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 Integration Tranemo kommun 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 21 september 2017 
Medverkande: 
Karin Eliasson, Tranemo kommun/Folkhälsa 
Anders Brolin, Idrottsrörelsen och Arbetsgivarringen 
Ove Bernoth, Röda Korset 
Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 
Mia Andersson, Tranemo kommun/Sociala stödteamet 
Mirza Abusafiyyah, Arbetsförmedlingen 
Lenita Oderfält, Arbetsförmedlingen 
Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun, SFI 
Ingrid Björk/Tranemo kommun/Fritid 
Anna-Lena Mårtensson, Tranemo kommun/Sociala stödteamet 
Åke Widfelt, Glokala Sjuhärad  
Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration 
Nina Holst, Tranemo kommun/Biblioteket 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration 
 
Ingela hälsade alla varmt välkommen till septembermötet.  
Informationen från Arbetsmarknadsenheten är framflyttad till oktobermötet.  
Idag blir det istället information av Nina och om biblioteket som en resurs och 
möjlighet för integration! 
 
Nina: Visar och berättar om litteratur och läromedel som finns att låna. Några axplock; 
Ny i Sverige, Lättläst på svenska, Språkkurser på olika nivåer. På hyllan Ny i Sverige 
hittar man värdefull litteratur. Barnböcker och bilderböcker med bild och text och med 
text på både tex arabiska och svenska på samma sida. Att lyssna med hjälp av Daisy 
spelare – ett samarbete inom Norden. Den tjänsten bokas på biblioteket. En tjänst som 
finns genom biblioteket är PressReader – en tjänst med tidningar på nätet. Du behöver ett 
lånekort från biblioteket. Logga in kan du göra hemifrån; 
www.Tranemo kommun/kultur,fritid&turism/bibliotek/utbud och tjänster/pressreader  
Språkcafé finns ett önskemål om lördagar, men då behövs volontärer. Kontakta gärna 
Nina. Anders kompletterar med att säga att det är mycket givande för alla parter att 
delta. Vill du veta mer om bibliotekets tjänster, kontakta gärna Nina.  
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Karin: Hälsokommunikation har nu startat omgång två med samma koncept. 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) samordnar nu ett arbete med Trygg och säker kommun 
för att arbeta fram gemensamma lägesbilder tillsammans med polis och bostadsbolag. 
Karin informerar om en kommande föreläsning med Linus Törnblad den 24/10. På dagen 
för årskurs 1 gymnasiet och på kvällen för allmänhet. Mer inf på hemsidan. 
Anders: Idrottsrörelsen arbetar vidare med sina aktiviteter och har nyanlända med i 
verksamheter, framförallt fotboll, på våra orter i kommunen. Ansökningar till arbete eller 
praktik kan göras via Arbetsgivarringen. Försöker på flera sätt stötta upp för inkludering 
och integration. 
Ove: Ingen läxhjälp Studio 456 i höst på Tranängskolan. Språkcafé startade den 7/9 i 
församlingshemmet i Tranemo med 20 nyanlända vuxna med ett antal barn och 10 
volontärer. Kyrkan sökt och fått projektmedel för litteratur till svenskundervisningen. 
Nästa vecka är det utflykt till Björnhyltans Trädgård. Röda Korset var med på Tranemo 
dagarna och hade sitt sedvanliga kaklotteri och pengarna finns nu för Röda Korsets 
internationella verksamhet. Varmt tack via ett mail från generaldirektör Danielsson. 
Ted: 18 mottagna med anvisning utav kommunens 21. Nu kommer det familjer med 
familjeåterförening. Bostadsfrågan är utmaningen men ordnas hittills via Fristaden 
Limmared och Tranemo Bostäder. Samhällsorientering för minoritetsspråken startar 
inom kort. Tre grupper är igång med modersmålet arabiska. Markos är lärare. 
Mia: Medborgarskolan i Borås erbjuder utbildning för att möta personer med psykisk 
ohälsa. Kontakt Mia om du vill veta mer. 
Mirza och Lenita: Fokus på arbete. När det gäller TUT, tillfälligt uppehållstillstånd, 
13 månader måste personen ansöka om förlängt uppehållstillstånd hos migrationsverket 
– få ett kvitto på det -  då förlängs uppehållstillståndet 4 månader osv. Av de som sökt 
förlängt uppehållstillstånd har hittills 80% fått det. Etableringstiden är 24 månader och då 
gör man 8 timmar per dag efter uppgjort program tillsammans med AF med fokus på 
arbete och att lära svenska språket. En utmaning är att få fler kvinnor till arbete.  
För den enskilde i etableringen boende i Tranemo kommun gäller följande;  

1. Har du en anställning – då är det jobbet i första hand 
2. Gå till den av kommunen ordnade aktiviteten 
3. Gå till den av arbetsförmedlingen ordnade aktiviteten 

Meddela alltid vid förhinder.   
Extra tjänster börjar skapas nu i kommunen, 4 är klara, 3 trivselvårdare och 1 röjsågare, i 
ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.  
Ann-Louise: SFI fungerar bra. Om tre veckor börjar de nationella proven om efter 
resultaten bildas nya grupper. 

Ingrid: Under novemberlovet, 1/11, blir det musiktävling för ungdomar. En föreläsning 
om energidrycker är på gång. Många ungdomar besöker kommunens fritidsgårdar. 
Föräldragrupper startar nästa vecka för tonårsföräldrar. 
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Anna-Lena: Tisdagsgruppen är nu utvidgad till Mammor i Tranemo kommun. Under 
våren kom fyra mammor och sju barn. Nu i tisdags em kom 2 nya mammor. Sprid gärna 
möjligheten att komma till 31;an tisdag em. 

Åke: Föredraget Våldsbejakande extremism i Sjuhärad med Hans-Olof Sandén, rättschef 
vid polisen, som ordnades av Glokala Sjuhärad var välbesökt och lärorikt. Ingvar och 
Ingela var också från vår grupp. Direkt efter terrorattacken på Drottninggatan var 45% av 
svenskarna oroliga för terroristangrepp. Idag är det 55%.  Oro finns. Att bemöta 
utanförskap är vår viktiga gemensamma uppgift. Prata med ungdomarna hemma vid 
köksbordet. Värna vår demokrati. 

Lian: Lugnt med kommunens anvisningar. Vi finns som stöd och hjälp vid behov. 
Familjeåterföreningarna blir fler och ger andra utmaningar. Viktigt att ge föräldrarna 
kraft att återta sitt föräldraansvar nu när deras barn bott i Sverige några år och har 
”försprång”. Arbetar vidare med att koppla ihop företag med praktikanter.  

Ingela: Integrationsenheten har ny fått nya lokaler i gamla posten. Kom gärna och hälsa 
på. Även gymnasieskolan disponerar ena delen, närmast gatan.  
Informerar om erbjudande till ytterligare kunskap och föreläsningar. Se bilagorna.  
Sven / kommunpolis och Ingela träffar personal inom förskola och skola och samtalar om 
Tillsammans för demokrati. Nästa vecka är det dags för Parkhagens förskola i Limmared. 
Vid nästa möte kommer Karin och Ingela informera om kommunens satsning Trygg och 
säker kommun.  
 
Ingela tackade alla medverkande för intresse och engagemang samt ett extra tack till 
Nina/biblioteket för värdefull information. 
 
Känn dig varmt välkommen till nästa möte den 19/10 klockan 10.30. 
Då är det Arbetsmarknadsenheten som delger oss information om vad AME gör för att 
möjliggöra för arbete och egen försörjning.  
 

 


	Integration Tranemo kommun

