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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 10 maj 2016 

 

Närvarande: Agneta Johansson  Röda Korset 
 Kurt Aronsson   Vuxenskolan 
 Ulf Södahl    Missionskyrkorna / Svenska kyrkan 
 Hanna Käll   Tranemo kommun 
 Lian Nyman   Tranemo kommun 
 Ted Lundgren   BREC 
 Fredrik Skott   Limac 
 Juan Ochoa   Kulturskolan 
 Lobna Eesa   Arabisk svensk förening 
 Fadi Alkhatib   Arabisk svensk förening 
 Simon Filipsson  Tranemo kommun 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Fredrike Henriksson  Tranemo bibliotek 
 Ann-Louise Stensson  SFI 
 Ingela Karlsson - – vid pennan Tranemo kommun 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Ingela K. hälsade alla välkomna. 
•  

- Ingela K uppdaterade om det positiva projektet med ”grön integration” i Grimsås. I 
projektet ingår just nu 4 nyanlända och en svensk. Till helgen är det Våryra på Glasets 
Hus och projekt Grön integration medverkar med Odla i pallkrage. 

- Simon F uppdaterade om sommaraktiviteter, bl.a. ”Sports for you”, där det är önskvärt 
med fler svenska deltagare. !5 platser kvar. Informeras även om att ungdomar under 
sommaren erbjuds busskort för att kunna delta i aktiviteterna. 

- Agneta J uppdaterade om arbetet Röda korsets bedriver och att man erbjuder att hjälpa 
till i arbetet med Posom. Ingela K hjälper till att koordinera med 
omsorgssektionen/Solveig.  

- Hanna K uppdaterar om aktiviteten ”Babybroarna” som startat upp den 9/5 med mycket 
positivt resultat. Platsen för träffarna är biblioteket i Tranemo mellan kl. 10.00-11.30 och 
öppet för mammor med barn i ålder 0-2 år. 

- Lian N uppdaterar om sin verksamhet som praktiksamordnare med flera positiva 
resultat. Efter förra mötets diskussioner kring körkort har Lian N utarbetat en checklista/ 
manual för körkortsutbildning och förberedelser. 

- Ted L uppdaterade om verksamheten med flyktingsamordning där nu bl.a. 
bostadsanskaffningen fungerar bra. 

- Ann-Christin N uppdaterar om den mycket lyckade internationella kvinnokören som vid 
senaste tillfället lockade 30 deltagare. Kören kommer att uppträda på Globalfestivalen.  

- Fredrike H uppdaterar om att initiativet ”låna en svensk” nu utvärderas med positiva 
omdömen från de ”utlånade”. Under sommaren kommer biblioteket ha utökande 
öppettider och välkomnar fler volontärer som språkvän. 
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- Konstaterades ånyo behovet av att lägga ut aktiviteter på ett kalendarium. Ingela K 
informerar att kommunen arbetar med frågan. I nuläget maila information/text till Ingela 
K. 

- Juan O uppdaterar om Globalfestivalen. Program finns på kommunens hemsida. Gå 
gärna in på Kulturskolans Facebook sida och gilla den för att sprida information om 
verksamheten. 

- Simon F tar igen upp behovet av ungdomsaktiviteter i Tranemo, dvs. för ungdomar över 
18 år. 

- Ann-Christin N uppdaterar om ”Gula fabriken projektet”. 
- Fadi A och Lobna E informerade om den nystartade föreningen, Arabisk svensk förening 

för kultur och integration, och dess målsättning att vara en länk mellan svenskar och 
arabiska invandrare. 

- Kurt A informerar att han har för avsikt att, tillsammans med Vuxenskolan, starta kurser i 
konversationssvenska. Han önskar hjälp med att nu nyanlända som kan delta i kurserna.  
 
  
Ingela K tackade för dagens möte. 

 

Nästa möte avhålls den 24 maj kl. 09.00, i kommunhuset i Tranemo, OBS! 


