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Den 14 mars 2016 träffades partnerskapet för Kraftsamling 2.0 för ett möte på temat inkludering. 

Kvällens möte ägde rum i Swedbanks konferenslokal i källarplan. Forskare Peter Håkansson från 

Malmö högskola var inbjuden för att prata om civilsamhällets betydelse för att få unga och nyan-

lända i arbete. Cirka 55 representanter från näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor deltog i part-

nerskapsmötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalråd Lars Nyander (S) och Göran Tarring, styrelseledamot i Ängel-

holms Näringsliv AB, inledde mötet. 

Matilda Hedén, den nya koordinatorn för Kraftsamling 2.0, berättar om kväl-

lens program. 
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Kvällens första programpunkt var en presentation från styrgruppen för Kraftsamling 2.0, här repre-

senterad av Håkan Eriksson, VD för Bjärekraft och Ordförande för Rögle BK samt av Lilian Eriksson, 

kommundirektör för Ängelholms kommun och ordförande i styrelsen för Kraftsamling 2.0. Håkan 

och Lilian gav en kort resumé av Kraftsamling Ängelholm sedan starten 2010 samt vad det nya ar-

betssättet i Kraftsamling 2.0 innebär. Det sammanfattades enligt följande: 

 Näringsliv, offentlig sektor och ideella föreningar ska med ett gemensamt fokus och mobilise-

rande av resurser samarbeta i en sweet spot. 

 Kraftsamling 2.0 ska vara öppet för alla som aktivt vill engagera sig för Kraftsamlings mål och 

intressen. 

 Kraftsamling 2.0 ska ha en samordnande funktion—en koordinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson, VD Bjärekraft/Ordförande Rögle BK, och Lilian Eriksson, kom-

mundirektör Ängelholms kommun, håller här i en presentation i egenskap av 

styrelseledamöter för Kraftsamling 2.0. Presentationen bifogas mötesdoku-

mentationen samt finns på www.kraftsamlingangelholm.se.  
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Efter styrgruppens presentation följde ett samtal med den nya koordinatorn för Kraftsamling 2.0. 

Styrgruppens ordförande höll i intervjun som handlade om koordinatorns bakgrund, andra kommu-

nala uppdrag samt tankar kring det nya uppdraget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Håkansson från Malmö högskola föreläste kring vikten av sociala kontakter för att få ett ar-

bete. Hans fokus låg främst på ungdomar men menade att samma princip var tillämpbar på andra 

grupper i samhället som behöver komma in på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända flyktingar. 

Ideella föreningar kan erbjuda viktiga arenor där sociala kontakter kan tas och det sociala kapitalet 

formeras.  

 

 

Koordinatorn för Kraftsamling 2.0 , Matilda Hedén, blir intervjuad av Lilian Er-

iksson. Matilda är född och uppvuxen i Ängelholm och engageras av att bidra 

till Ängelholms utveckling. Förutom uppdraget som koordinator för Kraftsam-

ling 2.0  på halvtid, arbetar Matilda som folkhälsostrateg och processledare i 

Ängelholms kommun. 

Peter Håkanssons presentation 

bifogas mötes-

dokumentationen som en bi-

laga. De  finns även på Kraft-

samlings hemsida 

www.kraftsamlingangelholm.se 
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Peter Håkansson stannade kvar efter föreläsningen för att delta i ett panelsamtal kring hur vi ge-

mensamt, inom ramen för Kraftsamling 2.0, kan öka inkluderingen i Ängelholm. Deltog i panelsam-

talet gjorde också representanter från Kraftsamlingsprojektet Projekt flyktingmottagande, Arbets-

förmedlingen, McDonalds, de tidigare Kraftsamlingsprojekten Aktivitet förebygger samt Ung i Ängel-

holm (både Aktivitet förebygger och Ung i Ängelholm är numera ordinarie kommunal verksamhet).  

Panelen konstaterade att fördelarna med att gemensamt samverka i Kraftsamlings sweet spot för 

att få in ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden är att de olika aktörerna—näringsliv, ideell 

sektor och offentlig sektor—berikar varandra, kompletterar varandra och behöver varandra.  

 

 

 

 

 

Gästföreläsare Peter Håkansson, forskare från Malmö högskola.   

Panelsamtal med Peter Håkansson, MAH, Victor Larsson, Ung i Ängelholm, Annie 

Falkung, Projekt flyktingmottagande, Maja Arvidsson, Aktivitet förebygger, Carina 

Månsson, Arbetsförmedlingen, Christina Richter, McDonalds.  
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Efter panelsamtalet tog gruppdiskussioner vid. Då satte sig partnerskapet vid runda bord och disku-

terade hur vi som partners kan bidra för att öka inkludering och få fler i arbete. Tankar/idéer som 

lyftes var: 

 Föreningslivets roll är viktig för att stärka ungdomars/nyanländas självförtroende. 

 Skapa fler mötesplatser! Arbetesmässa av ungdomar för ungdomar där kontakter kan knytas.  

 Ta vara på ungdomsperspektivet i Kraftsamling 2.0. 

 Elever och nyanlända har knapphändig information och kunskap kring vad man kan arbeta 

med . Fokusera på omvärldskunskap kring detta i skolan. Informationsdagar (mässa) i åk 8 och 

åk 9 (samt med nyanlända?), där ”verklighetsbilder” av vägen till ett yrke presenteras. 

 Anordna en matmässa där invandrare får bjuda på mat från sin kultur. I samband med kultur-

veckan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I slutet av kvällen fick partnerskapet möjlighet att reflektera kring kvällens tema 

”inkludering” samt föra en dialog om hur partnerskapet för Kraftsamling 2.0 kan bidra till 

att Ängelholms ungdomar och nyanlända flyktingar inkluderas på arbetsmarknaden.  

Kvällen sammanfattades av Kraftsamling 2.0 styrelseledamöterna Benth Jensen, VD AB Ängelholms-

hem, och Andreas Jarud, VD Ängelholms näringsliv på följande sätt: 

”Partnerskapet för Kraftsamling 2.0  är en kraft för att utveckla Ängelholm—vi berikar varandra, 

kompletterar varandra och behöver varandra. All kraft är välkommen!” 

 

Ingen skrev upp sitt engagemang vid partnerskapsmötet! Missade du 

det? En förutsättning för att vara med i partnerskapet är att man aktivt 

bidrar med sitt engagemang. Maila matilda.heden@engelholm.se för att 

engagera er i Kraftsamlingsprojekten 500-års jubileumet eller flykting-

mottagande! 


