
Integration Tranemo 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 6 oktober 2016-10-11 

Närvarande: 

Sonja Nilsson  Närhälsan 

Ulf Södahl  Kyrkorna 

Lian Nyman  Tranemo kommun, Integration 

Nina Holst  Tranemo kommun, Biblioteket 

Ove Bernroth  Tranemo-Mossebo Röda KorsKrets 

Johan Stendahl  Migrationsverket 

Juan Ochoa  Tranemo kommun, Kulturskolan 

Cecilia Valbrant  God man/Grimsås Samhällsförening 

Annika Hedvall  Tranemo kommun 

Louise Bertilsson   Tranemo kommun, Omsorgen 

Ted Lundgren   BREC 

Ingela Löfgren   Tranemo kommun, SFI 

Susann Gustafsson Tranemo kommun, Turism och Landsbygdsutveckling 

Anders Brolin  Företagarna /  politiker 

Helena Söderberg  Tranemo kommun, Folkhälsostrateg 

Simon Filipsson  Tranemo kommun, Fritidsledare 

Carl-Johan Henriksson Volontär 

Susanne Norén   Tranemo kommun, Fritidskonsulent 

Ingela Karlsson   Tranemo kommun, Integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till höstens tredje samverkansmöte. 

Susanne: Visade film från Sports for You och berättade om sommarens lyckade aktiviteter för ungdomar. 
Informerade om planerade höstlovsaktiviteter. Kommer att börja med föreningskola för barn på mellan och 
högstadiet direkt efter skolan slutar. Saknar mötesplats för ungdomar mellan 18-20 år. Bestämdes att Helena 
och Susanne tar tag i det och skriver en tjänsteskrivelse om behov och syfte. 

Annika: Tackade alla som medverkar i samverkansgruppen och i de aktiviteter som pågår i hela vår kommun. 
Betonade vikten av samverkan. Berättade om den positiva respons hon fått från föräldrar och om det positiva 
brev hon fått som uppskattade sommaraktiviteterna. Nu är kommunen i ett annat skede när det gäller 
flyktingsituationen, det är lugnare och stabilare. Men det är nu det stora arbetet börjar, att finna fler och nya 
former för integration. Integrationsenhetens arbete med att strukturera kommunens integrationsarbete med 
möjligheter till sysselsättning och arbete för de som fått sitt uppehållstillstånd. Detta görs tillsammans med 
Arbetsförmedlingen som har ansvaret för att upprätta en etableringsplan. Ingelas arbete med att stötta och 
samordna de olika aktörerna. Nya lagar och nya ersättningsregler gör att vi avvecklar några HVB hem för 
ensamkommande barn och ersätter med stödboende. Tack än en gång för allt ni gör! 

Sonja: Närhälsan i Tranemo har fått ta del av den extra insats med hälsoundersökning för asylsökande som 
Västra Götalands län initierat. Boda Vårdcentral kommer tisdag och torsdag med läkare, sjuksköterska samt 
undersköterska. Mycket positivt då asylsökande gärna vill träffa läkare (kulturbetingat).  De kan dessutom de 
språk som de flesta av asylsökande talar. Trycket på Öppen mottagning har som en konsekvens av denna insats 
minskat och framförallt den oro som funnits hos de asylsökande då språket varit ett hinder. Medel för detta 
finns för året ut. Boendet på Resurscentrum för ensamkommande barn har fungerat alldeles utmärkt. Eloge till 
personalen. Oro finns för psykiskt ohälsa, då nya lagar och regler försvårar för asylsökande och för personer 
med permanent uppehållstillstånd som önskar få sina anhöriga till Sverige. När de gäller den obligatoriska 
hälsoundersökningen för de med PUT, där är Närhälsan i fas. 

Ulf: Grimsås mässan – ett gott exempel på sammanhang. Nästa vecka startar troligtvis en ”prata svenska grupp 
för kvinnor” i Grimsås. Tordagar klockan 16 är tanken. Klädförrådet i Dalstorp avvecklas och man hänvisar till 
Tranemo församlingshem. 

Lian: Berättar om facebooksidan, Startplats Tranemo, uppmanar att lägga in, allt från att cykel finns, till kompis 
vill promenera. Hälsoskolan har fått en annan karaktär i höst. D nyanlända familjerna har träffat Närhälsan och 
Folktandvården. Gott samarbete med SFI för samordning av praktik för personer i etableringen. Utmaningen är 
i nuläget att få till ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. 



Nina: Önskar fler som anmäler sig till Låna en svensk. De 25 som var med i våras har fortsatt att umgås. Nina 
berättar om ett antal planerade aktiviteter framöver. Se hemsidan och på bibliotekets anslagstavla. 

Anders: Berättar om sina positiva erfarenheter med Låna en svensk. Mycket utav diskussioner om religioner 
och vad som är lika och vad som skiljer. Några nyanlända har fått praktik. Anders berättar om sitt kontaktnät 
med Företagarringen och hjälper gärna med att ordna praktikplatser och arbete. Att få tillgång till ett arbete och 
egen ekonomi är prio ett. Att lära sig svenska är en nödvändighet samt att förstå de koder som gäller på en 
arbetsplats. Vad menas med att fika!  

Ove: Språkcafé på torsdagar är välbesökt. Förra gången kom 72 personer. Läxhjälp Studio 456 har också startat, 
7 ledare, med 26 elever anmälda varav ca 20% med invandrarbakgrund.  För att få del av läxhjälpen krävs 
anmälan.   RK i Tranemo – Mossebo fick en ny medlem förra veckan, kom från Syrien.   

Johan: Omorganisation på Migrationsverket i Borås som gör att det blir lite extra rörigt. Johan berättade att han 
kommer vara den som arbetar med bla de asylsökande som bor i vår kommun. Asylboendet Limmared B&B 
kommer att upphöra i slutet av november och de boende där kommer att flyttas till annat boende. 
Förhoppningsvis till lägenheter istället för korridorboende. 

Johans mail adress: johan.stendahl@migrationsverket.se  

Ted: 28 personer med anvisning från Arbetsförmedlingen, med permanent uppehållstillstånd, har nu fått sin 
placering i Tranemo kommun. Gott samarbete med Tranemo Bostäder som gör detta möjligt tillsammans med 
andra aktörer. Nästa år är antalet 40 personer som ska anvisas till Tranemo. Radio sju har sänt ett par tillfällen 
om vårt integrationsarbete i kommunen. Finns att lyssna på för dem som missat det. Ett återvändaravtal mellan 
Afghanistan och Sverige ska skrivas, vilket påverkar asylsökande därifrån. 

Cecilia: Minimässan den 24 blev jättelyckad. Flera föreningar och företag ställde ut. Ca 300 besökare. Maten tog 
snabbt slut. Nexans fotoklubb tog kort på besökare som uppskattades. Flera hade foto med sig när de gick hem. 
Det var värme och glädje. Heder åt Grimsås! 

Juan: Kultur och allmänkultur har ett antal riktade aktiviteter med och för nyanlända, men i första hand är det 
tillsammans som gäller. Integrationskören fortsätter. Integrationslärare, kommer från Syrien, träffar ca 100 
nyanlända elever, det är modersmålskultur! Dramapedagog har drama och teaterlek. Medverkar på 
Hälsotimman på grundskolan + IM språk och träffar de ensamkommande barnen på deras boenden. Mycket på 
gång! Alla vill prova! Avgiften på 726 kr är ett hinder. Kulturskolan fortsätter sitt samarbete med Röda Korset. 

Louise: Förändringar i regelverk och ekonomisk ersättning från staten gör att kommunen ändrar boendeformer 
för de ensamkommande. Omsättning av tjänster. 

Ingela: Berättade om skillnader mellan skolsystem i Syrien och Sverige. Ingela skriver in och kartlägger elever 
som börjar på SFI. De flesta som kommer från Syrien nu har 6 årig grundskola. De nästa 3 åren räknas i Syrien 
som gymnasium. Viktigt att det blir rätt i deras cv för rätt förväntningar. SFI har idag över 80 elever, flest män. 

Susann: Jag får veta mer än jag kan bidra med. Men två saker; Cykla och vandra i Sjuhärad samt Hur tar man 
emot nyanlända i Sjuhärad. Susann tar tacksamt emot idéer för integration. 

Helena: Konferensen 22 september Integration och Hälsa blev väl mottagen. Konferensen blev filmad och länk 
kommer att läggas ut på kommunens hemsida, Integration. 

Carl-Johan: Språkkaféet är nu så välbesökt att man fått dela upp i två huvudgrupper. Flera besökare är oroliga 
över framtiden och vad som väntar. 

Ingela: Mycket på gång i Uddebo. Ta gärna kontakt med Caroline Bergman för ytterligare inf.076-0101789. 
Färre asylsökande leder till minskat behov av boendeplatser. Mycket omflyttning pågår i Sverige, vilket 
påverkar de asylsökande och som en konsekvens förskola och skola. Läs gärna mer inf på Migrationsverket 
hemsida. Även Västra Götalands läns hemsida har aktuell information. Öppen mottagning för nyanlända 
rådgivning och vägledning finns nu i Tranemo, Grimsås och Limmared. Se tider och plats på vår hemsida. 
Fredagen den 14 oktober, fm, börjar Träffpunkt Sjötofta i Bygärde. 

Ingela tackar alla för en värdefull förmiddag! 

Nästa samverkansträff är den 3 november i Gudarpsgården, Solgårdsrummet 

 

 

 

mailto:johan.stendahl@migrationsverket.se

