
Integration Tranemo 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen, 16 augusti 2016  

Närvarande: 

Ingvar Dimberg  Folktandvården  

Sonja Nilsson   Närhälsan 
Anna-Clara Ringnes Tranemo kommun, integration 

Annika Loman  Tranemo kommun, fritid 

Susanne Norén  Tranemo kommun, fritid 

Susann Gustafsson Tranemo kommun, turism och landsbygd 

Joanna Larsson  Tranemo kommun, Grön Integration 

Helena Söderberg  Tranemo kommun, folkhälsa 

Simon Filipsson  Tranemo kommun, fritid Gymnasiet 

Lian Nyman  Tranemo kommun, integration 

Fredrike Henriksson Tranemo kommun, bibliotek 

Ulf Södahl  Svenska kyrkan 

Ted Lundgren  Brec 

Karl-Johan Henriksson Volontär 

Louise Bertilsson  Tranemo kommun, omsorgssektionen 

Ingela Karlsson  Tranemo kommun, integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till höstens första möte.  

Presentation av deltagarna samt var och en lämnade en återrapportering kring nuläget samt ev frågor. 

Ingvar: Berättade om folktandvårdens tankar angående flyktingars väg in i svenska samhället. Har ett projekt 
med Ängslyckan HVB hem. Tandtråd, flor, lackning, avslutning ok? Pojkarna gör detta gruppvis och som pris 
för ett lyckat resultat blir det en Elfsborgsmatch den 22 sept. Ingvar har ett samarbete med deras Guliganer 
”Glenn”. 

Sonja: Bra sommar. Haft en läkare på praktik som talar dari och farsi. Positivt för besökarna. Frågar om 
hälsoskolans fortsättning och samverkan om den. 

Anna-Clara: Leder integrationsverksamheten sedan maj som del av sin tjänst som funktionschef. Just nu fokus 
på att bygga verksamhetsplan. Stötta och hålla ihop. 

Annika: En sommar med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Av kommunstyrelsen 
beslutade medel för extra satsning integration 1 miljon är ca 300.000 kr  fördelade ut till olika föreningar efter 
deras ansökan beviljats. En önskan om att kunna nå utlandsfödda föräldrar som vill delta i Coop Tonår.   

Susanne: Sports för You blev ett mycket lyckat projekt. 100 anmälningar och 70 kunde beredas plats. Det som 
inte fungerade var att de som anmäldes från HVB hemmen inte kom eller kom då och då. Det gjorde i sin tur 
problem med beställda bussar och matportioner. En utvärdering görs och statistik finns redan på deltagandet.  
Vid nästa möte ska vi få se en film som gjordes under projektet. 

Susann: Ser att integration och landsbygdsutveckling går hand i hand. 

Joanna: Frågar om Integrationskören. Under Arenaveckan, kan kören medverka. Ingela ska fråga körledare 
och/eller Ann-Christin. Grön Integration har sitt möte nästa vecka för en delsummering. 

Helena: Berättar om kommunens satsning på sommarlovsaktiviteterna. 

Simon: Var ledare tillsammans med Susanne på Sports för You. Kul att så många fick träffas och ha kul 
tillsammans både nyanlända och svenska. 

Lian: Anställd från 8 aug som etableringskoordinator. Håller som bäst att planera för höstens första hälsoskola. 
Målgrupp; dari talande kvinnor. De olika träffarna kommer ha olika teman men alla innehålla någon form av 
fysiskt aktivitet. Hälsoskolan bygger på tanken ett eget aktivt deltagande och att ”göra” saker med syfte att 
skapa förutsättningar för att ge medborgaren ett gott liv. 

Fredrike: Låna en svensk fortsätter i höst. Fråga? De som slutar SFI utan tillräckliga kunskaper i svenska, vad 
händer sedan… 

Ulf: Berättar om de två lägren som anordnades på Kuvarp med stöd av kommunstyrelsens avsatta medel. 50 % 
av deltagarna var nyanlända. På helglägret deltog 53 personer. Då deltog Sven, kommunpolis, och berättade 
trafikregler, polisens roll etc etc. Det var mycket uppskattat av både barn och vuxna. Att få möta en polis under 
andra villkor, en ny upplevelse för flera. 



Ted: Utav kommunens avtal med Länsstyrelsen att ta emot 28 personer med uppehållstillstånd har idag 15 
anvisats. En familj med flera barn är på väg in till Grimsås. Framförde farhågor angående vad som vi kan stå 
inför med Turkiets nuvarande politik. I all politik och olika länders agerande finns ju alltid människan. 

Louise: Är anställd inom omsorgssektionen sedan 1/8 med ansvar som socialt ansvarig samordnare. Är utsedd 
som sektionens representant i samverkansgruppen. 

Carl-Johan: Berättar om sitt engagemang på Limmareds B&B asylboende. 10 personer har där ordnats praktik 
för. Carl-Johan gav av sin erfarenhet när det gäller bemötande, respekt och kritiska punkter.  

Ingela: Gav en nulägesbeskrivning ang flyktingsituationen i världen och hur det ser ut i Sverige. 
Limmareds asylboende fortsätter med ett nytt avtal som träder i kraft 2016-09-21. Då är det 55 platser då 
Migrationsverket har höjt från 3 till 5 kvadratpersoner/person. Vi har i nuläget HVB hem för ensamkommande 
barn i Grimsås, Ängslyckan, 12 placerade, Tranemo, Västergården, 14 placerade, Sjötofta, Sjögården, 5 
placerade. Tills ytterligare ett boende är klart bor ett antal på Resurscentrum. Därutöver finns barn placerade i 
familjehem. Fram till 22 juni-16 kom det 1374 ensamkommande barn varav 236 flickor där den största gruppen 
kommer från Afghanistan. Behov av platser är i nivå med tecknade avtal. 
 Flera asylboenden i Sverige stängs och flera asylsökande erbjuds nytt asylboende. Prognosen är att vid årets 
slut knappt 80 000 personer bor i landets samtliga anläggningsboenden. Kostnaden i år för Migrationsverket ca 
52,6 miljarder. (Det är pengar som tas ur biståndsbudgeten, inga ”nya” skattepengar). 
Nya lagar 2016; 
 Sedan 1juni har den som sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre rätt till boende 
eller dagersätting. (Undan tag barnfamiljer)  
Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd 
och möjlighet för den asylsökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med 20 juli och tre år 
framåt.  
Du kan läsa mer om detta på www.migrationsverket.se 
Övrigt: 
Sven, kommunpolis, kunde ej medverka idag, men hälsar att det varit en lugn sommar i Tranemo kommun. 
Sven skriver också att han var i Kuvarp och träffade flyktingfamiljer som var där på läger i kurkans regi. 
”Jättekul!” 
Samverkansgruppen enades om att ett möte i månaden passade bäst och vi enades om första torsdagen i 
månaden klockan 10.30 - 12.00. 
Minnesanteckningar finns att läsa på som vanligt på www.tranemo.se/ Om kommunen/Invandring och 
integration/Minnesanteckningar - Samverkansgruppen. Där kommer även datum, tid och plats för mötena 
finnas. 
 
Ingela tackade för allt engagemang som finns i gruppen med dess deltagare och avslutade mötet. 
 
OBS! Nästa träff är den andra torsdagen i september eftersom min kalender har visat att det redan var upptaget 
då för mig. Hoppas det är ok? Plats blir Kommunkontoret, Opensten  
 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.tranemo.se/

