
Integration Tranemo 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 6 april 2017 
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Ove Bernroth, Röda Korset/Läxhjälpen 

Åke Widfelt, Glokala Sjuhärad 

Carita Brovall, Tranemo kommun/Kommunchef 

Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till dagens samverkansmöte. 

Som inledning till dagens möte läser Ingela om Inkludering/Integration som finns att läsa i Vision och strategiskt 
plan antagen av kommunfullmäktige Tranemo kommun för perioden 2016-2018. Målsättningen som är antagen 
ger oss anvisning hur vårt integrationsarbete ska ske och vilka värderingar som ska prägla vårt sätt att arbeta. 
Betonar, igen, styrkan med Samverkansgruppen och dess arbete för våra kommunmedborgare. 

 

Därefter fick vi en fortsättning av Lenita angående Arbetsförmedlingens roll efter etableringsfasen för att 
möjliggöra till egen försörjning. 

 

Lenita: Vi arbetar nu tillsammans med Tranemo kommun för att göra klart Lokal överenskommelse. Den ska 
beskriva vem som ansvarar för vad som ska ingå under de ca 24 månader som är en etableringsfas för varje 
nyanländ. 

Ann-Louise: Dags för nationella prov för SFI nästa vecka. Det påverkar eleverna och kan skapa frustration då 
inte alla gör proven samtidigt, utan det beror på hur långt man kommit i respektive grupp. Kontakta gärna 
lärarna på SFI om du vill veta mer om hur man organiserar studierna och studietakten.  

Louise: HVB hemmen inom omsorgen arbetar nu med att förbättra verksamheten, skapa rutiner efter 
omorganisation och förflyttning. Se föregående månads minnesanteckning. Verksamheten arbetar utifrån ett 
metodmaterial som heter Hitta rätt. Hitta rätt är tänkt som en handledning för varje ensamkommande och 
bygger på Hjälp till självhjälp. Allt för att ungdomarna ska få verktyg att klara sig och sitt liv.   

Joanna: Nytänk är i sin fas med att hämta kunskap om vad som ska göras. Ska söka medel från Europeiska 
Samfonden. I sommar har 140 ungdomar fått sysselsättning. Jobbcenter har öppet hus den 5 maj mellan 9-12. 

Omar: Söker nu arbete som administratör. Bra att få göra praktik på Medborgarservice och Processtöd 
tillsammans med Louise, konsumentvägledare. 

Lian: Uppmanar fler verksamheter att ta emot språkpraktikanter. Förutom det värdefulla för den nyanlände att 
få fler tillfällen att träna svenska och komma in i ett sammanhang är det också berikande för verksamheten. När 
det gäller anvisade så fungerar det bra enligt planen. På fredag åker Lian till en konferens om Nyanlända och 
Hälsa. Värdefullt att få ytterligare kunskap, då ohälsotalet bland nyanlända, enligt myndigheter, är högt och 
också ett hinder för en värdefull etablering.  



Karin: Det brottsförebyggande arbetet fortsätter. Likaså arbetet med att konkretisera frivillig arbetet inom vår 
kommun. Hälsokommunikation har sitt nästa kurstillfälle den 15 maj. Då ska vi besöka Närhälsan och få 
information och gruppen kunna ställa sina frågor och undringar. 

Anna-Lena och Mia: 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. Flera frågor som man söker svar på när man är ny i Sverige och i 
vår kommun. Hoppas att fler ser möjlighet att få träffas och vara tillsammans. 

Ingrid: Grottan är nu på onsdagar öppet 16.00 – 22.00 för 16 år – 25 år. Detta kommer att fortsätta under våren. 
Sommarlovsprogrammet är på gång och kommer att täcka upp hela sommaren på olika orter inom kommunen. 

Ulf: Betonar vikten av lugn…I en orolig tid oavsett om det gäller samhälle eller om det gäller individer är det 
viktigt och värdefullt om vi som finns omkring visar ett lugn. Att ge lugn och en struktur hjälper.  

Simon: Arbetar tillsammans med Lena/fältassistent, med de yngre ungdomarna både på gymnasiet och på 
högstadiet. Samarbetar med HVB hemmen. Finns med på Grottan. Påsklovets Musikcafé som anordnades av 
ungdomar var välbesökt, ca 75 personer deltog.  

Nina: Språkcafé på onsdagar fortsätter. På lördagar har en nystartad förening Sagostund på arabiska. Välbesökt 
av både små och stora. Nina berättar också om bakgrunden till den uppskattade kvällen på biblioteket 
Kristendom och Islam – likheter och skillnader.  

Ove: Läxhjälpen på em på onsdagar Tranängs skolan årskurs 4-6 är nu avslutad för denna terminen. Har haft 26 
inskrivna elever varav 1/3 har invandrarbakgrund. I dagsläget oklart om fortsättning till hösten.  

Åke: Delar ut inbjudan till föreläsningen Hedersrelaterat våld, svensk lag eller dubbla rättssystem. Den ges i 
Borås torsdagen den 11 maj klockan 18.00 – 20.30 Norrbyhuset, Västra Nygatan 52.  

Carl-Johan: Är språkstödjare och stöttar nyanlända när det behövs. Belyser problematiken kring 
praktikanställningar och formulär som skall fyllas i.  

Ingvar: Fortsätter med Tandvårdsprojektet. I nuläget är det HVB hemmet Västergården som är med. Ingvar har 
också anställt en ny tandläkare från Venezuela och delger oss hur det förfarandet har lyckats. 

Carita: Har kunskap om Tranemo modellen och dess framgångskoncept sedan tidigare. Har nu också fått 
ytterligare insikt om värdet med vårt arbetssätt kring integrationsfrågor. Tack för att jag fick vara med idag och 
tackar på det allra varmaste alla medverkande för sin respektive insats. 

Ingela: Visar en skrift från Sveriges interreligiösa råd, Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Finns 
att rekvirera eller ladda ner på några av våra vanligaste språk.  info@interreligiosaradet.se alternativt Nämnden 
för Statligt Stöd till Trossamfund www.sst.a.se  

 

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

Nästa träff är planerad till den 1 juni klockan 10.30 – 12.00, Gudarpsgården  Solgårdrummet. 

Då kommer vi bland annat få lyssna till Ulf/kyrkorna som ska berätta om Att ge lugn i en orolig tid.  

 

http://www.sst.a.se/

