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Hylte kommun och dess invånare har en vana att 
ta emot människor från andra länder. Vi har ett 
näringsliv som har förmågan att ta tillvara på den 
nya kompetens som tillförs.

Många av de som kommit till Sverige med de 
stora flyktingströmmarna har valt att flytta till 
Hylte. Och vi ser det som sker som en möjlighet 
till tillväxt för vår kommun och hela Sverige.  

En viktigt del för att nå ett gott resultat är vägen 
till egen försörjning och att komma in i det 
svenska samhället. Här ser vi att många som bor 
i kommunen är aktiva på olika sätt för att detta 
ska lyckas.

I denna tidning vill vi beskriva ett axplock av alla 
goda insatser som görs och samtidigt sprida lite 
kunskap.

Ett stort tack för allt arbete som genomförs
 - det hade aldrig blivit så bra utan det stora 
engagemang som finns i vår kommun.

Per Borg
kommunchef

En möjlighet till 
tillväxt

INTEGRATION

Att leva tillsammans
Integration är en ömsesidig process där invandrare 
etablerar sig i det svenska samhället och där samhället 
anpassar sig efter den förändring i befolkningen som 
invandringen innebär. Individer och grupper ska kunna 
behålla sin särart och samtidigt leva utifrån likvärdiga 
ekonomiska, sociala och politiska villkor.

Det handlar om att få invandrare att anpassa sig i ett 
nytt land, men inte ge upp sina särdrag. De lär sig 
svenska, arbetar och bor här, men de har dessutom 
kvar sitt modersmål och banden med sin gamla kultur. 
Integration går också åt andra hållet, vilket är viktigt 
att inte glömma. Genom åren har delar av invandrarnas 
kulturer blivit en del av det svenska samhället. Det är 
precis som ordets betydelse – sammansmältning.

En flykting – vem är det?
För människor som är hotade och inte har möjlighet att 
få skydd inom sitt land är FN:s flyktingkonvention ett 
grundläggande internationellt skyddsnät.

Enligt konventionen är en flykting en person som kän-
ner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse 
i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet 
till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa 
eller politiska uppfattning.

Många länder, däribland Sverige, ger även skydd till 
personer som riskerar dödsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning i hemlandet. 

    INLEDANDE ORD
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Många vill vara med

Alla länder och  kulturer har sina traditioner. Genom integrations-
arbetet lär vi oss av varandra och ökar förståelsen för olikheter.  
Här i kommunen finns ett stort engagemang och en vilja att vara 
delaktig och hjälpa andra.

ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 
medborgare samtidigt som man säkerställer en god 
arbetsmiljö för de anställda i kommunen.

Den här satsningen innehåller också olika typer av åt-
gärder för att skapa sysselsättning för de personer som 
är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare 
samhälle.

Finaniseras genom statsbidrag
De insatser som kommunen planerar att genomföra 
under 2016-2018 finansieras delvis genom de pengar 
som riksdagen fördelade i november 2015 för att hjälpa 
kommunerna i den rådande flyktingsituationen. Hylte 
kommun använder 32,7 miljoner kronor (av totalt 47,9 
miljoner kronor) till åtgärdspaketet.

Det finns ett stort engagemang för att hjälpa de flyk-
tingar som kommer hit. Föreningar, organisationer, 
företag, privatpersoner och inte minst Hylte kommun 
och många av dess anställda arbetar för att ta tillvara 
erfarenheter och resurser av andra. Genom integra-
tionsarbetet lär vi oss av varandra och ökar förståelsen 
för olikheter. Tillsammans skapar vi en mångkulturell 
kommun för alla. n

Vi hör och läser dagligen i media om  
människor som flyr för sina liv. En del av 
dem kommer hit till Hylte där det finns  
ett stort engagemang för att hjälpa till.

Enligt Migrationsverket finns det 65 miljoner männi- 
skor i världen som är flyktingar eller lever i flykting-
liknande situationer, en situation som inte skådats 
sedan andra världskriget. 86 procent av alla flyktingar 
uppehåller sig i utvecklingsländer. De länder varifrån 
flest tvingas fly är Syrien, Afghanistan och Somalia. Var 
femte flykting 2014 var från Syrien.

Stora insatser görs i kommunen
Flyktingsituationen i världen påverkar både dig och 
mig. Människor försöker ta sig från krig, konflikter och 
förföljelse för att hitta trygghet. De flyr mot Europa. 
En del kommer till Sverige och Hylte kommun. 

Hylte kommun har stora utmaningar med ett stort mot-
tagande när det gäller flyktingar. Hylte är per capita 
den kommun som tar emot flest nyanlända i Halland 
och finns med bland kommuner i Sverige med högst 
mottagande.

Den här ökningen av invånare har gjort att barnantalet 
inom förskola och skola har ökat med cirka 25 procent 
på väldigt kort tid och att arbetslösheten i kommunen 
har stigit. Detta innebär påfrestningar både på den 
kommunala organisationen och samhället.

Hylte kommun har tagit fram ett åtgärdspaket med 
ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen 

Stort engagemang
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Att ha ett 
jobb är viktigt
Ammar Khalaf arbetar som maskinopera-
tör på Ages Casting i Unnaryd. Han trivs på 
sitt arbete och är mycket glad att ha kvali-
ficerat sig för ett jobb. 

Ages Casting i Unnaryd tillverkar komponenter i 
aluminium, främst till fordonsindustrin. På gjuteriet 
är maskinerna bemannade med robotar, vilka styrs via 
datorer. I efterbearbetningen finns många manuella 
arbetsmoment som kräver stor noggrannhet.

Av de cirka 185 anställda är 65 procent utrikesfödda. 
Totalt finns det 15 olika nationaliteter representerade 
på företaget.

En av de anställda är Ammar Khalaf, som kommer från 
Syrien. Han började på Ages Casting i februari i år. 
Först var han på efterbearbetningen där hans arbets-
uppgift var att slipa och fila. I juli flyttades Ammar till 
gjuteriet där han blev maskinoperatör.

– Det är jätteroligt. Jag ansvarar för olika maskiner 
som jag sköter och servar. 

Maskinoperatörerna arbetar i lag och har ett schema så 
att de roterar och ansvarar för tre maskiner per dag.  
Genom det här tillvägagångssättet får alla samma kun-
skap och kan hjälpa varandra. Det blir intressantare 

och roligare för operatörerna och mindre sårbart om 
någon skulle bli sjuk.

– När jag gör jobbet bra då är jag nöjd och glad.

Målet var att få ett jobb
Att ha ett arbete är viktigt för Ammar. Han berättar att 
han kom som flykting från Syrien 2014. Han fick flytta 
runt på flera olika asylboenden innan han hamnade i 
Pajala. Då kunde han varken svenska eller engelska. 
Det var mycket väntan, Ammar berättar att det mest 
handlade om att äta och sova.

– Man måste ha ett mål för att klara av detta. Jag ville 
ha ett jobb. Och nyckeln i Sverige är att kunna prata 
svenska. Så jag fokuserade på att lära mig svenska och 
även engelska.

Efter att Ammar fått permanent uppehållstillstånd i 
Sverige kontaktade han en kompis i Halmstad som 
tipsade om Hylte kommun. I augusti 2015 flyttade 
Ammar till Hyltebruk.

 – När jag gör jobbet bra då är jag nöjd och glad, säger 
Ammar Khalaf som är en av de nyanlända som bor i 
kommunen och som fått arbete.
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Hitta arbetskraft 
på hemmaplan
Nu går företag i Hylte samman för att 
hitta rätt kompetens bland kommun- 
invånarna för att kunna anställa perso-
nal på hemmaplan. 

Hur hittar man rätt kompetens för att anställa 
personal? Den frågan ställer sig säker många av 
företagen i kommunen. Nu vill Stora Enso, tillsam-
mans med Hylte kommun, Arbetsförmedlingen och 
organisationen Företagarna istället att man som 
företag ska tänka: Hur identifiera vi rätt kompetens 
hos invånarna i Hylte kommun?

Det handlar om att tillsammans arbeta för en bra 
och hållbar framtid i Hylte kommun. För att få nya 
idéer bjöds företag in till ett möte i början av okto-
ber. De fick nätverka och höra goda exempel på hur 
man kan gå tillväga.

Goda exempel
Stora Enso berättade om den språkpraktik som 
företaget anordnat. Personer från andra länder 
har fått gå bredvid en anställd på företaget under 
en treveckors period. De har fått lära sig mer om 
företaget och samtidigt övat sig i svenska. Detta var 
mycket lärorikt för alla parter. Stora Ensos perso-
nal är mycket homogen så därför välkomnar man 
mångfald för att få in nya tankebanor och tanke-
mönster på företaget.

Hylte kommun lyfte studiehandledare och integra-
tionsvärdar på skolan och förskolan som ett exem-
pel på hur människor från andra länder kan komma 
in i arbetslivet och vara en resurs. Med hjälp av 
Arbetsförmedlingen hittades cirka 40 personer med 
lärarbakgrund som kunde få så kallade nystarts-
jobb.

– Här har vi människor med erfarenhet och yrkes-
kunskap. Vi ska se möjligheter med dem. Vi vill att 
det ska gå bra för företagen och att de ska blomstra. 
Vi får inte se mångfald som ett hinder utan som en 
möjlighet, sa Tommy Fock, som är rektor i Hylte 
kommun och ingår i det kompetensråd som bjudit 
in till diskussionen med företag.

Arbetsförmedling fanns också på plats och berät-
tade om hur de kan hjälpa till att finna vägar och 
möjligheter ihop med företagen för att hitta arbets-
kraft på hemmaplan.

Nu har han sitt arbete på Ages Casting, har lyckats ta 
körkort och väntar på att familjen bestående av fru och 
fyra barn ska komma eftersom de också fått permanent 
uppehållstillstånd. Han fortsätter att lära sig svenska 
bland annat genom att försöka träffa svenskar och 
prata med dem. n

Amanda Carlsson och Ammar Khalaf arbetar 
tillsammans på Ages  Casting i Unnaryd.
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Snyggt jobbat!
De klipper, krattar, slipar och målar. 
Första uppdraget var en gångstig med 
parkbänkar som fixades iordning. Fram till 
nyligen var de alla arbetslösa, men under 
sex månader ingår de i ett av kommunens 
sysselsättningsprojekt.

Sysselsättning med fokus på integration och arbetsgläd-
je. Så beskrivs det projekt som kommunens samhälls-
byggnadskontor startade i oktober. En grupp bestående 
av nio personer, både arbetslösa svenskar och nyanlän-
da, ska under sex månader utföra olika uppdrag som i 
huvudsak har inriktningen att snygga till i samhällena.

Den första arbetsuppgiften för gruppen var vid det 
särskilda boendet Höstro i Långaryd. Gångstigen, som 
leder från huset ner mot Nissan, hade vuxit igen och 
avnändes inte. Nu har den röjts och parkbänkarna har 
renoverats.

Lång lista
Det finns en lång lista över objekt som behöver åtgär-
das och handledaren Anders Erlandsson har fått många 
förslag på vad gruppen kan göra. Vilka uppgifter de 
ska arbeta med kommer att bero lite på deltagarnas 
tidigare kunskaper och erfarenheter.

Tack vare ett sysselsättingsprojekt har 
den igenvuxna gångstigen, som leder 
från Höstro ner till Nissan, nu röjts så 
att den åter igen kan användas!

Mycket handlar om att rensa ogräs, klippa buskar 
och göra så att det blir fint. Det finns också ett flertal 
byggnader som kan fräschas upp genom att tvättas 
och målas och kanske få en och annan bräda utbytt. 
Huvudsakligen är det den här typen av jobb i de olika 
samhällena som den här och framtida grupper kommer 
att ägna sig åt.

Studiebesök
Eftersom deltagarna är arbetslösa så ska de ägna en 
dag i veckan åt jobbsökaraktiviteter. Att de deltar i det 
här sysselsättningsprojektet blir en merit och kanske 
kan det hjälpa dem när de söker arbete.

Anders Erlandsson berättar att de inte kommer att 
rensa ogräs eller klippa buskar hela dagarna utan även 
göra en hel del studiebesök. Förhoppningsvis kan de 
även göra en insats inom äldreomsorgen, men hur detta 
ska organisers återstår att se.

– Vi ska hitta på grejer som förenar. Vi ska satsa på 
arbetsglädje!

Efter Höstro fortsatte gruppen till Skärshults camping  
och började renovera de fyra campingstugorna. Nästa 
uppdrag är att göra iordning fasaden på reningsverket i 
Torup. Kanske kommer du att stöta på dem någonstans 
när de gör snyggt och fint. n
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Unga får nyttiga 
erfarenheter 
Nu finns ett nytt projekt som heter 
”Unga till arbete” och som  ska rusta  
arbetslösa ungdomar för arbetslivet och 
ge dem erfarenheter så att de kan hitta 
arbete.

Arbetslösa unga vuxna i åldern 18-29 år ska via 
sysselsättningsprojektet ”Unga till arbete” få värde-
full erfarenhet som kan ligga till grund för framtida 
arbeten eller studier. Projektet kommer att pågå till 
2018.

Varje grupp som börjar i projektet kommer under 
tre månader att få gå igenom ett innehållsrikt 
program. Projektdeltagarna kommer att börja från 
grunden med att gå igenom jobbannonser, skriva 
CV och personliga brev samt få tips inför intervjuer.

De kommer att få studie- och yrkesvägledning, 
göra studiebesök, besöka jobbmässor och få viktig 
kunskap kring vilka normer och värdegrunder som 
finns i arbetslivet.

Ekonomi och friskvård
Programmet består också av en del där ungdoms-
gruppen kommer att få lära sig hur man gör en 
budget och då ska de prata om inkomster, utgifter, 
skulder, sparande och lån.

Allt det här gör ungdomarna rustade för arbetslivet. 
God hälsa är också viktigt och därför finns ett av-
snitt i projektet som handlar om att öka kunskapen 
kring sömn, kosthållning och fysiska aktiviteter. Här 
blir det både praktiska och teoretiska delar.

Nästa steg
Det är kommunens arbets- och näringslivskontor 
som leder projektet ”Unga till arbete”. Det kommer 
att gå tolv deltagare i varje grupp och det ska vara 
två grupper parallellt. Samtliga i grupperna är ar-
betslösa och anvisas av Arbetsförmedlingen. 

Skulle det visa sig att deltagarna inte fått arbete eller 
börjat studera efter de här månaderna så finns en 
fortsättning, som innebär att man kan få arbete un-
der sex månader inom kommunal verksamhet eller 
inom föreningslivet.

”Lorem ipsum dolor sit 
amed consecteur”

Praktikplatser i kommunen
Ett beslut som tagits i kommunen är att skapa prak-
tikplatser inom den kommunala organisationen. 
Tanken är att det ska finnas lika många platser som 
det finns chefer. Det innebär 45 praktikplatser.

Det här betyder att det kommer att finnas prakti- 
kanter inom barnomsorgen, äldreomsorgen och 
på ett flertal av kommunens övriga verksamheter. 
En praktikplats ska kunna pågå alltifrån en till sex 
månader. 

Praktikplatserna riktar sig både till nyanlända och 
svenskar och platserna kommer att tillsättas efter 
hand när det finns behov.

SYSSELSÄTTNINGSPROJEKT

Rekryteringsmässa
I slutat av oktober anordnade Arbetsförmedlingen i Hylte en 
rekryteringsmässa, som var mycket välbesökt. Ett flertal företag 
och Hylte kommun visade upp sig och besökarna kunde lyssna 
på seminarier. I kommunens monter fanns personalkonsulten 
Antonia Andersson och mötte besökarna.
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”En väg in” på Järnvägsgatan i Hyltebruk 
är ett integrationssamarbete mellan myn-
digheter för att underlätta för nyanlända 
att komma in i samhället. 

Det är inte alltid så lätt att veta vilken myndighet som 
ansvarar för vad. När en person fått permanent uppe-
hållstillstånd i Sverige är nästa steg att vända sig till 
Arbetsförmedlingen för att börja etableringen in i sam-
hället. Men som nyanländ måste man även ta kontakt 
med Försäkringskassan, Skatteverket och kommunen.

Väldigt ofta skickas nyanlända fram och åter mellan 
olika myndigheter. En kartläggning, som gjorts av 
de berörda myndigheterna i Hylte, visade att det kan 
handla om minst 17 besök innan en person är inne i 
det som kallas etableringen och att nyanlända besöker 
Försäkringskassan minst fem gånger på två månader.

Effektivare och bättre
Därför skapades ”En väg in” för att bli den naturliga 
platsen för nyanlända att vända sig till för att få in- 
formation. Genom att samla myndigheter, som en 
nyanländ behöver träffa, i samma lokal effektiviseras 
processen, det blir ett bättre bemötande och man und-
viker missförstånd och felaktigheter.

Nu finns Arbetsförmedlingen och Servicekontoret till-
sammans med Hylte kommun och projektet Integration 

Myndigheter samarbetar

Bra bemötande och service

Halland i gemensamma lokaler på Järnvägsgatan 19 i 
Hyltebruk. Det är öppet för spontanbesök två dagar i 
veckan (tisdagar och torsdagar) och övrig tid kan hand-
läggarna boka tid för möten. Servicekontoret är endast 
på plats på torsdagar.

Hylte kommun är bland de första i landet som gör en 
sådan här satsning. Här försöker kommunen titta mer 
på individfokus och skapa ett system så att individen 
har en möjlighet att ta del av information och förstå 
den.

Förhoppningen är att även andra aktörer som de nyan-
lända behöver ha kontakt med ska finnas på ”En väg 
in” längre fram. Det kan röra sig om fler medarbetare i 
Hylte kommun, men också andra myndigheter. n

Hylte kommun är bland de första i landet med att samla 
flera myndigheter i samma lokal och på så sätt underlätta 
för de nyanlända i deras många myndighetskontakter. 
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Koll på orden?
Flykting - en person som befinner 
sig utanför sitt hemland till följd 
av fruktan för förföljelse på grund 
av ras, nationalitet, religion, poli-
tiska uppfattning eller tillhörighet 
till en viss samhällsgrupp

Asylsökande - en utländsk med-
borgare som tagit sig till Sverige 
och begärt skydd, men som ännu 
inte fått sin ansökan slutligt prö-
vad av Migrationsverket.

Nyanländ - en person som bevil-
jats uppehållstillstånd i Sverige, 
blivit kommunplacerat och fått 
svenskt personnummer. Man 
betraktas som nyanländ upp till 
tre år.

Invandrare - en person som är 
född i ett annat land och har sta-
digvarande bosättning i Sverige.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen förhandlar med kom-
munerna om att ta emot flyktingar 
som har fått uppehållstillstånd. Re-
geringen och Alliansen har kommit 
överens om att alla Sveriges kom-
muner ska ta emot flyktingar från 
och med mars 2016.

Skatteverket
Skatteverket hjälper till med in-
skrivningen, flytt till Sverige, när 
en person har fått sitt uppehållstill-
stånd. Detta är första steget för att 
få ett personnummer, som behövs 
exempelvis för att kunna skaffa ID-
kort eller öppna ett bankkonto.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har huvudan-
svaret för nyanlända flyktingars 
etablering. Efter att ha fått perma-
nent uppehållstillstånd genomförs 
ett etableringssamtal hos Arbetsför-
medlingen. Därefter upprättas en 
etableringsplan med aktiviteter för 
varje person så att man kan komma 
in i det svenska samhället, börja 
arbeta och kunna försörja sig själv. 

Kommunen
För nyanlända med uppehållstillstånd 
ansvarar Hylte kommun för:
- mottagande och bostadsförsörjning 
- praktisk hjälp i samband med  
  bosättningen 
- undervisning i svenska för invandra- 
  re (SFI) och annan vuxenutbildning 
- samhällsorientering
- skola, förskola, barnomsorg och 
  andra insatser för barn och unga 
- insatser inom det sociala området 
- övrig kommunal verksamhet och 
  service som nyanlända kan ta del av

Det är kommunen som ansvarar för 
boende och omvårdnad för ensam-
kommande barn.
 

u Läs mer på hylte.se/integration

Försäkringskassan
Försäkringskassan är den myn-
dighet som betalar ut olika ersätt-
ningar. För att kunna ta del av det 
svenska socialförsäkringssystemet 
måste man vara registerad hos För-
säkringskassan.

Försäkringskassan betalar exempel-
vis ut den etableringsersättning som 
Arbetsförmedlingen beslutar om. 
Försäkringskassan fattar också be-
slut om och betalar ut etablerings- 
tillägg och bostadsersättning.

Migrationsverket
Migrationsverket får sitt uppdrag 
från riksdag och regering. När flyk-
tingar kommer till Sverige och söker 
asyl (skydd) gör de det hos Migra-
tionsverket. Där utreds varje ansö-
kan individuellt. Migrationsverket 
ansvarar för att de som söker asyl 
har någonstans att bo och pengar 
till mat under tiden de väntar på 
besked i asylärendet. När en person 
fått tillstånd att stanna och flyttar 
till en kommun i Sverige betalar 
Migrationsverket ut statlig ersätt-
ning till kommuner och landsting.
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Vinster för Hylte 
Positiva effekter 

Hyltes kommun ser invandring som en tillväxtfråga 
som gynnar utvecklingen av vårt samhälle och att kost-
nader för flyktingmottagning är en investering på kort 
sikt och lång sikt. Vi tar emot individer som har olika 
bakgrunder och förutsättningar. Vi får gratis kompe-
tens.

Vi ser redan idag att flera nyanlända, som arbetat som 
lärare eller med barn i sina hemländer, har anställts 
som studiehandledare på grundskolan och integrations-
värdar inom förskolan. De blir en resurs som stöttar 
och hjälper personalen.

Det finns fler positiva effekter. Genom att träffa och 
umgås med människor från olika kulturer lär vi oss 
mer och på så sätt ökas vår kunskap. Att ta tillvara på 
allas erfarenheter och resurser gynnar samhället och 
dess utveckling. n

Tack vare invandringen ökar tillväxten, 
vilket gynnar utvecklingen av Hylte kom-
mun. Vi får många nya kommuninvånare 
med kompetens som vi har nytta av.

Det stora flyktingmottagandet innebär inledningsvis 
kostnader och en ökad arbetsbelastning för Hylte kom-
mun. På sikt ger dock invandringen positiva effekter på 
samhället.

Hylte kommun finansierar merparten av insatserna 
med statsbidrag. I november 2015 avsatte riksdagen 
pengar för att hjälpa kommunerna i den rådande 
flyktingsituationen. Hylte kommun fick då totalt 47, 9 
miljoner kronor. Utöver detta får kommunen en scha-
bloniserad ersättning från Migrationsverket för varje 
flykting som tas emot. Den ekonomiska ersättning som 
de asylsökande får i form av dagersättning bekostas av 
Migrationsverket. 

Befolkningstillväxten är viktig för Hylte
Tittar man på befolkningstillväxten så har invandring-
en stor betydelse för Sverige, Halland och Hylte. Utan 
den invandring vi har hade befolkningsutvecklingen 
avstannat och andelen äldre hade varit större. Befolk-
ningstillväxten är en viktig förutsättning för en fun- 
gerande arbetsmarknad, en stark ekonomi och för att 
kunna upprätthålla våra välfärdssystem.

Lilla klassikern
I augusti samlade triathlonlop-
pet ”Lilla klassikern” 17 lag 
och en stor publik. Motions-
tävlingen bestod av tre grenar: 
simning 200 meter, cykling 22 
kilometer och löpning/gång 5 
kilometer.
I varje lag ingick tre deltagare, 
både nyanlända och svenskar.
”Lilla klassikern”arrangerades 
av Hylte Sport & Event, Svenska 
kyrkan, Hyltebruks IF och HK 
Hylte. Det här är ett exempel 
på vilka positiva effekter det 
blir när människor från olika 
kulturer träffas och umgås.

Även fotot på förstasidan är från 
detta tillfälle.



Kommunen får ersättning
Alla kommuner får statlig ersättning 
från Migrationsverket för nyanlända 
personer med uppehållstillstånd. Detta 
gäller både för vuxna och barn. 

Först får kommunen en grundersättning, som 
motsvarar fem prisbasbelopp. För 2016 får Hylte 
kommun 221 500 kronor i grundersättning.

Utöver den här summan får kommunerna en 
schablonersättning som ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer som till 
exempel samhällsorientering, utbildning i svenska 
för invandrare och särskilda introduktionsinsatser.

Schablonbeloppet för 2016 för kommunen är:
- 125 000 kronor för en person under 20 år
- 125 000 kronor för en person som fyllt 20 men 
   inte 65 år 
- 78 200 kronor för en person som fyllt 65 år 

En kommun som har tecknat en överenskommelse 
om att ha boendeplatser för ensamkommande 
barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd, får 
ersättning för detta. Beloppet är 1600 kronor per 
dygn för varje boendeplats, plus 300 kronor per 
dygn för varje plats som är belagd.

Det finns ytterliger ett par olika typer av ersättning-
ar som betalas till kommuner. Det kan bland annat 
handla om ifall kommunen tagit emot personer som 
bott i eget boende under tiden de söker asyl i Sverige 
eller om man tagit emot kvotflyktingar.

Ekonomiskt stöd
Om asylsökande saknar pengar eller andra medel kan 
de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, 
så kallad dagersättning. Denna dagersättning är olika 
stor beroende på om personen bor i ett av Migrations-
verkets boenden där mat ingår eller bor i eget hushåll. 

På Migrationsverkets boenden ingår fri mat och då 
utgår dagersättningen enligt nedan:
- 24 kr/dag för vuxna ensamstående 
- 19 kr/dag per person för vuxna som delar hus 
  hållskostnader 
- 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år  
  (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

I eget hushåll där man själv köper mat är dagersätt-
ningen följande: 
- 71 kr/dag för vuxna ensamstående 
- 61 kr/dag och person för vuxna som delar hus 
  hållskostnader 
- 37 kr/dag för barn 0–3 år 
- 43 kr/dag för barn 4–10 år 
- 50 kr/dag för barn 11–17 år  
(från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Förutom mat (ingår för boende på Migrationsverkets 
anläggning) ska dagersättningen också räcka till kläder 
och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartik-
lar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Plan för att etablera sig
De som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att 
bo, arbete och leva här på samma villkor som alla 
andra som är bosatta i Sverige. För att komma in i det 
svenska samhället och in på arbetsmarknaden finns den 
så kallade etableringsprocessen. Processen innebär att 
Arbetsförmedlingen upprättar en plan för etablering på 
arbetsmarknaden och att den nyanlända får svensk- 
undervisning.

De som har en etableringsplan kan få etableringsersätt-
ning, som betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket 
man får i ersättning beror på omfattningen av etable-
ringsplanen.
- 100 procen: 308 kr/dag
- 75 procent: 231 kr/dag 
- 50 procent: 154 kr/dag 
- 25 procent: 77 kr/dag
Etableringsersättning är för fem dagar i veckan.

HUR MYCKET GES I BIDRAG?
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Aghiad läser, 
lyssnar och lär

Han är 16 år, bor i Hyltebruk och går naturvetenskaps-
programmet på gymnasiet i Gislaved. Han tycker om 
att spela fotboll och vill bli tandläkare. Han är en helt 
vanlig tonårskille med drömmar.

Men Aghiad Mijel kommer från krigets Syrien. I sep- 
tember 2014 kom han hit tillsammans med sin mam-
ma. Då bodde hans pappa och syster redan i Hylte 
kommun sedan ett år tillbaka.

Böcker - en viktig kunskapskälla
När Aghiad börja i åttan på Örnaskolan i Hyltebruk 
kunde han ingen svenska alls och nu talar han obehind-
rat.

– Jag började med att lära mig alfabetet, hur man 
skriver och hur man uttalar bokstäverna. Jag lånade 
böcker och läste och har fortsatt att läsa böcker.

Inledningsvis var det sagoböcker och böcker på lätt 
svenska som han lånade på biblioteket. I skolan har 
Aghiad ämnet svenska som andraspråk, precis som alla 
andra med ett annat modersmål än svenska.

– Det viktigaste är att läsa böcker och man måste 
lyssna på svenska i radio och på TV och se filmer. Man 
måste ha svenska kompisar att prata med.

Om Aghiad inte förstår ett ord så vill han lära sig det. 
Han tycker att det bästa sättet är att fråga sina lärare 
eller svenska kompisar så kan de förklara ordet för ho-
nom. Det är bättre än att översätta med hjälp av någon 
översättningstjänst på internet. 

Tycker om skolan
Det här är en målmedveten kille. På två år har Aghiad 
lärt sig svenska, klarat av högstadiet och går nu första 
terminen på gymnasiet. 

– Jag tycker om matte, fysik och kemi. Matte är inte så 
svårt här, det var svårare i Syrien.

Sin engelska tycker han dock att han utvecklat mer 
efter att ha gått i svensk skola. Aghiad ser det också 
som en fördel att det är så många som pratar engelska 
i Sverige. I början när han inte kunde göra sig förstådd 
riktigt på svenska så gick det alltid att ta till engelskan 
istället.

Han anser att man måste kunna ett lands språk för att 
kunna leva där. Och Aghiad tänker stanna i Sverige. 
Han har fått många svenska vänner både på högsta-
diet och nu på gymnasiet och hans plan är att studera 
vidare på högskolan. 

– Jag vill studera och leva kvar här i Sverige. Det är 
tryggt här, säger Aghiad. n

Att lära sig språket i det nya landet anser 
Aghiad Mijel är ett måste för att kunna 
leva, studera och arbeta.

Aghiad Mijel är 16 år. När han kom till Örnaskolan i årskurs åtta  
kunde han ingen svenska alls. Nu, efter två år, pratar han obehindrat 
och läser naturprogrammet på gymnasiet i Gislaved.
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För barnens bästa
Alla nyanlända grundskoleelever, som 
kommer till Hylte kommun, tas emot 
på ett likartat sätt. Deras kunskaper 
kartläggs och under en period får de gå 
i mottagningsklass.

Barn som kommer från andra länder och ska börja 
skolan har väldigt olika förutsättningar. De som 
varit på flykt har inte gått i skolan under en längre 
tid. För dem är skolan mycket betydelsefull. Det är 
viktigt att skapa en trygg miljö och bra relationer.

För att få en bra start har ”Enheten för nyanlända” 
bildats. Syftet med enheten är att det ska finnas en 
samlad väg in i grundskolan för nyanlända barn 
och ungdomar. Här sker det första mottagandet och 
introduktionen i det svenska skolsystemet.

Kartläggning
Innan barnen kan placeras i vanliga klasser behöver 
deras kunskap kartläggs. Vilka språkkunskaper har 
de? Kan de skriva, läsa och räkna? Vad har de för 
intressen?

Under 2-3 månader sker en kartläggningen av varje 
elev för att hitta elevens styrkor och utvecklingsom-
råden. Resultatet blir en profil på barnet som kan 
lämnas vidare till den skola som eleven ska gå i.

Samtidigt som kartläggningen sker får eleverna un-
dervisning i olika ämnen och en introduktion i det 
svenska samhället

Med hjälp av kartläggningen kan man utgå från 
det enskilda barnets behov. Det handlar om att lära 
eleverna svenska så att de kan få en fortsatt bra 
skolgång och framtid i Sverige.

Lugnare tempo
Satsningen att koncentrera mottagande av de ny-
anlända barnen och ungdomarna till ”Enheten för 
nyanlända” innebär att kompetenserna samlas på en 
plats. Rektorer och lärare kan vända sig till enheten 
för att få stöd. Det blir också ett lugnare tempo för 
skolorna då de vet på vilken nivå eleverna är när de 
anländer till skolan.

– Målet är att de här barnen ska få en likvärdig 
skolgång som svenska barn samtidigt som vi sam-
ordnar våra resurser så att vi kan avlasta och stödja 
våra verksamheter, säger enhetschef Tommy Fock. 

Nomen Nescio, ort eller titel

Rätten att gå i skola
Rätten att gå i skolan och tillgång till en likvärdig ut-
bildning gäller alla barn, även de elever som nyss flyt-
tat till Sverige och de som söker asyl. I Sverige har vi 
skolplikt från höstterminen det år som barnen fyller 
sju år och fram till det nionde skolåret. Det innebär 
att barnen ska delta i den verksamhet som anordnas 
i skolan. Asylsökande elever har ingen skolplikt men 
de har samma rätt till förskola och utbildning på 
samma villkor som andra barn i Sverige. 

I samband med att fler människor flyttat till vår kom-
mun har barnantalet inom förskolan och skolan ökat 
med cirka 25 procent på ett par år. Hylte kommun 
har genomför satsningar för att underlätta för både 
personal och de nyanlända barnen och deras familjer. 
Bland annat så har en helt ny enhet bildats och det 
har anställts studiehandledare, integrationsvärdar och 
värdegrundspedagoger.
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En satsning som gjorts är att anställa cirka 40 personer 
som fungerar som en extraresurs i förskolan och skolan. 
De stöttar både personalen och de nyanlända barnen 
och eleverna.

Nya nationaliteter och nya språk ställer krav på skolan. De nyanlända 
barnen ska undervisas och lära sig svenska. Tack vare mottagningsklas-
serna får de en enhetlig start. För att ytterligare stötta barn, elever, lärare 
och övrig personal har Hylte kommun anställt integrationsvärdar och 
studiehandledare. 

En viktigt länk
Integrationsvärdarna arbetar på förskolorna och studiehandledare finns 
på skolorna. De som anställts på dessa tjänster är alla nyanlända till Sve-
rige och har tidigare arbetat som lärare eller med barn.

På en del förskolor finns barn som kan lite svenska, men det finns också 
barn som inte alls talar svensk. För dem blir integrationsvärdarna en 
viktig länk för att lära mer, men också för att främja kontakten med de 
andra barnen och personlen. 

Trygghet för alla
De här nya personalkategorierna har blivit en extraresurs inom förkolan 
och skolan. De skapar också en trygghet för barnen och deras föräldrar 
eftersom de kan tala deras språk. På så sätt blir integrationsvärdar och 
studiehandledare även en länk mellan föräldrarna och personalen. Redan 

Skapa bra möten 
och god skolmiljö

Alla barn ska kunna känna 
sig trygga i skolan. Därför 
måste mobbning och 
kränkningar förhindras. 
Detta blir en del i arbetet 
för Hyltes nya värdegrunds-
pedagoger.

I Hylte kommun råder nolltolerans 
mot all form av kränkande särbe-
handling. Inga barn eller vuxna ska 
behöva stå ut med kränkningar i 
sin vardag. Skolan är en arbetsplats 
för både lärare och elever och där 
ska alla kunna må bra.

Nu tillförs en ny resurs till kommu-
nens skolor. Fyra värdegrunds- 
pedagoger har anställts under en 
tvåårsperiod. De kommer att vara 
ett stöd för alla kommunens skolor 
och samarbeta med elevhälsa, 
trygghetsteam och givetvis också 
med lärare och övrig personal. De 
ska också arbeta nära eleverna. 

Motarbeta mobbning
I uppdraget ingår att arbeta stöd-
jande och förebyggande. Så beroen-
de på vad de olika skolorna vill ha 
hjälp med så kommer insatserna att 
variera mellan skolorna.

Värdegrundspedagogerna kommer 
att arbeta aktivt för att elever-
na ska kunna känna sig trygga i 
skolan och inte behöva utsättas för 
mobbning eller annan kränkande 
behandling. En del i arbetet är 
att skapa bra möten mellan olika 
kulturer och överbrygga kulturella 
skillnader.

Att skapa en god miljö i skolan är 
något som de fyra värdegrunds- 
pedagogerna kommer att göra 
tillsammans med alla som vistas i 
skolmiljön.

Nyanlända som extraresurs
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Kön till undervisning i SFI 
har varit lång här i Hylte. 
Genom en rad åtgärder 
hoppas kommunen kunna 
korta köerna och målet är 
att vara i fas vid årsskiftet.

När en person fått permanent 
uppehålltillstånd i Sverige startar 
etableringen in i samhället. Arbets-
förmedlingen upprättar en så kallad 
etableringsplan. En del i detta är att 
vuxna nyanlända under 2-3 termi-
ner ska läsa svenska för invandrare.

Med det stora antal flyktingar som 
kom till Hylte under 2015 blev kön  
till SFI lång. Kommunen hade helt 
enkelt inte tillräckligt med lokaler 
och personal för att ta hand om 
och undervisa alla som flyttade hit.

Utbildningen i SFI ska generellt 
påbörjas inom tre månader, men 
om man är inom det som kallas för 
etableringen gäller en månad. Un-
der en period har väntetiden varit 
åtta månader.

Som ett komplement till kommu-
nens egen undervisning bedriver 
utbildningsföretaget AlphaCE 
undervisning i SFI. Det är ingen 
skillnad i undervisningen utan bara 
vem som utför den.

För att lösa den uppkomna situa-
tionen finns ytterligare alternativ 
att lära sig svenska. Ett är att göra 
det på egen hand via distansutbild-
ning. Detta är ett lite ovanligt sätt, 
men Hylte hoppas att det ska passa 
nyanlända som har en akademisk 
utbildning. Ett annat alternativ är 
samarbetet med studieförbundet 
ABF, som innebär att ABF håller 
kurser i förberedande svenska. 
Deltagarna hämtas från kön som 
finns till SFI.

Det som behövs är en större 
genomströmning och effektivare 
flöden så att köerna kortas. För 
att åstadkomma detta genomför 
kommunen en upphandling av 
svenskundervisning för att få hjälp 
av utbildningsföretag som kan hålla 
i SFI-utbildningar. n

Dalal Al Najar, som arbetar som integrations-
värd på förskolan i Kinnared, sitter och läser 
en arabisk barnbok för en liten pojke. Hon 
brukar översätta innehållet för att lära bar-
nen samma ord på svenska.

Åtgärder för att korta kön

Vad är SFI?
SFI står för Svenska för in-
vandrare och är en kvalificerad 
språkutbildning. Det är kom-
munens ansvar att anordna 
utbildning och syftet är att ge 
vuxna personer med annat 
modersmål än svenska grund-
läggande kunskaper i svenska 
språket. Utbildningen utgår 
från den enskildes behov och 
ska enligt Skolverket ge språkli-
ga redskap för kommunikation 
och ett aktivt deltagande i var-
dags-, samhälls- och arbetsliv. 
Tanken är att utbildningen ska 
kunna kombineras med praktik 
eller arbete.

2014 började Hylte kommun anställa 
ett fåtal studiehandledare. Efter hand 
har antalet ökat. Nu finns cirka 40 
personer som arbetar som integrations-
värdar eller studiehandledare. n
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Äntligen- under våren kommer en fritids-
gård att öppnas i Hyltebruk! Startdatum är 
inte bestämt ännu eftersom förberedelser 
pågår för fullt. 

Du som är ung och bor i Hylte kommun ska få en egen 
mötesplats. Ett ställe dit du kan gå för att träffa kom-
pisar, sitta och prata, spela biljard eller pingis eller hitta 
på något annat kul.

Nya fräscha lokaler 
Planen är att den nya fritidsgården kommer att finnas i 
närheten av Örnaskolan i Hyltebruk. Innan fritidsgår-
den kan öppna måste lokalerna byggas om och fixas 
till.

På fritidsgården kommer det bland annat att finnas ett 
café, ett rum för skapande och plats för att sitta och 
prata och umgås.

– Ett tystare rum är också efterfrågat av ungdomarna. 
Tanken är att man ska kunna få hjälp med läxor, göra 
läxor och kanske också samarbeta med andra i det 
rummet. Delar av lokalen vill jag skapa tillsammans 
med ungdomarna, säger fritidsledare Lena Siljebo.

En fritidsgård för alla
Något som är viktigt är att det här är en fritidsgård för 
alla unga i Hylte kommun som är i åldern 13-18 år. 
Fritidsgården ska bli en mötesplats för gemenskap där 
alla känner delaktighet. 

– Alla är lika välkomna, oavsett vem man är. Det är en 
meningsfull fritid vi försöker hjälpa till med och då är 

det en fritidsgård där alla är lika mycket värda som är 
fokus.

Lena påpekar att man utgår från Hylte kommuns vär-
degrund med orden trygghet, delaktighet, framtidstro 
och stolthet. Ett angeläget syfte med fritidsgården är att 
förhindra kränkningar, rasism, extremism och sexism 
och att främja gemenskap över nationalitetsgränserna. 

– Trygghet, delaktighet, framtidstro och stolthet är ord 
som kommer att finnas både i den fysiska miljön och 
hur vi ska ha det tillsammans. Värdegrunden måste 
genomsyra hela den vardagliga verksamheten.

Planerna på en fritidsgård i Hyltebruk är inte nya, men 
genom det extra statsbidrag riksdagen gav till kommu-
ner som har tagit ett stort ansvar för flyktingmottag-
andet, blir det verklighet inom kort. Just nu är det inte 
helt klart när fritidsgården är färdig, men troligtvis blir 
det inte förrän våren 2017 eftersom lokalerna behöver 
byggas. Så håll utkik på hylte.se, kommunens Face-
book-sida och på fritidsgårdens egen Facebook-sida så 
får du veta när fritidsgården öppnar. n

Den nya fritidsgården öppnar 2017. Nu ska ungdomarnas 
önskemål om vad som ska hända på fritidsgården samlas in. 
Evenemang, spel, konst, dans, sport? Kom med tankar och idéer 
via e-post till fritidsgard@hylte.se.

Mötesplats för unga
Ny fritidsgård
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Träna med boll
Hyltebruks IF har bjudit in ensam-
kommande pojkar till fotbollsträ-
ning. Så varje söndag tränar 15-20 
killar på Örnvallen.

– Jag tycker det är viktigt att dessa 
pojkar har något att göra och att 
idrotten och fotbollen är en väg in 
i det svenska samhället, säger initia-
tivtagaren Ingemar Lund.

Han berättar att ett mål för för-
eningen är att ta en aktiv roll i 
integrationsarbetet. För sitt engage-
mang har Hyltebruks IF fått bidrag 
från Hallands Idrottsförbund/SISU 
för inköp av material. De har bland 
annat köpt in bollar, benskydd och 
fotbollsskor, som de lånar ut. Fot-
bollskläder som inte längre används 
har skänkts till pojkarna.

Det är Ingemar Lund som tränar 
det här gänget, som är i övre tonår-
en och upp till 20 år. Till sin hjälp 
har han Amin Hamidi, som är från 
Afghanistan. 

Killarna gillar att träna och skul-
le helst vilja träna oftare. De har 
hittills spelat en match som de vann 
med 2-1. Det var mot Somaliska 
föreningen. 

Idrott och djur förenar
Flera av föreningarna i kommunen engagerar sig och 
hittar på aktiviteter för de barn och ungdomar från andra 
länder som kommit till Hylte. Här nedan är två exempel på 
aktiva föreningar.

Ökat stöd till
föreningar
Hylte kommun har ett engagerat 
föreningsliv och civilsamhälle som 
gör stora insatser inom integra-
tionsområdet. Detta vill kommunen 
stimulera och har avsatt pengar 
från statsbidraget så att det lokala 
aktivitetsstödet blir större under 
2016-2018 och investeringsbidraget 
utökas under 2016.

Två gånger om året kan föreningar 
i Hylte kommun ansöka om ett 
lokalt aktivitetsstöd (kallat LOK-
stöd). Ansökningar får göras enligt 
de riktlinjer som gäller.

Idrottsföreningar i kommunen kan 
ansöka om investeringsbidrag ifall 
de ska göra investeringar på sina 
egna anläggningar. 

u Läs mer på hylte.se

Lära sig om djur
I vintras fick Hylte Ryttarförening 
i Rydöbruk besök av en förberedel-
seklass från Örnaskolan. Besöket 
var så trevligt och lyckat att Agneta 
Karlsson i föreningen satte igång 
att planera aktiviteter för nyanlän-
da ungdomar.

Resultatet är att föreningens ung-
domssektion nu anordnar träffar 
under fem veckor för nyanlända 
ungdomar tillsammans med för- 
eningens egna ungdomar. De kallar 
detta för ”Stallfritids” och vid 
dessa tillfällen får ungdomarna lära 
sig om hästen, pyssla med och utan 
häst, lära sig hur det fungerar att 
vara med i en förening och leka. 
Vid ett av de fem tillfällena får de 
prova på att rida.

– Nyanlända och svenskar får träf-
fas, umgås och prata med varandra, 
säger Agneta Karlsson.

Till sin hjälp kommer Agneta att ha 
Refaet Al Biski, som kommer från 
Syrien och som är duktig på hästar. 

Den första omgången av ”Stall-
fritids” ska starta i november och 
förhoppningsvis blir det en fortsätt-
ning nästa år. n

Fler feriearbeten
Varje år får ungdomar som gått ut 
första eller andra året på gymnasiet 
söka feriearbete i olika kommunala 
verksamheter. Feriearbetet är under 
tre veckor på sommaren och det 
finns tre olika perioder att välja på. 

Ungefär 30 ungdomar brukar få 
dessa sommarjobb. Men somma-
ren 2016 utökades antalet platser! 
Totalt 70 ungdomar fick feriearbete 
inom omsorgen, räddningstjänsten, 
administration, fritidsverksamheten 
och inom föreningslivet.

För sommaren 2017 kommer det 
att finnas 60 platser för de som vill 
söka feriearbete. Ansökningar kan 
göras i april via kommunens webb.

Antalet platser ökas tillfälligt 2016 
och 2017 för att kommunen avsatt 
300 000 kronor extra per år, peng-
ar som kommunen fick i statsbi-
drag för integrationsåtgärder.

Fotboll, handboll eller sköta hästar? Beroende 
på intresse så finns aktiviteter som har till syfte 
att integrera barn och unga.
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Volontärer som ställer upp

Till ett språkcafé kan de som vill gå för att 
umgås och prata med varandra under av-
slappnade former. Här träffas asylsökande, 
nyanlända och svenskar och samtalar på 
svenska. Kanske vill du bli en av volontärer-
na som hjälper till? 

Det pratas för fullt i rummet. Just denna dag är det 
svenska och arabiska som hörs. På ena sidan bor-
det håller några av männen på att lära sig vad olika 
kroppsdelar heter. På andra sidan sitter en grupp 
kvinnor och samtalar och lär sig olika ord på svens-
ka samtidigt som de dricker kaffe och äter kakor. De 
skrattar och har trevligt.

Det är en helt vanlig måndag på Röda Korset och Stu-
dieförbundet Vuxenskolans språkcafé i Hyltebruk. Idag 
har det kommit ungefär 20 personer, men oftast är det 
runt 25-30 personer i lokalerna plus 5-6 volontärer.

Under de två timmar som språkcaféet är öppet sjuder 
lokalerna av aktivitet. De asylsökande och nyanlända 
som kommit till språkcaféet vill samtala och lära sig 
svenska. En del pratar redan ganska bra, medan andra 
nyligen börjat lära sig sitt nya språk. Alla är glada och 
positiva och försöker hjälpa varandra så gott det går.

Frivilliga behövs
Att tala svenska med någon som har det som moders- 
mål är ett mycket bra sätt för de asylsökande och 
nyanlända att lära sig. Och det är just detta som är 
syftet med de språkcaféer som finns på ett antal orter i 
kommunen.

Det är Röda Korset, Vuxenskolan och Svenska kyrkan 
som driver den här formen av svenskundervisning. Till 
sin hjälp har de volontärer som ställer upp på sin fritid. 
Det finns också privata initiativ i kommunen.

För att vara volontär behöver man inte vara en före 
detta lärare eller överdrivet duktiga i svenska. Det räck-
er att ha ett intresse av att hjälpa sina medmänniskor.

Med tanke på hur många asylsökande och nyanlända 
som besöker språkcaféerna så behövs det fler som vill 
vara volontärer. På kommunens webb finns mer infor-
mation om språkcaféerna och vart man vänder sig för 
att bli delaktig. n

Maj Johansson är en av volontärerna som besöker språkca-
féet varje vecka för att hjälpa de asylsökande och nyanlän-
da att lära sig svenska. Hon tycker det är trevligt och har 
fått många nya vänner.
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Språkträffar
Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlän-
da familjer är ett projekt för att stimulera barn och 
deras familjers introduktion i det svenska språket. 
Detta sker genom att utbildade handledare (som 
kallas språkstartare) träffar familjer och har språk-
träffar. 

För att bli språkstartare ska man gå en utbildning i 
två delar. Den ena delen gör att du utbildas till cir-
kelledare och den andra att du lär dig metoder och 
får kunskaper som du behöver. Språkträffarna äger 
sedan rum antingen hemma hos de asylsökande eller 
nyanlända familjerna eller på annan plats.

Vid språkträffarna har handledaren/språkstartaren 
med sig en ryggsäck som innehåller ett par barn-
böcker och ett spel. Tanken är att visa ryggsäckens 
innehåll för familjerna, läsa och spela med dem och 
efter ett par tillfällen låta familjen få ryggsäcken. 
Det är viktigt att involvera hela familjen så att de se-
dan kan använda böckerna och spelet tillsammans.

Det här är ett samarbete mellan Hylte kommun, 
Region Halland och ett flertal engagerade förening-
ar och organisationer. Projektet kommer att startas 
upp i Hylte kommun i början av 2017. 

Är du intresserad av att vara en språkstartare i 
projektet i Hylte? Ta i så fall kontakt med Kerstin 
Delefelt på Region Halland.
E-post: kerstin.delefelt@regionhalland.se

 

Ibrahim håller ihop
integration i Hylte 
Ibrahim Baalbaki är integrationskoordina-
tor i Hylte kommun. Han har lång erfaren-
het av att arbeta med integrationsfrågor 
och blir nu den sammanhållande länken 
vad det gäller integrationsarbetet i kom-
munen

I juni 2014 startade Hylte kommun, tillsammans med 
olika aktörer i samhället, ett gemensamt arbete för 
att bli bättre på att ta emot nyanlända. Projektet fick 
namnet Integration Hylte. Målet var att fler nyanlän-
da skulle komma i egen försörjning, att överbrygga 
kulturella skillnader genom att sprida kunskap och att 
samordna samhällets organisationer för att förbättra 
dialogen och samhällsorientering för nyanlända. Pro-
jektet är nu avslutat.

Arbetet med integration i Hylte fortsätter däremot med 
full kraft. Det går nu in i en ny fas för att genomföra 
de insatser som ingår i det så kallade åtgärdspaketet. 
För att hålla samman aktiviteterna har Hylte kommun 
anställt en integrationskoordinator.

– Jag ska jobba övergripande med alla frågor som rör 
flyktingar och integration, säger Ibrahim Baalbaki.

Han kommer att arbeta brett – både internt inom 
kommunen och ut mot civilsamhället och kommun- 
invånarna.

Sedan projektet finns en samverkansgrupp, som består 
av representanter från föreningar, organisationer, myn-
digheter och kommunen. Ibrahim är sammankallande 
för gruppen, som träffas var tredje vecka för att utbyta 
erfarenheter och hitta samverkansformer.

Ibrahim har också bildat en grupp inom den kommu-
nala organisationen. I denna ingår de som på något sätt 
arbetar med integrationsfrågor. Genom att samlas med 
jämna mellanrum får de information om vad som är på 
gång.

– Det är viktigt att träffa folk och prata. Vi ska skapa 
mötesplatser och ett välkomnande klimat. Vi ska skapa 
förutsättningar för folk att skaffa jobb och utbildning, 
trivas och stanna här i Hylte.

Ibrahim Baalbaki har lång erfarenhet inom området. 
1994 började han arbeta med arbetslösa invandrare i 
Halmstad. Från 2003 har han varit integrationssam-
ordnare i Varbergs kommun. Det är den tjänsten han 
nu lämnat för att arbeta som integrationskoordinator i 
Hylte kommun. n

Integrationskoordinator Ibrahim Baalbaki arbetar 
för att folk ska trivas och stanna i Hylte.
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Ät middag ihop
Bjud en främling på middag eller låt 
dig själv bli bjuden genom Invita-
tionsdepartementet Hyltebruk. 
Svenska kyrkan sköter kontakterna.
www.invitationsdepartementet.eu 
eller hitta det på Facebook

Språkcafé
Ett språkcafé är en plats dit asylsö-
kande och nyanlända kan komma 
för att umgås med svensktalande 
personer och på så sätt lära sig 
svenska. För att det här ska fungera 
behövs frivilliga som kan bidra med 
samtal, umgänge och stöttning i 
svenska språket. Mer information 
om språkcaféerna finns på kommu-
nens webbplats.
hylte.se/integration

Bli god man
En god mans uppgift är att se till 
att barnet får en trygg tillvaro och 
ansvarar för barnets ekonomi, 
bevakar barnets juridiska rättig-
heter, sköter kontakt med skolan 
och boendet. För mer information 
kontakta Överförmyndarkansliet i 
Halmstad.
overformyndaren@halmstad.se eller 
035-13 70 00

Röda Korset
Du kan lämna kläder och saker till 
Röda Korset i Hylte. Överskottet 
från försäljningen går till Röda 
Korsets hjälparbete. För mer infor-
mation vänd dig direkt till Röda 
Korset.
socialverksamhet.hylte@redcross.se 
eller 0345-108 31

Bli kontaktperson 
eller kontaktfamilj
En god mans uppgift är att se till 
att barnet får en trygg tillvaro och 
ansvarar för barnets ekonomi, 
bevakar barnets juridiska rättig-
heter, sköter kontakt med skolan 
och boendet. För mer information 
kontakta Överförmyndarkansliet i 
Halmstad.
overformyndaren@halmstad.se eller 
035-13 70 00

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan har två klädcafé-
er och en klädshop. Till samtliga 
kan du lämna in kläder och skor 
som sedan säljs. I Landeryd finns 
en klädshop på Skolgatan 8. I 
Hyltebruk finns ett klädcafé på 
Kyrkogatan 5 alldeles vid kyrkan 
och i Unnaryd i gamla apotekets 
lokaler på Bolmenvägen 1. För 
mer information om öppettider - 
titta på kommunens webbplats

Har du en egen idé som du vill 
utveckla tillsammans med Svenska 
kyrkan eller har du frågor kring 
kyrkans aktiviteter för nyanlända?
Vänd dig till Svenska kyrkan.
Pär Petersson 0345-197 44 eller 
Ingemar Lund 0345-197 52

Club805
Club805 är en ideell förening som 
ska verka för en ökad förståelse 
mellan människor med olika bak-
grund och motverka rasism och 
främlingsfientlighet. Verksamheten 
har aktiviteter för barn och unga 
mellan 10 och 25 år.
www.club805.se eller hitta förening-
en på Facebook

Vill du hjälpa till?
För att lyckas med integrations-
arbetet och få ett mångkulturellt 
Hylte att fungera behövs många 
krafter. Det här är inget som 
kommunen kan göra utan stöd 
och engagemang från förening- 
arna och de boende i Hylte 
kommun. Det finns många goda 
initiativ från kommuninvånare. 
Vill du också göra en insats?
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och att det finns många som är i behov av sysselsätt-
ning i form av praktik och arbete.

Boende i Hylte kommun har en tradition av att hjälp de 
som kommer hit. Näringslivet har genom åren sett möj-
ligheter att anställa de personer som flyttat till kommu-
nen, vilket inneburit att många kommit i sysselsättning. 
Redan 2010 utsågs Hylte kommun, i tidskriften Fokus 
stora integrationsranking, till ”Bäst på integration”. 
Detta goda arbete har fortsatt. n

Tradition av att hjälpa
Genom åren har Hylte kommun tagit emot 
människor från olika länder. Här i vår kom-
mun bor folk med många olika nationali-
teter. De har tidigare kommit från bland 
annat Finland och Jugoslavien. Den senaste 
flyktingvågen har fört hit människor från 
exempelvis länder som Somalia, Syrien och 
Afghanistan.

Det började efter andra världskriget. Fram till mitten av 
1970-talet var den svenska arbetsmarknaden attraktiv. 
Under 1960- och 1970-talen var det lågkonjunktur i 
Finland och många finländare invandrade till Sverige. 
De finländare som kom till Hylte började arbeta på 
företag runt om i kommunen.

Under 1990-talet var det stora mängder människor på 
flykt i Europa. De kom från före detta Jugoslavien och 
flydde på grund av krig, terror och etnisk rensning. Till 
Sverige kom cirka 100 000 före detta jugoslaver. Även 
hit till Hylte kom ett stort antal.

2014 och 2015 unika år
Det är med andra ord ingen nyhet att det kommit folk 
från andra länder hit till Hylte kommun, både arbets- 
invandring och flyktingar. Det som kanske är lite 
anmärkningsvärt är att det kom så många på en gång 
under 2014 och 2015. De som kom i den här flykting-
vågen var främst från Somalia, Syrien och Afghanistan. 

Att det kommit så många människor samtidigt har 
bland annat medfört att antalet barn i skolan har ökat 

Antal personer som Hylte kommun 
har mottagit med uppehållstill-
stånd de senaste åren. Siffran för 
2016 är fram till oktober månad.
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Hälsa och sysselsättning 

I projektet Integration Halland, som leds 
från Hylte, samverkar de sex halländska 
kommunerna för att förenkla nyanländas 
väg in på arbetsmarknaden.

Hösten 2015 startades projektet Integration Halland, 
som riktar sig till nyanlända personer med uppehålls-
tillstånd som ingår i arbetsförmedlingens etablerings-
uppdrag.

Integration Halland är ett samverkansprojekt där de 
sex kommunerna i Halland, Arbetsförmedlingen och 
Högskolan i Halmstad ingår. Hylte kommun är pro-
jektägare och ansvarar för de cirka 25 miljoner kronor 
som Europeiska socialfonden beviljat projektet.

Förkorta vägen till utbildning och anställning
– Målet med Integration Halland är att förkorta vägen 
till utbildning och anställning för nyanlända hallän-
ningar, säger Emma Gröndahl som är projektledare.

För att nå målet genomförs olika integrationsfrämjande 
aktiviteter i de sex kommunerna. Här i Hylte fokuserar 
projektet Integration Halland på hälsa och sysselsätt-
ning.

I hälsoutbildningen får deltagarna verktyg och kun-
skaper om hur de själva kan påverka sin hälsa. Prak-
tikplatser används för att deltagarna ska få en första 
kontakt på arbetsmarknaden och är ett sätt för företag 
att bredda sin rekrytering. Det finns också en aktivitet 
i Hylte där deltagarnas intressen och färdigheter 
kartläggs för att de själva ska komma fram till vad för 
sysselsättning som passar dem.

– Tack vare projektet möjliggör vi lokalt anpassade 
aktiviteter för att möta behovet som finns i vår region 
och komplettera de insatser som Arbetsförmedlingen 
redan har. Med en bra samverkan och lyhördhet kan vi 
erbjuda deltagaren en mer individanpassad etablerings-
plan, förklarar Emma Gröndahl.

Samlar goda exempel
Parallellt med att det genomförs aktiviteter för delta-
garna byggs en kunskapsplattform upp. I denna ska 
goda exempel på arbete med integration i de halländska 
kommunerna samlas för att sedan spridas.

Genom projektet vill man öka samverkan inom integra- 
tionsområdet mellan kommuner, förenings- och nä-
ringsliv. Förhoppningsvis fortsätter utbytet med hjälp 
av kunskapsplattformen även efter projektet Integra-
tion Halland avslutas 2018. n

Abdulrahman Alabdo och Talal Maaloul får hjälp av 
Malin Mattsson på Integration Halland med övningen 
”Önskemål”, som innebär att de ska formulera sig om 
hur de vill ha det på en framtida arbetsplats utifrån 
ord som står på lapparna.

I fokus 
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Barn och unga som
kommer hit ensamma 
Fram till årsskiftet 2016/2017 har Hylte kommun 
två HVB-boende (hem för vård eller boende) och 
ett stödboende. Därefter ska det endast finnas ett 
HVB-boende, eftersom antalet ensamkommande barn 
som kommer till Sverige och Hylte minskat.

På vårt HVB-boende bor ensamkommande barn/
ungdomar som är 16-18 år, främst asylsökande. 
Det finns också ett stödboende, som innehåller tio 
utslussningslägenheter avsedda för ungdomar med 
permanent uppehållstillstånd (PUT) som är 18-20 år.

På HVB-boendena finns tillsyn och tillgång till per-
sonalen dygnet runt. När det gäller stödboendet har 
ungdomarna tillsyn och tillgång till personalen under 
begränsade tider på dagar och kvällar. 

I de fall där ungdomen beviljats uppehållstillstånd 
kan en placering vara tills det att han/hon fyller 20 år 
och i de fall han/hon studerar upp till 21 år. Därefter 
ska det finnas förutsättningar för ungdomarna att 
flytta och ha ett helt självförsörjande liv (egen lägen-
het och egen ekonomi).

I kommunens mottagande ingår att se till att ungdo-
marna har eget boende. Samtidigt ska de få trygghet, 
lära sig ett nytt språk, gå i skola, få hjälp med läx-
läsning, ha en aktiv fritid och möjlighet att bearbeta 
sina upplevelser. Personal på HVB-verksamhet jobbar 
aktiv för att skapa sociala kontakter så att ungdo-
marna kan etablera sig i föreningsliv och delta i olika 
typer av aktiviteter.

Många väljer Hylte
Tidigare hade Hylte kommun ett avtal med Läns-
styrelsen om att ta emot 40 flyktingar per år. Detta 
ändrades 2016 och ersattes med en anvisningslag 
som säger att Hylte kommun ska ta emot 10 flyk-
tingar under 2016.

Under 2014 flyttade det hit 254 nyanlända och 
2015 var den siffran 400. Att det kommer så många 
beror på att de flyttat hit på egen hand utanför de 
avtal som funnits. Det här är inget konstigt eftersom 
nyanlända, det vill säga personer som fått perma-
nent uppehållstillstånd, har samma rättigheter som 
övriga befolkningen att själva hitta en bostad och 
flytta dit.

Det finns endast ett asylboende i Hylte kommun 
och det har plats för 30 personer. I övrigt hyr 
Migrationsverket lägenheter av Hyltebostäder för 
asylsökande. Så de flesta som kommer hit till vår 
kommun väljer att flytta till ett eget boende (lägen-
het eller hus). Det är vanligt att de flyttar till släkt 
och vänner som redan bor i Hylte kommun.

Hitta information på webben
På kommunens webbplats kan du hitta en hel del in-
formation kopplat till invandring och integration. Där 
finns information både till dig som är ny i Sverige och 
Hylte kommun och till dig som vill veta mer om hur 
flyktingmottagningen fungerar.

u Läs mer på hylte.se/integration
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Ansvarig utgivare: Per Borg, kommunchef 
Produktion: Hylte kommun   Tryck: BCB AB 
Foto: Hylte kommun och Scandinav Bildbyrå. 

Samtal om barn och uppfostran
Föräldrautbildningen kommer att vara i form av en 
studiecirkel med tolv utbildningstillfällen. Planea är att 
det ska hållas fyra studiecirklar per år under 2017 och 
2018. Målet är att få med 64 föräldrar. 

Föräldrautbildningen bygger på ett material från Stu-
diefrämjandet som heter ”Älskade barn”. Det handlar 
bland annat om vardagslivet, normer och värderingar 
och svenska lagar som berör barn. De olika utbild-
ningstillfällena kommer att olika tema och det viktiga 
är att få igång ett samtal bland deltagarna och att alla 
kan bidra med åsikter och erfarenheter.

För att underlätta för föräldrar att delta i utbildningen 
kommer det finnas möjlighet till barnpassning. Barnen 
kommer att vara i öppna förskolans lokaler i Hylte-
bruk och föräldrarna håller till på våningen ovanför.

Det är individ- och familjeomsorgen barn och unga 
som tagit initiativet till utbildningen. Man vill skapa en 
mötesplats för föräldrar i det nya landet och möjliggö-
ra de viktiga samtalen om föräldrarollen och barnen. 
Via föräldrarna vill man bidra till en trygg tillvaro och 
uppväxt för barnen i Sverige. n

Vill skapa en trygg uppväxt

Hylte kommun 
Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk
Tel: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se

I början av nästa år startar en föräldraut-
bildning för nyanlända för att lära mer om 
föräldraskap och hur man ser på uppfost-
ran i Sverige.

Att komma till ett nytt land med ett främmande språk 
och annorlunda seder är en stor förändring i livet. Har 
man barn så börjar de på förskolan eller skolan och lär 
sig ganska snabbt att prata svenska. Barnen har oftast 
lättare att vänja sig vid och ta till sig det nya.

Som förälder kan man ställas inför olika utmaningar 
eftersom mycket är okänt i den nya kulturen. Vad gäl-
ler när mitt barn börjar skolan? Vilken är min roll som 
förälder? Hur länge får tonåringar vara ute på kvällar-
na? Är det sant att de får komma och gå som de vill? 
Hur mycket får de bestämma själva?

Att träffa andra föräldrar i samma situation är bra. Det 
har också visat sig att föräldrar som flyttat till Sverige 
framfört att de vill prata om sina barn och livet i det 
nya landet. Därför kommer det i början av 2017 att 
anordnas en föräldrautbildning för nyanlända föräldrar 
i Hylte kommun.

Redan idag finns en föräldrautbildning för de som bor 
i kommunen och blir föräldrar. Den heter ”Vägledan-
de samspel” och handlar om hur man ska tänka som 
förälder för att rusta barnet för framtiden. Den riktar 
sig till föräldrar med barn som är 0-18 år.

Hur mycket får barnen bestämma själva? Är det sant att de får 
komma och gå som de vill? Det är många frågor som man ställs 
inför när man kommer ny till Sverige med sina barn eftersom 
mycket är okänt i den nya kulturen. 

En informationstidning om integrationsarbetet 
i kommunen. Ges ut av Hylte kommun och 
distribueras till kommunens samtliga hushåll. 


