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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 7 juni 2016 

 

Närvarande: Robin Hansson  Arbetsförmedlingen 
 Mats Asp   Migrationsverket 
 Britta Apelqvist  Migrationsverket 
 Kurt Aronsson   Vuxenskolan 

Ulf Södahl    Missionskyrkorna / Svenska kyrkan 
 Ted Lundgren   BREC 
 Lobna Eesa   Arabisk svensk förening 
 Fadi Alkhatib   Arabisk svensk förening 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Annika Loman   Tranemo kommun 
 Ingela Lövgren   SFI 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Anders B. hälsade alla välkomna och särskilt representanter från Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket. 

•  
- Annika L uppdaterade om ”Sports for you”. 
- Ted L uppdaterade om verksamheten med flyktingsamordning. 
- Ann-Christin N informerar att den internationella kvinnokören som nu avslutar för 

terminen och körens succé under Globalfestivalen.  
Vidare informerar Ann-Christin N om den mycket lyckade bussutflykten till Kuvarp för 
asylsökande och nyanlända där 30 personer deltog. 
”Jamsession” som anordnades på Träffpunkten den 25/5 blev mycket lyckad med mer än 
200 besökande som lyssnade och njöt av musik och även en internationell buffé.  
Ann-Christin N informerade även om ett besök på Campus Varberg där information om 
Integrationsarbetet i Tranemo var mycket uppskattat.   

- Ann-Christin N uppdaterar om ”Gula fabriken projektet”. 
- Fadi A och Lobna E uppdatera om bildandet av den Arabisk Svenska kulturföreningen. 

Lobna E informerade om Ramadan som startade den 6/6. 
- Annika L informerar om sommarlovsprogrammet som går att läsa om på kommunens 

hemsida.  
- Ingela L uppdaterar om SFI verksamheten.  
- Mats A informerar om de nya regler som trätt i kraft från den 1/6 vilket innebär att 

personer som fått avslag på asylansökan omedelbart ska lämna sitt boende samt att 
dagersättning upphör.   
Mats A är mycket positiv till Integration Tranemo och ser fram emot arbetet i 
samverkansgruppen. 

- Kurt A frågar om utvecklingen kring Vuxenskolan. Ingela Karlsson kontaktar Kurt A. 
- Ulf S informerar om ett planerat familjeläger i Kuvarp i mitten av augusti. 
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- Robin H uppdaterar om Arbetsförmedlingen och bl.a. tre nyheter inom etableringen från 
1/6: 

o Traineejobb, jobb i kombination med studier 
o Yrkesintroduktionsanställningar 
o Stöd och matchning inom etableringen. 

- Anders B uppdaterar från senaste mötet i Advisory Board. 
- Diskuterades mötestider till hösten och man kom fram till att bästa tider är tisdagar på 

eftermiddagen. 
 
Följande mötesdagar och tider gäller för hösten: 
 

o 16/8 12.30-14.00 
o 30/8 12.30-14.00 
o 13/9 12.30-14.00 
o 27/9 12.30-14.00 
o 11/10 12.30-14.00 
o 25/10 12.30-14.00 
o 8/11 12.30-14.00 
o 22/11 12.30-14.00 
o 6/12 12.30-14.00 

 
 

Anders B tackade för dagens möte och för god tårta som Ann-Christin N bjöd på samt 
tillönskade en trevlig sommar. 

 

Nästa möte avhålls den 16/8 kl. 12.30-14.00, i kommunhuset i Tranemo, OBS tiden! 


