
Integration Tranemo 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 1 juni 2017 

 

Medverkande:  

Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun/SFI 

Claes Blixt, Limac 

Carl-Johan Henriksson, Röda Korset/Språkcafe  

Ingvar Dimberg, Folktandvården Tranemo 

Ulf Södahl, Kyrkorna 

Carl-Henrik Haviletho, Tranemo kommun/Omsorgssektionen 

Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration 

Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 

Mats Egfors, Kinds pastorat 

Karin Eliasson, Tranemo kommun/Folkhälsa 

Agnetha Johansson, Röda Korset/Läxhjälpen 

Kajsa Montan, Tranemo kommun/Funktionschef 

Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration 

 

Ingela hälsade varmt välkommen till dagens samverkansmöte. 

Dagens möte inleddes av Ulf som gav oss en betraktelse Att bevara lugnet, att ge lugn i en orolig tid. Tänkvärda 
ord och musik som förstärkte budskapet.  

 

Därefter fick vi en presentation av verksamheten på Limac av Claes, verksamhetsansvarig. 

 

Lian: Ett utskick till samtliga sektioner i kommunhuset om möjligheten att ta emot språkpraktikanter. Omar 
som hade praktik på medborgarservice och processtöd avbröt sin praktik. Omar fick ett arbete med egen 
försörjning inom omsorgssektionen!  

Hälsa i Sverige, en satsning av och med Västra Götalandsregionen. Gymnasieskolan i Tranemo kommer att 
delta med grupper som går inom Språkintroduktion. 

Ted: Nästa vecka kommer två nya anvisningar från Migrationsverket. Anvisningar och boende samt start på 
SFI fungerar som det ska. 

Karin: Hälsokommunikation fortsätter. I måndags var gruppen på apoteket för att få information och fick ställa 
frågor. Därefter till Träna för att se deras verksamhet och också prova på.  

Föräldraforum, ungas hälsa, sociala stödteamet, kuratorer m.fl. har haft en träff.  

Startskottet, projektet som finns inom AME/arbetsmarknadsenheten finns möjlig nu för ungdomar från 15 år. 
Jenny Berggren ansvarig. 

Ulf: Läger för familjer i Kuvarp den 19 - 20 augusti. Behöver förslag på personer som kan hjälpa till, ”att vara 
mamma och pappa i Sverige”. Kontakta gärna Ulf! 

Agnetha: Sommaruppehåll för språkcafé i Församlingshemmet. Däremot har Missionskyrkan i Tranemo öppet 
tre torsdagar framöver mellan 14-16 för café och prat…med start idag. Agneta gav oss statistik över träffarna i 
vår. De har haft 18 träffar med totalt 890 personer. 49 personer i genomsnitt per gång. ICA/Per Bynander 
skänker brödet till fikat. Man börjar med att fika eftersom några kommer redan halv 2. Därefter ges svenska 
undervisning i olika grupper och aktiviteter ordnas för barnen. Då kan både mammor och pappor ta del av 
språklektionen. 

Carl-Johan: Att vara boendevärd för nyanlända är en trivsam uppgift. Man får mycket tillbaka genom att dela 
vardagen.  

Ingvar: Tandvårdsprojektet fortsätter för de ensamkommande som finns kvar inom kommunen.   

Ann-Louise: Hur ser vi på styrdokumentens intentioner när det gäller religiösa attribut? Kajsa återkommer 
efter fått ytterligare information från SKL 

Kajsa: Första gången jag är med. Lyssnar in. Är anställd sedan några veckor tillbaka som funktionschef för 
Medborgarservice och processtöd där Integration ingår.   



Mats: Är anställd som projektledare inom Svenska Kyrkan i Kind för att arbeta med social ekonomi. Svenska 
Kyrkan har ett avtal med arbetsförmedlingen att ta emot praktikanter där AF ersätter arvode. Pastoratet 
kartlägger praktikplatser. I höst kommer avtal skrivas med Västra Götalandsregionen.  

Framför vikten av att ta vara på våra värden och att det krävs såväl mod som styrka att vara medvandrare. 

Ingela: Information om att till 2018 lämnar 50 personer som bor i vår kommun etableringen. Att matcha 
nyanländ med behovet av arbetskraft är den stora utmaningen. 

Den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Tranemo kommun är så gott 
som klar. Överenskommelsen säger vad, vem, när och hur insatser ska erbjudas och göras under 
etableringsperioden som oftast är två år för var och en nyanländ med uppehållstillstånd. Framöver kommer fler 
tillfälliga uppehållstillstånd att ges vilket gör att etableringsperioden kan komma att se annorlunda ut.    

I arbetet med Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, finns ett uppdrag att planera för kompetensutbildning. Den 13 
juni kommer personal från Segerstedtinstitutet/Göteborgs universitet till kommunkontoret för att informera vad 
de kan erbjuda när det gäller att arbeta mot våldsbejakande extremism. Är det någon i Samverkansgruppen 
som är intresserad så kontakta mig. 

Vilka tider och dag passar dig som deltagare i samverkan gruppen bäst? Återkom gärna med förslag. Enligt 
önskemål fortsätter vi med möte en gång per månad. 

 

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

Tack också Café Gudagott för gott kaffe och god kaka. 

Önskade samtliga som deltar i Samverkan Integration en skön och avkopplande sommar! 
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