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Integration Tranemo 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 22 mars 2016 

 

Närvarande: Annika Hedvall  Tranemo kommun 
Helena Söderberg  Tranemo kommun 

 Simon Filipsson  Tranemo kommun 
 Johanna Gustafsson  Tranemo Kulturskola 
 Juan Ochoa   Tranemo Kulturskola 
 Anna Gustafsson  ABF Sjuhärad 
 Joanna Larsson  Tranemo kommun 
 Cecilia Valbrant  God man 
 Sonja Nilsson   Närhälsan 
 Susanne Norén  Tranemo kommun 
 Sven Gardell   Polisen 
 Fredrik Skott   Limac 
 Agneta Johansson  Röda Korset 
 Ulf Södahl   Svenska kyrkan 
 Hanna Käll   Tranemo kommun 
 Lian Nyman   Tranemo kommun 
 Ted Lundgren   BREC 
 Ann-Christin Nilsson  Tranemo kommun 
 Ingela Karlsson - – vid pennan Tranemo kommun 
 Anders Blomqvist – vid pennan Tranemo kommun 

  
 

• Ingela K. och Anders B. hälsade alla välkomna. 
Ingela K. presenterade förutsättningarna för projektet Integration Tranemo.  

• Projekt ”Integration Tranemo” 
Ingela K. och Anders B. presenterade kort projektet ”Integration Tranemo” som bygger på 
arbetsmetoden Tranemomodellen och erfarenheter från flera kommuner i bl.a. Småland och 
Halland. 
 
- Johanna L uppdaterade om det positiva projektet med ”grön integration” i Grimsås där 

arbetet nu bl.a. omfattar skrivning av aktivitetsplan. 
- Sven G berättar om verksamheten med trygghetsvandringar, bl.a. positiv erfarenhet från 

Ljungsarpet. 
- Susanne N uppdaterar om arbetet med en sommarcamp för nyanlända. Målsättningen är 

att aktivera fler nyanlända i föreningslivet. Susanne N informerar även om samarbetet 
med SISU och satsningen Sportsforyou/Tranemo. 

- Juan O uppdaterar om projektet ”låna en svensk” som är mycket positivt med många 
deltagare, både nyanlända och svenskar, inblandade. 

- Fredrik S påtalar viktig samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen. Ingela K tillägger att 
Arbetsförmedlingen ska vara en del av samverkansgruppen. 
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- Agneta J informerar om det viktiga och positiva arbetet Röda korsets bedriver. 
Verksamheten med språkcafé för asylsökande har vuxit till mer än 30 deltagare som 
träffas torsdagar 14.00-16.00 i Församlingshemmet i Tranemo. Agneta J framför också att 
det finns ett stort behov av bl.a. kläder till de asylsökande.  

- Hanna K informerar om aktiviteten ”svenska med baby” där en förstudie nu pågår och 
start planeras i maj i Dalstorp och Grimsås. 

- Lian N uppdaterar om sin verksamhet som praktiksamordnare. Konstaterade mötet ett 
behov av samordning av alla praktikinitiativ och beslutades att Ingela K och Anders B 
kallar till ett möte för koordinering.  

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

Vidare att Hälsoskolan just avslutats men att en ny omgång planeras. 
Ann-Christin N informerar även om att en internationell kvinnokör startas upp i slutet av 
april och målsättningen är att kören ska träffas varannan tisdag.  
Uppdaterar även om Träffpunkten i Glasets Hus på onsdagar. 

- Annika H uppdaterar om bostadsmarknaden och att det nu inte finns några lediga 
lägenheter inom Tranemobostäder. 

- Juan O uppdaterar om kulturskolans verksamhet och särskilt om det nyligen genomförda 
och succéartade ”Jamsession” projektet. Juan O efterfrågade även en listning av alla 
språkcaféer/aktiviteter som genomförs i kommunen. Beslutades att Ingela K lägger till 
denna information på det planerade kalendariet på kommunens hemsida. 

- Anna G föreslog en studiecirkel med tillhörande aktiviteter för ensamkommande barn 
och ungdomar och gärna med en mix av även svenska ungdomar. Efter en diskussion 
ansåg mötet detta som ett bra förslag och beslutades att Helena S tar ett initiativ i 
frågan. 

- Sonja N informerade från Närhälsans verksamhet och bl.a. att men nu ser en ökad mängt 
sökande till Vårdcentralen. Sonja N ser Integration Tranemo och alla initiativ som mycket 
positiva som möjlighet att förebygga depression och sjukdomstillstånd. 

- Ulf S uppdaterar från kyrkans verksamhet. Föreslår att samverkansgruppen förlägger ett 
maj möte till K-arp. 

- Johanna G uppdaterar om Globalfestivalen. Mer info löpande. 
- Sven G, som kommunpolis i Tranemo/Ulricehamn, har fått i uppdrag att göra en lägesbild 

i kommunerna kring olika situationer. Sven G ser samarbetet i samverkansgruppen som 
ett utmärkt forum till informationsinhämtning. Konstaterade mötet att relevanta 
personer kallas till ett separat möte. 

- Cecilia V beskriver verksamheten som god man och eftersöker bl.a. mentorer till 
nyanlända barn och ungdomar. 

- Simon F fokuserar på att skapa en vi-känsla på gymnasiet. Juan O föreslog att konceptet 
med att ”låna en svensk” också kunde appliceras på gymnasieskolan- 

- Helena S informerade om ett Folkhälsoseminarium i Borås den 22 september. Mer info 
löpande. 

- Ulf S puffade för en internationell gudstjänst den 10 maj. 
- Annika H ser ett stort värde med arbetet i samverkansgruppen och är mycket glad för allt 

engagemang alla visar. 
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- Ann-Christin N vill fokusera ännu mer på idrotten för att gynna integrationen och som en 
funktion även folkhälsan. 
Beslutades att Ingela K kallar till möte för att utveckla möjligheter.        
 

• Konstaterades att inspirationskvällen den 17 mars varit mycket lycka. 
 

Nästa möte avhålls den 12 april kl. 09.00, i Missionshuset i Tranemo, Lövstagatan 18, Tranemo. OBS! 


