
Integration Tranemo 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 4 november -2016 

Medverkande: 

Nina Holst  Tranemo kommun, Biblioteket 

Cecilia Valbrant  God man/Grimsås Samhällsförening 

Ulf Södahl  Kyrkorna 

Alexandra Bunde  Tranemo kommun, HVB hem 

Kristina Magnusson Tranemo kommun, HVB hem 

Sonja Nilsson  Närhälsan 

Louise Bertilsson  Tranemo kommun, Omsorgen 

Sven Gardell  Polisen 

Agnetha Johansson Tranemo - Mossebo Röda KorsKrets 

Karl-Johan Henriksson Volontär 

Anders Olsson  Tranemo kommun, Sociala Stödteamet 

Ingvar Dimberg  Folktandvården 

Annika Loman  Tranemo kommun, Fritid 

Lars-Gunnar Johansson Tranemo kommun, Gymnasiet 

Stefan Bunde  Tranemo kommun, HVB hem 

Ali Yehya  Asylboende i Limmared 

Ingela Karlsson  Tranemo kommun, Integration  

 

Ingela hälsade varmt välkommen till höstens fjärde samverkansmöte. 

Ulf: Språkgrupp Kvinnor finns nu i Grimsås, i kyrkan, torsdagar 16-17. Lördagen den 19/1, klockan 16  kommer 

Fader Senoda, präst i Koptiska Kyrkan till Dalstorps Kyrka. Temat är; Att vara kristen i Mellanöstern och Jesus 

som flyktingbarn.  

Alexandra: Informerar om antal boenden på Lövängen och om den oro som finns hos de ensamkommande med 

anledning av uppskrivningar av ålder samt ev avvisningsbeslut. 

Kristina: Informerar om antal boenden på Ängslyckan och instämmer i den oro som finns. 

Sonja: Teamet med läkare, sjuksköterska samt undersköterska från Boda Vårdcentral som kommer till 

Närhälsan tisdag och torsdag för asylsökande fortsätter året ut. Men ingen förlängning för 2017. Önskemål om 

viktkurs för nyanlända. Hur når vi ut till målgruppen? 

Louise: Boendet i Sjötofta stänger till årsskiftet. 2017 är prognosen för Tranemo kommun att det kommer vara 

ca 20 ensamkommande barn som blir 18 år. Ett stödboende startar på Lövängen. Ett antal frågeställningar kring 

åldersbedömning, central bedömning med tand eller hand? Regelverket säger att vi, kommunen, inte agerar i 

frågan i nuläget.  

Sven: En ökning av oro på boenden, självmordsförsök, våld mot personal, generellt i polisområdet, men inga 

rapporter från Tranemo kommun. Det finns en oro att fler väljer ”att gå under jorden”. Idag ca 30000 – 80000 

personer som polisen ska utvisa.  

Agnetha: Språkkaféet fortsätter att vara uppskattat. Ca 60-70 personer denna termin med olika språkbakgrund. 

Läxhjälpen, studio 456, fortsätter också på Tranängskolan onsdagar 15-16. 

Karl-Johan: Fortsätter med att hjälpa asylsökande till praktik. I nuläget ca 12-13 platser.  

Anders: Berättar om Sociala Stödteamets verksamhet och hur de kan möta upp för nyanlända. MIO gruppen- 

måndagar i lokal 31 på Solgård. Föräldragrupp på tisdagar. Hör gärna av er till Anders för att få veta mer och 

komma med samverkansförslag. Vi tänker börja med Familj Solgård , en samverkan mellan Sociala Stödteamet 

och Integration. Första temat blir Barnens vardag tillsammans med Anita Stomberg, rektor Tranängskolan och 

Sven Gardell, kommunpolis.  



Ingvar: Berättar att nu är det två utav kommunens HVB hem som deltagit i Tandvårdsprojektet med lyckat 

resultat för samtliga. Har haft Hälsoskola för syriska mödrar som sedan ska informera vidare ”Goda mödrar”. 

Berättar om sin erfarenhet från Afrika med ”Goda mödrar” och vad det genererar för att leva ett gott liv. 

Annika: Idag finns det fyra fritidsgårdar i kommunen. I Tranemo är det i nuläget en blandad grupp, ca 30-35 

ungdomar, alla omgås. I Grimsås arbetar Malena (bor i Grimsås). Till gården kommer ca 30 barn och ungdomar. 

Malena funderar på att öppna för en familjeeftermiddag. Återkommer när det finns finansiering. 

Lars-Gunnar: Berättar om IM språk där nyanlända ungdomar skrivs in. Gymnasiet märker också av oro i 

gruppen, ”ökad nerv” i skolan. Eleverna går kvar i skolan tills avvisningsbeslut, giltigt, gäller. IM elever har 

varit med på lektion hos Vård och omsorg, Första hjälpen kurs och hos Byggprogrammet. Det var mycket 

uppskattat från alla och fungerade väl som integration och som att presentera lektioner på nationella program.  

Stefan: Berättar att på Västergården bor även pojkar som fått sitt permanenta uppehållstillstånd. Viktigt att 

skapa möten, träffa andra svenskar. 

Ali: Nu bor det ca 40 personer på boendet. Den 20/11 töms boendet och de asylsökande ska då flytta till ngt 

annat boende. Ali är med i Migrationsverkets direktupphandling 12 och troligen nystart nästa år med ca 70 

platser. Betonade värdet i ett gott samarbete mellan fritidsgården och asyl boendet och övriga boenden för 

ungdomarna. 

Nina: Nya personer till ”Låna en svensk” går lite trögt. Biblioteket är en värdefull plats för nyanlända både för 

möten och för att tex läsa körkortsteori på sitt modersmål. Bokbussen möter eleverna i skolan och visar böcker 

på både modersmålet och på svenska. Fler böcker på olika språk behövs. 

Cecilia: Läs gärna vad som är på gång på Grimsås hemsida och facebook. Mässan ger positiva ringar. 

Önskemål att ordna matlagningskurs för gamla och nya Grimsåsbor. Att övningsköra med nyanlända är en 

aktivitet som är på gång. Berättar om rollen som god man i samband med åldersuppskrivningar och ev 

avvisningar. 

Ingela: Öppen mottagning i Grimsås är välbesökt och samarbetet med Monica/kansliet fungerar utmärkt. 

Tranemo kommun är en av fyra kommuner i Västra Götalands län som klarat sitt kommuntal. I år var det 28 

personer, 2017 ska vi ta emot 40 personer. Vi behöver all hjälp med att hitta boenden! I dagsläget, enligt statistik 

från Migrationsverket bor 408 asylsökande i kommunen och 45 personer med uppehållstillstånd har flyttat till 

oss. Vardagssvenska i Sjötofta är nu på sin tredje vecka och är på tisdag och fredag fm i Vuxenskolans regi. Inga 

kom till Limmared så där ställdes kursen in. Integration Mötesplatser finns nu som rubrik med innehåll på vår 

hemsida.  

Nu är 65 miljoner människor på flykt i världen varav hälften av dem är barn. Under 2016 har Migrationsverket 

hittills registrerat 23 498 asylärenden. Det är lika många som registrerades under 2-3veckor hösten 2015. 

Ingela tackar alla för en värdefull förmiddag! 

Nästa träff är den 1 december. Denna gång i Forumsalen, kommunkontoret i Tranemo 

 

 

 


