
Integration Tranemo 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 13 januari 2017 

Medverkande: 
Nina Holst  Tranemo kommun, Biblioteket 
Sven Gardell  Polisen 
Agnetha Johansson Tranemo - Mossebo Röda KorsKrets 
Karl-Johan Henriksson Volontär 
Susanne Norén Tranemo kommun, Fritid 
Ted Lundgren   Tranemo kommun, Integration 
Lian Nyman  Tranemo kommun, Integration 
Ann-Christin Aldenmalm Migrationsverket 
Lars-Gunnar Johansson Tranemo kommun, SFI 
Sonja Nilsson  Närhälsan 
Karin Eliasson  Tranemo kommun, Näringsliv och Strategi/folkhälsa 
Ingela Karlsson Tranemo kommun, Integration  
 
Ingela hälsade varmt välkommen till årets första samverkansmöte. 
 
Agneta: I tisdags hade vi volontärer planeringsdag för verksamheten. Språkcaféet 
startade den 12. Det kom väldigt få denna gången. Flest syrier. Några kommer direkt 
efter SFI för att få fortsätta lära svenska. Lekledare finns för att ta hand om barnen under 
tiden föräldrar studerar. Klädkammaren finns för kläder och bäddutrustning. 
Susanne: Prova på ridning startar hos Tranemo Ryttarna Berg med 20 nyanlända flickor 
vecka 3. Det är Susanne och Lena, fältassistent, som är med gruppen förutom de på Berg. 
Unga ridtjejer ska fungera som handledare/mentorer för de nyanlända. Unga möter unga.  
Carl-Johan: Boendefråga, viktigt att antal personer som bor i en lägenhet som hyrs av 
Migrationsverket motsvarar behovet.  
Sven: Det är en oro bland ungdomarna, både bland infödda och utlandsfödda. Oro för 
åldersuppskrivningar. Rapporten om alkohol och droger som presenterades nyligen visar 
att det är viktigt att vi tillsammans gör det vi ska för att motverka negativa krafter. Gör 
alltid en polisanmälan vid tillbud och/eller hot. 
Lian: Samhällorienteringen startar den 16/1-17. Ca 20 personer är uttagna av 
Arbetsförmedlingen att delta på kursen som är 60 timmar, varannan vecka i tio veckor på 
måndagar. Kursen ingår i etableringsuppdraget och erbjuds nyanlända med PUT OCH 
TUT. Det är Borås Regionens Etableringscenter som organiserar kursen. 
Ted: Nu från 2017 är Ted anställd av Tranemo kommun som flyktingsamordnare, 
Integration. Årets första anvisning är klar och beräknas flytta till Tranemo kommun i 
mars. Att flytta till kommunen på egen hand (EBO) är också många som gör. Ted träffar 
och stöttar även den gruppen.   
Nina: Biblioteket börjar med Öppet språkcafé vecka 3, onsdagar 14-16. Biblioteket har 
använt sig av ett frågeformulär och varit på SFI för att få veta vad man som nyanländ 
önskar för språkstöttning av biblioteket. 
Då framkom det att man önskar en plats där man kan träffa svenskar och andra 
nyanlända för att kunna sitta och prata med varandra. Biblioteket har också en 
språkpraktikant våren -17 som ska vara delaktig i caféet. 
Låna en svensk upphör tills vidare. 
Ann-Christin: Trevligt att få delta på samverkansmöten. Värdefullt att dela information. 
Borås är nu en mottagningsenhet. Tillståndsenheten finns även den i Borås. 



Migrationsverket tillhandahåller boende till asylsökande. I Tranemo kommun är det 
oftast lägenheter. Några bor fortfarande kvar på Bed and breakfast i Limmared. Antal 
asylsökande till Sverige fortsätter att minska. Migrationsverket hyr 21 lägenheter av 
Tranemo Bostäder samt 28 av privata aktörer. 
Lars-Gunnar: Larm är nu installerat på SFI paviljongerna. Ett antal incidenter både på 
SFI och i några av kommunens lokaler har inträffat senaste tiden.  Byggprogrammet och 
Språkintroduktion på gymnasiet har börjat ett samarbete med syfte att, förutom 
mentorskap, ge insyn i gymnasieskolan nationella program.  Även få fler att välja dessa 
program då arbetsmarknaden är god inom dessa yrken.  CAN undersökningen och dess 
resultat angående alkohol och drogvanor är verkligen att ta på allvar. Missbruk leder till 
sämre skolresultat. 
Sonja: Färre sökande till distriktsmottagningen. Väntar på beslut från regionen angående 
extra tilldelning för att kunna möta gruppen nyanlända på bästa sätt. Viktigt att finna 
metoder för informationsöverföring när det gäller barns hälsa mellan olika myndigheter 
och kommuner. Barn flyttas med kort varsel. 
Karin: Första gången jag är med idag. Lyssna in vad som är på gång och vad som jag kan 
bidra med framöver. 
Ingela: Studieförbundet Bilda har tagit fram ett språkmaterial för nyanlända 
asylsökande. Meningsfull väntan. Finns att ladda ner både filmer och studiehandledning, 
www.meningsfullvantan.se. Träffpunkt Sjötofta börjar igen den 17/1-17 på Bygärde där 
man fortsätter med Vardagssvenska samt att träffas för att prata. 
Aktuell statistik om asylsökande och nyanlända i etablering finns att hämta på 
Migrationsverkets hemsida. Sök Statistik. 
HVB hemmet i Sjötofta är stängt sedan början av december. Ängslyckan kommer i början 
av april-17 omvandlas till ett stödboende. Behov av HVB platser minskar då flera av de 
ensamkommande pojkarna har fyllt 18 år eller kommer att fylla 18 under 2017. 2016 kom 
två ensamkommande barn till Tranemo kommun. 2017 finns inget som tyder på fler 
anvisningar. Lövängen och Västergården HVB hem fortsätter i nuläget som förut. 
Integrationsenheten fortätter att arbeta vidare med rutiner för ett gott mottagande till vår 
kommun. Trygghet Trivsel samt Bo kvar är ledorden. Vi välkomnar alla till Tranemo 
kommun oavsett var ifrån du kommer. 
Läs gärna på kommunens hemsida www.tranemo kommun/kommun och 
politik/invandring och integration. Har du idéer på hur vi kan vidareutveckla hemsidan 
hör gärna av dig. 
 
Ingela tackar alla för en värdefull förmiddag och för det engagemang och arbete som 
alla bidrar med. 
Nästa träff är torsdagen den 2/2-17 Solgårdsrummet Gudarpsgården. 
 

http://www.tranemo/

