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Minnesanteckningar från möte med 

Samverkansgrupp integration 26 augusti 2016 
 
Plats: Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk 
 
Närvarande: 
Ingemar Lund Svenska kyrkan och Hyltebruk IF 
Pär Peterson Svenska kyrkan 
Koakb Almasodi Svenska kyrkan 
Lars Sundberg Hyltebostäder och HK Hylte 
Carolin Andersson Studieförbundet Vuxenskolan 
Patrik Svärd Hallands Idrottsförbund/SISU 
Paula Andersson Röda korset 
Björn Malmqvist ABF 
Azad Jonczyk Migrationsverket 
Anwer Hassan Somaliska föreningen 
Abdiasiis Dahir Somaliska föreningen 
Malin Gerdin Arbetsförmedlingen 
Ulrika Andersson Arbetsförmedlingen 
Paula Andersson Röda Korset 
Agneta Karlsson Hylte ryttarförening 
Osama Shehabi Moskén 
Malin Forsman Integration Halland 
Lovisa Bertilsson Integration Halland 
Caroline Jakobsson Hylte kommun 
Monica Falk Hylte kommun 
Fanny Pettersson Hylte kommun 
Ibrahim Baalbaki Hylte kommun 
Ulrika Häggström Hylte kommun 

 
 
 

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

 Svenska kyrkan 
Ingemar talar om att språkcaféerna/språkundervisningen kommit igång i Landeryd, Unnaryd 
och Hyltebruk. Klädcaféet i Hyltebruk fortsätter sin verksamhet och kommer eventuellt att ha 
språkcafé en kväll i veckan i samband med caféets öppettid. 
 
5 september är alla föreningar och organisationer inbjudna till ett föreningsmöte i Unnaryd för 
att prata om vad vi gemensamt kan göra för våra asylsökande och nyanlända. Samma dag 
öppnar ett nytt klädcafé som kommer att ha öppet, måndagar, onsdagar och torsdagar. 
 
 

 Fotbollsföreningen 
I våras startade Hyltebruks IF träning för ensamkommande pojkar. Detta fortsätter och före-
ningen ska göra ett försök att få till träning även för flickor. 
HIF har samarbete med den somaliska kultur- och idrottsföreningen och föreningarna ska 
spela en match mot varandra. 
Den 1 september har SISU en öppen föreläsning för föreningen till vilken även den somaliska 
föreningen är inbjuden. 
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 Hyltebostäder 
Lars meddelar att det är kö till lägenheter i Hylte kommun. Det handlar om ungdomar som vill 
flytta hemifrån, nyanlända och andra som vill flytta till kommunen. Från Hyltebostäders sida 
tittar man på hur man ska förbättra situationen. 
 
 

 Handbollsföreningen 
HK Hylte har fått pengar till integrationsprojekt. På lördagar har föreningen handboll för ung-
domar. De hade detta även förra året och det var lyckat. 
 
 

 Hylte Sport & Event 
I lördags (20 augusti) anordnades Lilla klassikern av Hylte Sport & Event, Hyltebruks IF, HK 
Hylte och Svenska kyrkan. Hylte kommun var med och sponsrade arrangemanget. 
Det var en motionstävling där nyanlända och svenskar skulle träffas och träna ihop och se-
dan ha en tävling. Det var tre i varje lag och man simmade 200 meter, cyklade 2 mil och 
sprang 5 kilometer. 
 
De öppna träningarna, som är gratis, fortsätter på onsdagar med start klockan 17.00.  
 
Hylte Sport & Event har friskvård i samarbete med AlphaCE. Man följer ett visst program för 
att förbättra konditionen. 
 
 

 Vuxenskolan 
Samarbetet med Röda Korset med språkträning på måndagar fortsätter. Stickcaféet, som 
varit väldigt positivt, startar i september. 
Vuxenskolan har volontärer som har samhällsinformation i studiecirkelform. De kommer 
också att ha studiecirklar i vardagssvenska som riktar sig till asylsökande. Dessa börjar i mit-
ten av september. 
Carolin berättar att ett projekt om jämställdhet ska startas. Till detta ska nyanlända som är 
max 25 år bjudas in, även ensamkommande barn ska bjudas in. De politiska ungdomsför-
bunden kommer också att bjudas in. 
 
 

 Integration Halland 
25 november anordnar Integration Halland en samverkanskonferens i Tylösand. Alla som 
arbetar med att få ut nyanlända i arbete ska kunna hitta samverkansformer. Begränsat antal 
platser. Inbjudan kommer. 
 
De som håller i aktiviteter i Integration Halland upplever det som att deltagare har svårt att 
förstå mening och syfte med etableringsuppdraget. Därför kommer en workshopdag att ar-
rangeras för att få fram syfte och skapa meningsfullhet med aktiviteter. 
 
Malins uppgift är att hitta praktikplatser. Hon berättar att det ska anordnas informationsmöten 
på ”En väg in” eftersom det finns en tendens att nyanlända har en negativ bild av praktikplat-
ser. Ska försöka få dem att se meningen med att ha praktik även om det inte per automatik 
leder till jobb. 
 
Lovisa Bertilsson driver ett hälsoprojekt. Hon har just nu tre grupper med ungefär 10-12 del-
tagare. Dessa träffar hon under ett år för att visa att det är viktigt att tänka på sin hälsa. Det 
här är ett av projekten som drivs i Hylte kommun av projektet Integration Halland. 
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 Hallands Idrottsförbund/SISU 
Patrik berättar att idrotten jobbar för att skapa förutsättningar för föreningarna, Idrotten har två 
typer av bidrag – ett är för integrationsinsatser för asylsökande och det andra för de som är 
kommunplacerade. 
 
Han berättar om samverkan som Hallands Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna har med La-
holms kommun. Samarbetet handlar om ”introduktion i idrott och föreningsliv”. I Norden är vi 
ganska ensamma i vår föreningstänk och detta vill man sprida. Tanken är att underlätta och 
stödja föreningarnas arbete med integration samt att underlätta nyanländas delaktighet i för-
eningslivet. Det handlar om att få till mötet. Patrik pratar även om föreningsmatchning i sam-
verka mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och idrotten, där tanken är att man matchar 
kommunplacerade med olika föreningar. Det finns mycket mer att göra i en förening än att 
utöva aktiviteter, man kan sitta i styrelser, vara ledare eller funktionär och mycket annat. För-
eningar erbjuds att bli kontaktföreningar. 
 
Patrik lyfter även frågan om transport och logistik och säger att det är något som måste dis-
kuters hur man ska lösa. 
 
 

 ABF 
Björn är tillbaka på ABF i Hylte efter att ha varit i Halmstad ett år. Han berättar att ABF söker 
sina vägar för att vara en resurs i integrationsarbetet. 
De har samarbete med den somaliska kultur- och idrottsföreningen och är även en resurs för 
de som arbetar med språkundervisning i Landeryd. 
 
 

 Arbetsförmedlingen 
Just nu är det 300 inskrivna i etableringen. Det har varit ganska stabilt ett tag. 
På Arbetsförmedlingen arbetar sex handläggare, alla har anställts inom de nio senaste må-
naderna. 
Ulrika påpekar att det här med tillfälliga uppehållstillstånd är en utmaning och de får se hur 
det kommer att påverka arbetssituationen. 
 
 

 Migrationsverket 
Det händer en del inom Migrationsverket. Det är nya lagar, platser på boenden håller på att 
avvecklas eftersom det inte kommit lika mycket folk, arbetsuppgifter både tillkommer och 
lämnas vidare till andra.  
 
När det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden så avvaktar man lite och ser vad som ska ske. 
Det är mycket nytt. 
 
Azad talar om att det finns 356 asylsökande i Hylte kommun just nu. De flesta bor i egna lä-
genheter och 30 personer bor på asylboendet i Drängsered. 
 
Han berättar också att man håller på att bygga upp kontoren för Falkenberg, Halmstad och 
Hylte i Spenshult. Nästa år kommer boendet att öppnas där. 
 
 

 Somaliska föreningen 
Anwer och Abdiasiis berättar att det tidigare fanns två somaliska föreningar, men nu har de 
slagits samman till en gemensam förening. 
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Föreningen har haft bra aktiviteter under sommaren med utflykter till olika platser. Detta har 
varit mycket uppskattat. De har tidigare haft studiecirklar i olika ämnen för elever som ska till 
gymnasiet och detta kommer man att fortsätta med. Det finns planer på ytterligare aktiviteter. 
 
 

 Röda Korset 
Paula säger att Röda Korset har sitt språkcafé ihop med Vuxenskolan. De har även läxhjälp 
på Örnaskolan som de vill utöka. De tänker starta någon grupp där deltagarna får sy. 
Röda Korset har också sin second hand-butik Kupan. 
Det finns flera volontärer engagerade inom Röda Korset, men nu söker man en samordnare 
som ska vara projektanställd på halvtid. Personen måste kunna bra svenska. 
 
 

 Ryttarföreningen 
Agneta har en vision om att göra något i stallet med ungdomar från ridskolan tillsammans 
med nyanlända ungdomar. Hon har pratat med SISU om detta och behöver sprida informat-
ion för att få deltagare. Tanken är att ungdomarna ska träffas fem gånger för att jobba med 
hästar och göra annat kul. 
 
 

 Moskén  
Osama Shehabi är imam i moskén i Hyltebruk Han berättar att varje fredag klockan 12.00 är 
det fredagsbön. De har även bön på söndagar. 
De ska försöka få till ett språkcafé i moskén.  
Moskén är alltid öppen – alla är välkomna att besöka den. 
 
 

 Hylte kommun 
Caroline, som är integrationshandläggare, talar om att det hittills i år kommit 196 personer 
(nyanlända). I dessa siffror ingår ensamstående och familjer, inte de ensamkommande bar-
nen. 
Under augusti kom det ungefär 30 personer. Tidigare kom det runt 50 personer per månad, 
men under sommaren har det varit 20-30 per månad. 
 
De tio personer som anvisas till Hylte kommun för 2016 har nu fått bostäder. 
 
Caroline och hennes kollegor har sina kontor på ”En väg in”. De arbetar med ekonomiskt bi-
stånd. I det här arbetet har de märkt att det saknas information när man kommer ny till en 
kommun. Därför vill de ordna informationsträffar och ta fram material i form av ett startpaket 
att dela ut. 
 
Fanny, som är näringslivsutvecklare, berättar om ett antal projekt som pågår inom närings-
livsverksamheten. 
 
Monica, som är bibliotekschef, berättar att det kommer många asylsökande och nyanlända till 
biblioteket och det finns ett stort sug efter litteratur. De vill lära sig svenska och vill ha böcker 
på lättläst svenska. Det är också många som vill ta körkort. Det finns elva exemplar av kör-
kortsboken på arabiska. 
Monica ser att förlagen nu har börjat ta fram lättlästa böcker på svenska och även andra 
språk, vilket underlättar när böcker ska köpas in. 
Förutom att låna böcker kommer nyanlända till biblioteket för att låna dator, kopiator och fax. 
 
Monica berättar också om kulturarrangemang som anordnas och delar ut en broschyr samti-
digt som hon berättar att arrangemangen är gratis så att alla ska kunna delta. 
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Information från Ibrahim 
Ibrahim berättar att en internationell kulturförening är på gång att startas. Både individer och 
föreningar kan vara medlemmar. En tanke som finns är att föreningen, när den startats, ska 
söka pengar via Kulturrådet Sverige. Det finns just nu en pott på 24 miljoner kronor att fördela 
och kulturrådet prioriterar Halmstad, Laholm och Hylte. Ibrahim berättar att det finns en dansk 
författarinna i kommunen som vill göra en teaterföreställning baserat på intervjuer med nyan-
lända, att man kan anordna en sommarfestival i Hyltebruk nästa sommar och att det finns två 
dokumentärfilmare från Syrien som vill göra en film. Det saknas med andra ord inte projekt att 
genomföra om man skulle få pengar. Ibrahim kommer att återkomma längre fram till detta. 
 
När det gäller SFI informerar Ibrahim om att det pågår en upphandling, som ska vara klar i 
augusti. Man hoppas få en aktör och att kötiden kan minskas, förhoppningsvis till 1-2 måna-
der. Just nu är det 150 personer i kö till SFI. 
 
Sommaraktiviteterna, som kommunen arrangerade, var mycket lyckade och välbesökta. Det 
var flera hundra barn med och detta kommer att göras nästa år igen. 
 
Föreningar och organisationer kan söka projektstöd för integrationsinsatser. Ibrahim tycker att 
föreningar ska gå samman och samarbeta och söka pengar. 
På kommunens webbplats finns information om projektstöd för integrationsfrämjande insat-
ser. 
 
Aslutningsvis konstaterar Ibrahim att det är mycket som händer och att samarbete behövs. 
Han säger att kommunen inte klarar det här på egen hand utan medverkan från föreningar 
och civilsamhället behövs. 
 
 

Nästa möte 
Fredag 16 september klockan 8.30-12.00 i församlingshemmet i Hyltebruk. Workshop kring 
språkstart. Språkstart är ett projekt som Region Halland har och som riktar sig till asylsö-
kande för att starta inlärningen av svenska för hela familjen. 
 
Fortsättningsvis kommer samverkansgruppen att ha möten var tredje eller var fjärde vecka. 
 
 

http://www.hylte.se/omsorghjalp/invandringochintegration/kommunensintegrationsinsatser/integrationsframjandeinsatserprojektstodattsoka.4.3b9f37ca1556f168ece4a97.html
http://www.hylte.se/omsorghjalp/invandringochintegration/kommunensintegrationsinsatser/integrationsframjandeinsatserprojektstodattsoka.4.3b9f37ca1556f168ece4a97.html

