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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 26 april 2016 

 

Närvarande: Annika Hedvall  Tranemo kommun 
 Cecilia Valbrant  God man/Grimsås samhälle 
 Susanne Norén  Tranemo kommun 
 Annika Loman   Tranemo kommun 
 Ove Bernroth   Röda Korset 
 Peder Wendefors  Missionskyrkorna / Svenska kyrkan 
 Hanna Käll   Tranemo kommun 
 Lian Nyman   Tranemo kommun 
 Ted Lundgren   BREC 
 Fredrik Skott   Limac 
 Sven Gardell   Polisen 
 Anna Gustafsson  ABF 
 Juan Ochoa   Kulturskolan 
 Simon Filipsson  Tranemo kommun 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Fredrike Henriksson  Tranemo bibliotek 
 Linda Bygård   Tranemo kommun 
 Ingela Karlsson - – vid pennan Tranemo kommun 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Ingela K. hälsade alla välkomna. 
• Linda Bygård informerade om Vykortet. Vykortet hittar man på kommunens hemsida och där 

finns aktuell information för nyanlända.  
• Peder W och Lian N uppdaterade om den mycket lyckade ”Kvinnor från alla länder i Tranemo 

kommun”, som startade den 19 april i Missionskyrkan.  Vid första tillfället kom 30 personer 
och träffarna fortsätter varje vecka under våren. Arrangör är Hem och Samhälle. 

•  
- Peder W och Ingela K uppdaterade om det positiva projektet med ”grön integration” i 

Grimsås. 
- Susanne N informerar om ”Sports for you” i Grimsås och att redan 26 ansökningar 

kommit in där målet är 35st. Mer information om aktiviteter kan läsas om på 
kommunens hemsida under fritid. 

- Annika L uppdaterade om sommarprogrammet 
- Ove B uppdaterade om arbetet Röda korsets bedriver och särskilt om ett nationellt 

dialogmöte den 16/4. 10 dialogmöten genomfördes över hela Sverige med totalt 700 
deltagare. Resultatet av dialogerna kommer att sammaställas och publiceras på Röda 
Korsets hemsida.  

- Hanna K uppdaterar om aktiviteten ”Babybroarna” som startar upp den 9/5 med 
ytterligare träffar den 16/5, 23/5, 30/5 och 13/6. Platsen för träffarna är biblioteket i 
Tranemo mellan kl. 10.00-11.30. 

- Lian N uppdaterar om sin verksamhet som praktiksamordnare med flera positiva 
resultat.  
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- Ted L uppdaterade om verksamheten med flyktingsamordning där nu bl.a. 
bostadsanskaffningen fungerar bra. 

- Ann-Christin N informerar att en ny omgång med Hälsoskolan startats upp. 
Ann-Christin N uppdaterar även om den internationella kvinnokören som startats upp 
med idag 12 deltagare. Kören är en mycket uppskattad aktivitet där repertoaren är på 
flera språk och man träffas varannan tisdag under våren..  
Ann-Christin N uppdaterar även om att Träffpunkten i Glasets Hus fortsätter. 

- Fredrike uppdaterar om kulturverksamheten och att det nu är sista veckan för initiativet 
”låna en svensk”.  

- Konstaterades ånyo behovet av att lägga ut aktiviteter på ett kalendarium. Ingela K 
informerar att kommunen arbetar med frågan. 

- Juan O uppdaterar om Globalfestivalen. Program finns på kommunens hemsida. 
- Cecilia V uppdaterar om verksamheten som god man och aktiviteterna i Grimsås där bl.a. 

vill använda stationshuset som aktivitetshus. 
- Ann-Christin N och Lian N tar upp behovet av sysselsättning och vägledning för 

nyanlända som slutat SFI och i övrigt är långt ifrån praktik/arbete. 
Fredrike H nämner att många som deltagit i ”låna en svenskt” också tagit upp behovet av 
körkort. 

- Sven G informerar från den polisiära verksamheten.  Just nu går Sven G ut på gymnasiet 
med språkanpassad information om samhället, regler etc. som Polisen tagit fram. 
Vidare tar Sven G upp frågan kring våldsbejakande extremism. Den nationella 
samordnaren samverkar med Röda Korset om en frågelinje som bemannas av Röda 
Korsets personal, 020-100 200. 

- Annika H uttrycker stor glädje över att så många ställer upp i det viktiga 
integrationsarbetet. Vidare tar Annika H upp att kommunstyrelsen aktivt arbetar med 
hur kommunen ska fördela de statliga medel som tillförs. Bl.a. har beslutats att fördela 1 
miljon kronor till föreningslivet för integrationsarbetet. 
Det är prioriterat för kommunen att få människor i sysselsättning och man blir en del i 
samhället. 

- Anna L informerar om en  ny studiecirkel i svenska i Limmared. Man träffas på torsdagar 
kl. 16.30-18.30.  

- Cecilia V informerar om grillfesten i Grimsås den 5/5 med samling på torget kl. 12.00. 
Vidare uppdaterar Cecilia V bl.a. att det finns tankar om att ordna ett aktivitetshus i 
gamla stationshuset. 

- Simon F tar upp behovet av ungdomsaktiviteter i Tranemo. 
- Ann-Christin N presenterar idén med ”Gula fabriken projektet”. Gula fabriken är en stor 

lokal med maskiner för träarbeten. Det här kan vara en startplats för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Här skulle det även vara möjlighet att utrusta med 
symaskiner för att attrahera kvinnor.  
I projektet kan moment med språkträning också inkorporeras.     
  
Ingela K tackade för dagens möte. 

 

Nästa möte avhålls den 10 maj kl. 09.00, i kommunhuset i Tranemo, OBS! 


