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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 24 maj 2016 

 

Närvarande: Annika Hedvall  Tranemo kommun 
 Anna Clara Rignes  Tranemo kommun 

Agneta Johansson  Röda Korset 
 Ulf Södahl    Missionskyrkorna / Svenska kyrkan 
 Lian Nyman   Tranemo kommun 
 Ted Lundgren   BREC 
 Fredrik Skott   Limac 
 Lobna Eesa   Arabisk svensk förening 
 Fadi Alkhatib   Arabisk svensk förening 
 Cecilia Valbrant  God man och Grimsås Samhällsförening 
 Simon Filipsson  Tranemo kommun 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Annika Loman   Tranemo kommun 
 Susanne Norén  Tranemo kommun 
 Fredrike Henriksson  Tranemo bibliotek 
 Ingela Lövgren   SFI 
 Ingela Karlsson - – vid pennan Tranemo kommun 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Ingela K. hälsade alla välkomna. 
•  

- Simon F och Susanne N uppdaterade om ”Sports for you”, där det nu är fullt. 
- Susanne N informerade vidare om positiva möten med föreningar i kommunen. Bl.a. om 

Tranemo IF som driver en lyckad introduktionsgrupp i fotboll samt öppen fotbollsträning 
på måndagar kl. 19.00. Senaste måndagen var det 130 barn och ungdomar.  
Susanne N kommer till hösten genomföra information om föreningskunskap i Tranemo 
IF. 

- Agneta J uppdaterade om arbetet Röda korsets bedriver och att avslutning sker denna 
vecka av vårterminens språkcafé. I och med detta välkomnar Agneta J att biblioteket 
håller öppet i sommar och genomför språkträffar. Agneta har nu kontakt med Ingrid 
Björk angående arbetet med Posom.  
Agneta J nämner även att många kontaktar Röda Korset som har familj kvar i sitt 
hemland eller tredje land. Många av dessa människor mår mycket dåligt.  

- Lian N uppdaterar om sin verksamhet som praktiksamordnare med flera positiva resultat 
där fokus är på språkpraktik. Handledarkurs för teori för körkort går nu två personer. 

- Ted L uppdaterade om verksamheten med flyktingsamordning där bostadsanskaffningen 
fortsatt fungerar bra. Kvoten från arbetsförmedlingen hålls. 

- Ann-Christin N informerar att den internationella kvinnokören kommer att uppträda på 
Globalfestivalen i eftermiddag kl. 17.00.  
Vidare informerar Ann-Christin N om en kommande bussutflykt 1/6 till Kuvarp för 
asylsökande och nyanlända. Lista för att teckna sig finns på SFI och på Träffpunkten. 
På Träffpunkten kommer det imorgon (25/5) anordnas ”Jamsession” kl. 17.00-20.00. Vid 
detta tillfälle bjuds även på en internationell buffé.  
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Den 30/5 kommer Niklas, Ingela och A-C att medverka på Campus Varberg. De vill veta 
mer om hur vi arbetar med integration.   

- Fredrike H uppdaterar om att biblioteket under sommaren har utökande öppettider och 
under v.26-32 anordnar språkträffar. Information om detta sprids bl.a. via kommunens 
Facebook sida och mail. Frederike H puffar även för föreläsningarna som arrangeras på 
biblioteket under Globalfestivalen. 

- Simon F uppdaterar om ungdomsverksamheten i Tranemo. 
- Ann-Christin N uppdaterar om ”Gula fabriken projektet”. 
- Fadi A och Lobna E framför förslag på aktiviteter från Arabisk svenska föreningen bl.a.:  

Yrkesinriktad språkträning, ”låna en arabisktalande” för att lära sig arabiska, träffar för 
att laga svensk och arabisk mat och samtidigt utbyta information om kulturer. Fadi A 
informerar att Ramadan inleds den 6/6 och föreslår att kommunen framför en hälsning 
till alla muslimer. Ingela K samtalar vidare med Fadi A. 

- Annika L föreslog föräldragrupper till hösten som ett forum att bl.a. sprida information 
och kunskap om seder och bruk. Dessutom säkerställa att information om ex. trafikregler 
sprids. 
Vidare informerar Annika L om sommarlovsprogrammet som går att läsa om på 
kommunens hemsida. Även affischer på respektive orter.   
Det till föreningar riktade integrationsbidraget har per idag 5 ansökningar och fler är på 
väg in. 

- Ingela L uppdaterar om SFI verksamheten och bl.a. om nästa veckas nationella prov. SFI 
har haft inbrott och därefter en sten genom ett fönster. 

- Cecilia V informerar från Grimsås samhällsförening där en ”minimässa” planeras i slutat 
av september. Välkommen till Grimsås! Teman är bl.a. ”i och om Grimsås” samt olika 
matkulturer och då knyta an till Grön Integration. 
Föreningen genomförde en lyckad torgaktivitet under Kristi Himmelsfärdshelgen med 
grillning och mingel. Föreningen tittar vidare nu på ett välkomstkit med fokus på 
information om Grimsås även om gång och cykelvägar. I samband med detta påtalar 
Cecilia V vikten av kunskap om trafikvett. Fadi A och Ingela K koordinerar information, 
även på arabiska, och en idé är att ta hjälp av NTF. 
Cecilia V framför från Nexans att man är öppen för att ta emot fler praktikanter. Göran 
Björk kan förmedla kontakten.  

- Annika H framför tacksamhet för alla initiativ och är glad för allt engagemang. Annika H 
informerar om att nästa möte i Advisory Board är den 2/6. Fokus på detta möte är bl.a. 
hur vi kan skynda på asyl- och integrationsprocessen och hur vi tillsammans kan lyfta 
frågan om kompetensförsörjning. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen informerar 
särskilt om nuläge och framtid. 
  
Ingela K tackade för dagens möte och hälsar välkommen till nästa möte som är det sista 
innan sommaren. 

 

Nästa möte avhålls den 7 juni kl. 10.00, i kommunhuset i Tranemo, OBS tiden! 


