
 
Integration Tranemo  
 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 2 februari 2017  
 
Medverkande:  
Nina Holst Tranemo kommun, Biblioteket  
Ove Bernroth Tranemo - Mossebo Röda KorsKrets  
Karl-Johan Henriksson Volontär  
Ted Lundgren Tranemo kommun, Integration  
Lian Nyman Tranemo kommun, Integration  
Lars-Gunnar Johansson Tranemo kommun, Gymnasieskola SFI  
Sonja Nilsson Närhälsan  
Peder Wendefors Missionskyrkan 
Gun Axelsson SPF 
Per-Olof Jangeklint SPF 
Christina Andersson Sjötofta Internationella Grupp 
Åsgerd Bergman Sjötofta Internationella Grupp 
Mia Andersson Tranemo kommun/Sociala stödteamet 
Rolf Granlöf Tranemobostäder 
Ingvar Dimberg Folktandvården 
Anders Brolin Politik/Näringsliv 
Juan Ochoa Kulturskolan 
Petra Héd Länsstyrelsen Västra Götaland 
Carl-Henric Havilehto Tranemo kommun Omsorgssektionen  
 

Carl-Henric, som var dagens ordförande i Ingelas ställe, hälsade varmt välkommen till dagens 
samverkansmöte. 

Ingela (via mail): Samhällskunskap har nu startat för nyanlända i etableringen. Tranemo kommun 
köper den kursen av BREC denna vår. 15 personer deltog i måndags. Kursen är på 60 timmar 
10 ggr varannan måndag mellan 9-16. Hälsokommunikation för samma grupp håller som bäst att 
planeras för. Karin, folkhälsostrateg, och Ingela, kommer att ansvara för den. 20 timmar är kursen på. 
Båda dessa ingår i etableringen för nyanlända. Därutöver tillkommer praktik i olika 
former. Totalt ska etableringsinsatsen motsvara 40 timmar per vecka, SFI inkluderat.  
Peder: Missionskyrkan tillsammans med Röda korset driver språkcafé. Peder är även volontär och 
hjälper asylsökande med svenskundervisning i hemmet. I Ambjörnarp har ett projekt med 
körkortsstudier och övningskörning pågått och 2 personer har gått igenom test för svenskt körkort. 
Ytterligare 2 är på gång. Under hösten 2016 har en grundkurs i kristnen tro på lätt svenska hållits med 
ca 10 deltagare. Även en grupp i diakoni på lite svårare svenska med både asylsökande och PUT har 
deltagit. 
Ted: Väntar på anvisningar från migrationsverket med familjer som skall flytta in och placeras i egna 
boende. Gott samarbete med Tranemobostäder. De flesta som anvisats till kommunen är redan 
boende här. Totalt 40 personer 2017. 
Lian: Jobbar vidare med språkpraktik. Utmaning att få logistik, praktikplaster och personer att 
matcha. Faktorer kan vara familjesammansättning, boende, kollektivtrafik mm. Gott samarbete med 
Arbetsförmedlingen. 



Gun & Per-Olof: Berättar att Senior Tranemo har 340 medlemmar. Har blivit inbjudna av Ingela till 
detta samverkansmöte. Vill få en inblick i vilka behov som finns och vad SPF eventuellt skulle kunna 
hjälpa till med. 
Christina & Åsgerd: Aktiva i Sjötofta där det bor ca 60 asylsökande. Hjälper till med barnverksamhet, 
klädinsamling/utdelning måndagar i vävstugan (upphör 31/3), språkverksamhet tisdagar och 
fredagar i samarbete med Svenska kyrkan. Eftersöker en lokal då de inte kan vara i vävstugan 
framöver. Upplever att kollektivtrafiken utgör ett hinder för integration – svårt ta sig mellan orterna 
och även om de asylsökande önskar bo kvar i samhället kan det praktiskt vara svårt. För hela 
samhället önskar de att Västtrafik ser över sin turlista. 
Ove: Berättar om Studio 456 – läxhjälp på Tranängskolan där det är 4-5 personer som hjälper till 
onsdagar 14.20-15.30.  Ca 25 elever brukar delta varav 8 har invandrarbakgrund.   
Berättar även att Rödakorsetkretsar i Sverige fått i uppdrag att ta fram en krisberedskapsplan för att 
stötta samhället vid behov. 
Mia: Samverkar med Lian och Ingela. Har en integrationsgrupp, startar ett projekt med föräldragrupp 
mammor och barn (upp till 3 år) med övergripande målet att förmedla tankar om hur det är att vara 
förälder i Tranemo och Sverige. 
Juan: Integrationslärare finns denna termin – hemkultur – prova på lektioner inom konstnärliga 
ämnen. De får spela, sjunga, dansa, prova västerländska instrument. Nästa termin blir kulturskolan 
avgiftsfri för alla elever i kommunen. Tipsa Juan hur kulturskolan kan nå ut till fler och öka 
samarbetet och tillgänglighet till fler. 
Rolf: Arbetar hårt för nya boenden och lägenheter i Tranemo kommun.  
Karl-Johan: Engagerad i att fixa jobb/praktik. Träffa asylsökande, språkcafé, försöker involvera hela 
familjer, gör hembesök, pratar, deklarerar och förklarar sammanhang… 
Ingvar: Listat nyanlända barn/unga för att jobba strukturerat och förebyggande. Informerar vid olika 
boenden. HVB är nästan klart – ett boende återstår med hälsoskola/tandvårdsinfo. 
Anders: Arbetar aktivt med frågorna i fullmäktige och har kontakt med näringslivet. Varit med i 
projektet ”Låna en svensk på biblioteket och ser det som en givande erfarenhet. 
Lars-Gunnar: Förmedlar lite statistik: 77 elever i IM-språk (varav 16 flickor och 32 ensamkommande). 
SFI har ca 80-90 elever i fyra olika nivåer.  
Sonja: Har inte fått någon återkoppling från Migrationsverket och hennes förfrågan om 
barnperspektivet. Många familjer flyttas snabbt och svårt att få tillgång till journaler.  
Nina: Språkcafé är fortsatt på onsdagar. Flera svenskar och nyanlända som deltar. Även fler 
nyanlända som upptäcker biblioteket och vad de kan erbjuda för tjänster. 
Petra: Talade om TIA – tidiga insatser för asylsökande och Länsstyrelsens uppdrag. Presenterade 
exempelvis vilka delar som omfattas av tidiga insatser där kompetenskartläggning, svenska, hälsa och 
det svenska samhället och arbetsmarknaden lyftes fram. Insatserna görs med perspektivet 
jämställdhet, barnperspektiv och egenmakt i fokus. Se ppt för mer info. 
Petra tipsade även om sidan www.informationsverige.se som hela tiden byggs ut med mer 
information på flera språk. 
 
Carl-Henric tackade för alla deltagares engagemang och meddelade att nästa träff planeras till den 
2 mars 2017.  

http://www.informationsverige.se/

