
Integration Tranemo 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 6 april 2017 

 

Medverkande:  

Sven Gardell, Kommunpolis 

Carina Andersson, Tranemo kommun/SFI 

Sonja Nilsson, Närhälsan Tranemo VC 

Ingrid Björk, Tranemo kommun/Fritid 

Kristina Andersson, Tranemo Bostäder AB 

Mirza Abusafiyyah, Arbetsförmedlingen Borås 

Lenita Oderfält, Arbetsförmedlingen Borås 

Tina Hjort Svensson, Företagarna i Kind 

Carl-Johan Henriksson, Röda Korset 

Ingvar Dimberg, Folktandvården Tranemo 

Ulf Södahl, Kyrkorna 

Ali Yehya, Fristaden Limmared AB 

Lars-Gunnar Johansson, Tranemo kommun/Gymnasieskolan 

Louise Bertilsson, Tranemo kommun/Omsorgssektionen 

Juan Ochoa, Tranemo kommun/Kulturskolan 

Joanna Larsson, Arbetsmarknadsenheten Svenljunga-Tranemo 

Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 

Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration 

Karin Eliasson, Tranemo kommun/Folkhälsa 

Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till dagens samverkansmöte. 

Sven: Informerade om våldsbejakande extremism samt andra radikala grupper och strömningar. Vem blir 
terrorist? Kan man se tendenser? Som civilperson och/eller i sitt tjänsteutövande behöver vi öka vårt 
medvetande. Reagera på det som du inte sett innan och ta kontakt med Sven, Karin eller Ingela som 
vidarebefordrar till ansvariga. I Sverige är det ytterst Säkerhetspolisen. 

Ali: Det bor inga asylsökande längre hos oss. Vi har i dagsläget lägenheter som vi erbjuder nyanlända som fått 
sin anvisning till kommunen. Tranemo kommun kommer att hyra samlingslokalen på onsdagar för Träffpunkt 
Limmared. Start för detta inte klart ännu. 

Lars-Gunnar: Ser en oro hos ungdomarna som riskerar avvisning. Ser fler och fler exempel på positiv 
”vardagsintegration” mellan eleverna.  

Louise: I dagsläget två HVB-hem i Tranemo, Lövängen med 11 boende och Västergården med 13 boende. 
Stödboende finns i Grimsås Ängslyckan med 5 boende. I Tranemo finns en stödboende. Från 2018 kommer 
stödboende finnas i Tranemo på Lövängen. Områdeschef är Fidan Bilalli. Under våren ska sju pojkar till 
Migrationsverket för sin första dialog. 

Juan: Vår lärare i världsmusik/kultur fortsätter. I dagsläget är det 40 elever från högstadiet och gymnasiet som 
deltar. Till hösten erbjuds alla barn och unga avgiftsfri kulturskola (extra medel från kulturrådet). Nya 
målgrupper kommer då att kunna nås.  

Joanna: Ny på tjänsten som projektledare för Nytänk. Nytänk är en verksamhet för de som är språksvaga och 
därför står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Främst de som gått ur etableringen och inte gått vidare från A och 
B-nivå i SFI. Nytänk spänner över både Tranemo och Svenljunga kommuner.    

Ted: Tranemo kommun fick sitt kommuntal sänkt från 40 personer till 21 personer. Hälften av dessa hjälper 
Tranemo Bostäder till med att försöka ordna hyreslägenheter till. Dessutom har Fristaden Limmared erbjudit 
sig också att ordna med lägenheter. Det är viktigt att skapa en positiv bild av vad kommunen kan erbjuda som 
boendeort. Tranemo kommun har inga sociala kontrakt för nyanlända med anvisning utan de boende har egna 
kontrakt och betalar sin hyra direkt till lägenhetsuthyraren. Ted informerar om möjligheten att söka § 37a medel 
hos Länsstyrelsen. Slutdatum för årets ansökningar är 5/5 och medel beviljas i första hand för projekt som berör 
bostadsfrågan. Vill du veta mer om detta, kontakta Ted på 0325-576076. 

 



Lian: En utmaning att hitta språkpraktikplatser om matchar den nyanländes egen målbild. Samarbetar med AF 
för att göra bästa möjliga för en värdefull etablering. 

Karin: BRÅ/Brottsförebyggande rådet/ arbetar bland annat med trafficking, unga samt våldsbejakande 
extremism. Karin är med i en arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. Gruppen ska arbeta fram en 
handlingsplan för Tranemo kommun utifrån Sveriges nationella samordnare. I det ingår bland annat att 
genomföra utbildningsinsatser framförallt för kommunal personal som arbetar med barn och unga. 

Carina: Det fungerar väl i grupperna på SFI. En utmaning är komma fram till vilken utbildning som är bäst för 
de ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande, men nu fyllt 18 år och som fått uppehållstillstånd. En 
manual ska tas fram utifrån de erfarenheter som gymnasiet gjort tillsammans med skola, omsorg och 
integration. 

Sonja: 2016 fick vårdcentralen extra medel för nyanlända. Resursförstärkningen gjorde att nyanlända lättare 
kunde få tillgång till vård, men också tolkstöd för att känna trygghet och kunna kommunicera. Inströmningen 
av asylsökande är nu lägre och verksamheten har därför ändrat fokus till att; Ta väl hand om de vi har. VG-
regionen är inte klar med hur eventuell resursökning kommer att se ut. 

Anna-Lena: Träffpunkt mammor/Att vara förälder på Solgård är på tisdagar 13.30 – 16.00. I nuläget är det tre 
mammor och sex barn som kommer. Hoppas att fler ser möjlighet att få träffas och vara tillsammans. 

Ingrid: Fritid var med på Samhällsorienteringen/etableringen för att informera om föreningslivet i kommunen 
och vad det innebär att vara med i en förening. Grottan är nu på onsdagar öppet 16.00 – 22.00 för 16 år – 25 år. 
Detta prövas sex gånger för att sedan utvärderas. Sommarlovsprogrammet är på gång. 

Kristina: Nyanlända flyttar in och flyttar ut. Tranemo Bostäder har färre lägenheter i omlopp idag. Ca 5-10 
uppsägningar per månad, kö till bostäder. 

Tina: Vi finns och förstår företagens betydelse för integration. Att visa på vilka jobb som behövs. 

Carl-Johan: Är språkstödjare och stöttar nyanlända när det behövs.  

Ingvar: Hälsokommunikation med sina elva deltagare har varit på besök. Vi pratade om tandvård och 
tandhälsa. Folktandvården har Västergården kvar att träffa i tandborstprojektet. Sex personer från VG-regionen 
har visat intresse för samarbetet Integration – Folktandvården. De önskade att få förmedla vidare vår modell. 

Ingela: Hälsar från Åke/Glokala Sjuhärad att den 11 maj klockan 18.00 i Borås är det en föreläsning om 
hedersvåld. Se bilaga. Återkommer om plats.  FoU Sjuhärad inbjuder till seminariet Svåra samtal med 
ensamkommande barn och ungdomar. Datum den 16 maj kl. 13.30 – 16.30 Se bilaga.  

Klockan 12.00 höll vi en tyst minut för att visa vår medkänsla för de drabbade av den svåra bussolyckan som 
inträffade i Härjedalen med barn och ledare från Marks kommun. 

 

Ingela tackade för alla deltagares engagemang och för alla goda insatser som möjliggör en värdefull 
integration. 

Nästa träff är planerad till den 4 maj klockan 10.30 – 12.00.  

Då kommer vi bland annat få lyssna till AF och vad som erbjuds för nyanlända efter etableringsfasen är 
klar.  

Carita Brovall, tf kommunchef, kommer också medverka.  


