända behöver den första tiden för att etablera sig i samhället. På plats i lokalerna finns 
även projektet Integration Halland. 
En väg in har öppet tidsagar och torsdagar och det är drop in så alla nyanlända kan komma. 
Skatteverket finns endast på plats på torsdagar. 
 
Det kommer cirka 20-30 besök per dag till kommunens personal och cirka 40-50 per dag till 
Arbetsförmedlingen. 
 
Den allmänna åsikten bland övriga på mötet var att Försäkringskassan borde finnas på En 
väg in. Nu måste de nyanlända åka till Halmstad om de inte kan utföra ärendena via internet. 
 
 

Information från Ibrahim 
 Enligt Migrationsverkets prognos kommer det i år runt 30 000 flyktingar till Sverige. 

 Regeringen har förlängt gränskontrollerna till 11 februari 2017. 

 Från den 1 januari 2017 har Migrationsverket hand om bosättning. 

 Det finns ett nytt förslag från regeringen att ändra etableringslagen och ta bort etable-
ringsprogrammet. Anledningen är att inte särskilja nyanlända från andra grupper som 
finns hos Arbetsförmedlingen.  Om lagen går igenom införs den från 1/1 2018. 

 Kommunens roll förändras inte 
 
Tisdag 6 december anordnas en föreläsning om konflikten i Syrien. Journalisten, författaren 
och den tidigare utrikeskorrespondenten på Sveriges Radio Vladislav Savic föreläser på Fo-
rum. En inbjudan kommer att skickas ut till alla i samverkansgruppen. 
 
Kön till SFI har kortats. Nu är det 67 personer i kö och kön är 3-5 månader beroende på vil-
ken grupp man ska ingå i. Det har gjorts en ny upphandling och fyra företag har lämnat an-
bud. 
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”Laget runt” 
De närvarande berättade vad som är på gång. 
 

 Svenska kyrkan 
Ingemar berättar att från och med 19 november har Svenska kyrkan språkcafé även på lör-
dagar. Samtidigt byter klädshopen dag och har öppet på lördagar så att man kan besöka 
både caféet och shopen. Både nyanlända och svenskar kommer att hjälpa till på språkcaféet 
och det kommer att kosta en liten slant att ta en kopp kaffe. 
 
 

 SPF Seniorerna i Unnaryd 
Christer och Niels pratar om klädcaféet i Unnaryd som blivit en succé. Från och med idag blir 
det även ett internetcafé. De berättar att flera Unnarydsbor kommer till caféet och fikar. 
Det finns tankar på att även använda grannlokalen och ha någon form av hantverkslokal där. 
Christer pratar om att starta ett bolag för att hjälpa nyanlända igång. 
 
 

 Moskén 
Imamen berättar att han har haft kontakt med rektorn på Örnaskolan för att lösa de problem 
som finns då ungdomar går från skolan och säger att de ska till bön i moskén. Det har visat 
sig att ett flertal ungdomar skolkar. 
Ibrahim säger att det finns tankar på att imamen ska ta närvaro på de som kommer och där-
efter kan man föra ytterligare diskussioner med skolan. 
 
Ett förslag fån gruppen: ett bönerum på skolan, så behöver inte eleverna gå därifrån. 
 
 

 Region Halland 
Kerstin berättar att hon är involverad i något som kallas språkstart, ett språkutvecklingspro-
jekt. (Vi har pratat om detta på tidigare möten och även haft en workshop kring språkstart.)  
Idag ska Kerstin och Ibrahim träffa studieförbund för att se om det går att få igång ett samar-
bete för att starta språkstart i Hylte kommun. 
 
 

 Studieförbundet Vuxenskolan 
Vuxenskolan har precis avslutat två kurser i vardagssvenska för asylsökande. Det har varit 
god närvaro och deltagarna ville gå fler dagar i veckan än de två som kursen var. 
Språkcaféet på måndagar, som är ett samarbete med Röda Korset, fortsätter. Det är flest 
asylsökande som kommer dit. 
På onsdagskvällar anordnas stickcafé för kvinnor. 
 
Ett nytt projekt som handlar om jämställdhet ska starta. Det är ett samarbete med Region 
Halland och ska genomföras i alla Hallands kommuner. Projektet riktar sig både till nyanlända 
och svenska pojkar upp till 25 år. Carolin vill ha tips på hur hon ska nå nyanlända pojkar och 
hänvisas bland annat till Svjetlana Miletic som är enhetschef för HVB-boendena i Hylte. 
 
 

 Kommunal 
Camilla berättar att Kommunal hjälper till med samråd när man ska ha praktikplatser.  
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 Lärarförbundet 
Tobias fortsätter på det Camilla från Kommunal pratade om och säger att det är många aktö-
rer när det gäller samråd. Det skulle enligt honom behövas en person som samordnar detta 
och har kontakt med fackförbunden.  
 
 

 Hylte kommun 
Vuxenutbildningen 
Tobias berättar att man kraftsamlar för att bygga ut vuxenutbildningen.  
Han upplever ett litet bekymmer med att individerna vill så mycket, de är jätteambitiösa och 
ställer krav på sig själva. De vill arbeta 100 procent och samtidigt studera på 100 procent för 
att lära sig svenska. 
Just nu är det 450 personer inskrivna på vuxenutbildningen och dess olika former. 
De flesta som provat på distansutbildningen tycker att den är för svår, det vill ha lärare. 
 
Försörjningsstöd 
Rebecka redogör för att det kommit 260 personer med uppehållstillstånd till Hylte hittills i år. 
Tio av dem är anvisade enligt avtal med Länsstyrelsen. 
Kommuntal för hur många nyanlända som varje kommun ska ta emot under 2017 har nu 
fastställts. Hylte kommun ska även 2017 ta emot 10 personer. För dessa ska kommunen 
ordna boende. Övriga som kommer till Hylte kommun hittar eget boende eller är inneboende. 
 
Individ och familjeomsorg barn och unga 
Susanne Nygren är ny som förste socialsekreterare och tar över efter Anna Roos som slutat. 
Susanne har arbetat flera år inom kommunen på individ och familjeomsorgen (IFO). 
Hon ger lite faktauppgifter: 

 Det har kommit 8 ensamkommande barn i år, tre av dem i september och övriga un-
der första halvan av året.  

 Under 2015 kom det 69 barn. 

 Den 11 juli fanns det totalt 82 ensamkommande barn inskrivna i kommunen. 

Det är ungefär lika många barn som bor i HVB- boende som i släktingfamiljehem 

(knappt 30 per grupp). Resterande bor i utomstående familjehem och någon enstaka i 

annat boende tex folkhögskola.  

 De som fyller 18 år och inte fått permanent uppehållstillstånd tar Migrationsverket över 
ansvaret för. De blir erbjudna boende någonstans. 

 De flesta på våra HVB-boenden är pojkar från Afghanistan. När det gäller de ensam-
kommande barnen som bor i släktingfamiljehem är de flesta från Syrien. I de utom-
stående familjehemmen är det blandat från Syrien, Afghanistan och Somalia.  

 
 

Övrigt 
Alla på mötet fick ett exemplar av den nytryckta tidningen som delas ut i brevlådan i Hylte 
kommun den 22 november. En tidning på temat integration som ger ett axplock av vad som 
genomförs i kommunen. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 2 december klockan 8.30 Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk. 


