
 
Integration Tranemo  
 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 2 mars 2017  
 
Medverkande:  
Lenita Oderfält, Arbetsförmedlingen 
Åke Widfeldt, Glokala Sjuhärad 
Claes Blixt, Limac 
Nina Holst, Tranemo kommun/Biblioteket  
Ove Bernroth Tranemo - Mossebo Röda KorsKrets  
Mia Andersson, Tranemo kommun /  Sociala stödteamet  
Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration  
Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration  
Kerstin Alf, Tranemo kommun/SFI 
Juan Ochoa, Tranemo kommun/Kulturskolan 
Ali Yehua, B&B Limmared 
Louise Bertilsson, Tranemo kommun/Omsorgssektionen  
Ann-Christine Aldenmalm, Migrationsverket 
Tina Hjort, Företagarna i Kind 
Annika Loman, Tranemo kommun/ fritid 
Ingrid Björk, Tranemo kommun/ fritid 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration  
 
Ingela hälsade varmt välkommen till dagens samverkansmöte. 
Lenita: Informerade om Arbetsförmedlingens uppdrag under etableringsprocessen för de som fått 
permanent uppehållstillstånd (PUT) och de med tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Det gavs tillfälle 
till frågor och diskussion. Lenitas mail är; lenita.oderfalt@arbetsformedlingen.se. Lenitas presentation 
finns som med på hemsidan under dagens minnesanteckningar. 
Åke: Deltar i språkcafé på biblioteket samt aktiv i Glokala Sjuhärad. Glokala Sjuhärad har nu en 
utställning på biblioteket som är gjort av ensamkommande pojkar som bodde i Sjötofta på HVB 
boendet. 
Ted: Ny anvisning till Grimsås på måndag. Mars anvisningar är klara. En lokal överenskommelse är 
gjord med Tranemo Bostäder som innebär att 20 personer kommer få sitt boende gm Bostäders 
försorg.    Ali: B&B har i nuläget inga asylsökande som bor på boendet. Har upphandling klar med 
Migrationsverket om det skulle behövas fler asylboenden. Ett samarbete mellan Tranemo kommun 
och boendet planeras för att möjliggöra boende för de som fått sin anvisning till kommunen. 
Lian: Det känns som vi får mer och mer av pusselbitarna på plats. Gott samarbete med 
Arbetsförmedlingen och vem som gör vad.  
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 1/3 har invandrarbakgrund. Språkcaféet i 
Församlingshemmet var senast 35 personer med 14 volontärer. Ove berättar om Skolverkets rapport 
som betonar vikten av trygghet och studie ro för inlärning. 
Mia: Vi har nu haft tre träffar med Förälder på Solgård. I nuläget främst dari talande mammor. Även 
svensktalande mammor deltar. Det känns som det kommer att bli en värdefull mötesplats på tisdag 
em. 
Ingrid: Önskar att kunna starta en tonårsmamma grupp. Tar tacksamt emot förslag på deltagare. 
Juan: Idag är ca 80 nyanlända elever inskrivna i någon verksamhet inom kulturskolan. Men tar 
tacksamt emot hur kulturskolan kan nå ut till fler och öka samarbetet och tillgänglighet till fler. 
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Kerstin: Vecka 19 har SFI inskrivning för nya elever. I dagsläget ca 90 SFI elever med 5 lärare + 
resurspersonal.  B kursen har nu 2 grupper i gång. Ser framemot att nya lokaler, permanenta, är på 
gång.     
Claes: Berättar att han efterträder Fredrik Skott. Claes är ansvarig för verksamheten inom Limac och 
ser gärna samarbete på flera olika sätt när det gäller praktik och övriga aktiviteter som gynnar 
integration. 
Tina: Är med idag för första gången. Lyssnar in för att sedan kunna berätta vidare. 
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.  
Annika: Ridningen på Berg är mycket uppskattad av samtliga tjejer. 10 utlandsfödda tjejer prövar på 
ridning med allt vad det innebär. 10 unga tjejer handleder sina nya kompisar. Berg har sökt och får 
5000 kr i stimulansbidrag för aktiviteten. Kontakta gärna Annika för att få veta mer om föreningsstöd. 
Ingela: Glöm ej kvällen den 8/3 på Glasets Hus. Se affischen! Man kan läsa mer om kvällen på 
hemsidan. Det blir framträdande av Internationella kören med flera. 
Hälsokommunikation börjar den 6/3 på em med en grupp på 12 personer. AF har valt ut sex kvinnor 
och sex män som ingår i etableringen. Samtliga i gruppen har arabiska som första språk och en tolk 
kommer att medverka vid samtliga tillfällen. Kursen är på 20 timmar fördelat på 7 tillfällen.  
Teater Smylja kommer den 9/3 spela en interaktiv föreställning om fördomar och integration Vikten 
av en plastpåse för gymnasiet årskurs tre. Föreställningen är ett samarbete mellan Teater Smylja, 
Gymnasiet och Integration. 
 
Ingela tackade för alla deltagares engagemang och meddelade att nästa träff planeras till torsdagen 
den 6 april 2017 klockan 10.30.  
 


