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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 12 april 2016 

 

Närvarande: Annika Hedvall  Tranemo kommun 
Helena Söderberg  Tranemo kommun 

 Joanna Larsson  Tranemo kommun 
 Cecilia Valbrant  God man/Grimsås samhälle 
 Susanne Norén  Tranemo kommun 
 Agneta Johansson  Röda Korset 
 Anna Bäckström  Svenska kyrkan 
 Hanna Käll   Tranemo kommun 
 Lian Nyman   Tranemo kommun 
 Ted Lundgren   BREC 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Rolf Granlöf   Tranemobostäder 
 Fredrike Henriksson  Tranemo bibliotek 
 Gullvi Lundgren  Hem och Samhälle 
 Ingela Karlsson - – vid pennan Tranemo kommun 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Ingela K. och Anders B. hälsade alla välkomna. 
• Gullvi Lundgren hälsade välkommen till Missionskyrkan och informerade samtidigt om en 

planerade kvinnoträffar, ”Kvinnor från alla länder i Tranemo kommun”, som startar den 19 
april i Missionskyrkan. Arrangör är Hem och Samhälle. 

• Annika H informerade från Advisory Board som hade sitt första möte den 4 april. Mötet var 
mycket positivt och uppskattat. Rektorn för Högskolan i Borås, Björn Brorström, har på sin 
blogg gjort ett positivt inlägg om integrationsarbetet i Tranemo och mötet i Advisory Board; 
http://brorstrom.blogspot.se/2016/04/tranemo-utvecklingskraft-och-engagemang.html  
Deltagare i Advisory Board är:  
Lisbeth Schultze - Länsöverdirektör i Västra Götalands län, Lena Brännmar - Förbundsdirektör 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Michael Leufkens - Marknadschef N V Götaland 
Arbetsförmedlingen, Kerstin Söderlund - Enhetschef Södra Älvsborg Arbetsförmedlingen, 
Michael Westberg - Enhetschef Migrationsverket, Björn Brorström - Rektor Högskolan i 
Borås, Lena Matthijs - Polismästare och polisområdeschef Västra Götaland, Crister Persson - 
Kommunstyrelsens Ordförande Tranemo kommun, Bo-Lennart Nilsson - VD Ardagh Glass 
Sweden AB och Annika Hedvall - Kommunchef Tranemo kommun. 
 
- Johanna L uppdaterade om det positiva projektet med ”grön integration” i Grimsås där 

arbetet nu bl.a. omfattar skrivning av aktivitetsplan och projektansökan. 
- Susanne N informerar att sommaraktiviteterna nu är klara och finna att studera på 

kommunens hemsida under fritid. 
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- Agneta J uppdaterade om arbetet Röda korsets bedriver. Påtalar att verksamheten med 
språkcafé för asylsökande slutar för terminen den 31 maj. Lyfter även en idé att Röda 
Korset kan bedriva kurser i första hjälpen. Konstaterade Agneta J och Anna B att 
insamling av kläder gått över förväntan och att det för tillfället inte längre finns något 
behov.  

- Hanna K uppdaterar om aktiviteten ”svenska med baby” där en inbjudan utarbetas och 
start planeras i maj i Dalstorp och Grimsås. 

- Lian N uppdaterar om sin verksamhet som praktiksamordnare.  
- Ingela K informerar att möten för att koordinera all praktikverksamhet är planerade till 

den 26 april och 10 maj. 
- Ted L uppdaterade om verksamheten med flyktingsamordning. 
- Ann-Christin N informerar att kommunen startat upp SO på måndagar fr.o.m. den 4 april 

med mycket positivt resultat. Vidare att Hälsoskolan just avslutats men att en ny omgång 
kommer att startas upp. 
Ann-Christin N uppdaterar även om den internationella kvinnokören som startas upp den 
19 april.  
Ann-Christin N uppdaterar även om Träffpunkten i Glasets Hus på onsdagar och det 
positiva samarbetet med polisen. 

- Rolf G uppdaterar om bostadsmarknaden och att det nu är brist på lägenheter men ändå 
en stor rörlighet. Många flyttar in och ut. 

- Fredrike uppdaterar om kulturverksamheten och särskilt om nästa populära 
”Jamsession” .  

- Konstaterades ånyo behovet av att lägga ut aktiviteter på ett kalendarium. Ingela K 
informerar att kommunen arbetar med frågan. 

- Helena S informerar att ett initiativ tagits för att arragera studiecirklar för aktiviteter med 
ensamkommande barn och ungdomar och svenska ungdomar. Ett cirkelledare program 
utarbetas. 

- Fredrike H uppdaterar om Globalfestivalen. Mer info löpande. 
- Cecilia V uppdaterar om verksamheten som god man och aktiviteterna i Grimsås där bl.a. 

stationshuset används som aktivitetshus. 
- Helena S informerade om Folkhälsoseminariet i Borås den 22 september. Mer info 

löpande. 
- Fredrike H informerar om verksamheten på biblioteket och bl.a. om en ny tjänst där 

fokus ligger på språkaktiviteter ex. ”låna en svensk”, anskaffande av SFI böcker och 
uppsökande verksamhet med t.ex. bokbussen. 
Vidare att kulturskolan fått medel för musikundervisning. 

- Cecilia V efterlyser policys och riktlinjer i Tranemo kring gode män. Annika H tillägger att 
det i kommunen pågår ett arbete i frågan. 

- Lian N tar, på förekommen anledning, upp vikten av att inför sommaren informera, 
särskilt på asylboenden, om riskerna med att ta svartjobb.  

 

Nästa möte avhålls den 26 april kl. 09.00, i kommunhuset i Tranemo, OBS! 


