
Integration Tranemo 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen, 8 september 2016 

Närvarande: 

Sven Gardell  Kommunpolis  (idag var även Martina, praktikant, med.) 

Mats Asp  Migrationsverket 

Agneta Johansson Röda Korset 

Lian Nyman  Tranemo kommun, integration 

Annika Loman  Tranemo kommun, fritid 

Nina Holst  Tranemo kommun, bibliotek 

Ted Lundgren  BREC 

Ingela Löfgren  Tranemo kommun, SFI  

Cecilia Valbrant  Grimsås Samhällsförening 

Ali Yehua  Limmareds B&B asylboende 

Ingela Karlsson  Tranemo kommun, integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till höstens andra möte. 

 

Sven: Sommaren har varit lugn på boendena. Några besök i Kalv och Holsjunga på asylboendena 
där, men inget allvarligt. Ngn incident på B&B som hörde ihop med matsituationen. Att bo flera på 
samma plats under asylförhållandet är krävande av flera anledningar. Det finns idag ca 800 barn 
från Marocko och de kräver insatser. De uppehåller sig främst i storstäder. Marocko har inte 
tidigare velat ta tillbaka barnen, men nu pågår förhandlingar. 

Mats: Omflyttning pågår i Migrationsverkets anläggningar. Boenden stängs, då det inte kommer så 
många flyktingar nu till Sverige pga av nya lagar. Sverige har anpassat sig till övriga Europa. Mats 
berättar att just mat och matsituationen kan vara en anledning till oro och konflikt. Ca 250 
asylsökande i kommunen.  

Lian: På gymet går nu flera pojkar från boenden. En facebook sida kommer att öppnas. Hälsoskola 
finns det en planering för. Nu väntar vi bara på att få en grupp. Vi söker efter språkvolontärer. 
Kontakta Lian om du är intresserad. 

Cecilia: Minimässa den 24 september i Grimsås mellan 11.00 – 15.00. Samhällsföreningen är 
arrangör. Företag och föreningar medverkar och det gör även Tranemo kommun. Mingelmat från 
olika länder, teater ”Är du svensk eller” samt underhållning. Läs mer på Grimsås hemsida och på 
kommunens hemsida. 

Ted: Av kommunens anvisade kvot 28 personer har vi nu tagit emot 21 personer. En ny familj till 
Grimsås, två vuxna och fyra barn. Bra med öppen mottagning på onsdagar, då vi kan finnas för 
vägledning och rådgivning. Ted berättar om Mobile Learn. 

Ingela: Har nu kommit ikapp med nyanlända och inskrivning. Kön borta. Idag går 80 personer på 
SFI. Fem nivåer. I nuläget inte som många inskrivna från EU länder, de flesta kommer från Syrien. 

Agneta: Språkcafé öppnar den 15 september kl 14 i Församlingshemmet. Röda Korset, Svenska 
Kyrkan och Missionskyrkan arrangerar. Då finns även Klädkammaren öppen. Litteratur till 
träffarna är inköpt. Även några barn bilstolar, då man ibland kör familjer.    

Annika: Det finns fortfarande pengar att söka för integrationsfrämjande aktiviteter. De som sökt 
har börjat redovisa och visar på lyckade satsningar. 



Ali: Klädutlämningen fungerar bra. Det är nu 54 personer som bor på boendet. Instämmer med att 
matsituationen kan skapa oro. Viktigt att man som asylsökande får chans till praktik och 
aktiviteter. Dagarna kan bli långa under asyltiden. Ali välkomnar gärna besök och aktiviteter. Ta 
kontakt med Ali innan för samplanering  

Nina: 19 september börjar ”Låna en svensk” igen. Bokbussen finns, påminn för våra nyanlända. 
Böcker kan lånas på ett antal språk. Stickcafé startar på biblioteket. 

Ingela: Berättar om Folktandvårdens lyckade projekt på ett boende i kommunen. Läs mer på 
kommunens hemsida om vad Ingvar och de ensamkommande barnen uträttat. Kommunen startar 
nu ett antal öppna mottagningar, Tranemo tisdag klockan 14.00-15.00.  Grimsås onsdag klockan 
15.30-16.30 samt Limmared torsdag 14.00-15.00. På mottagningarna ska vi kunna bistå nyanlända 
rådgivning och vägledning. Grön Integration i Grimsås går in i slutfasen. Nästa vecka är det 
avslutning med skörd och grillfest. Fredagen den14 oktober startar Internationella gruppen i 
Sjötofta Träffpunkt Bygärde för nya och gamla Sjötoftabor. Förhoppningsvis startar då också 
Vardagssvenska, studiecirkel anordnad av Vuxenskolan. Återkommer med mer inf. om detta. 
Teater Smylja spelar igen ”Är du svensk eller” vecka 39 för anställda, föreningar och byalag. Tisdag 
och torsdag, båda dagarna 15.00-17.00. Anmäl direkt till Ingela  

 

Ingela tackar alla för en värdefull fm. 

Nästa samverkansträff torsdagen den 6 oktober i kommunkontoret, Forumsalen klockan 10.30 

 

 


