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Integration Tranemo kommun 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 18 januari 2018 
Medverkande: 
Stella Midefelt, NTF 
Åke Widfeldt, Glokala Sjuhärad  
Ingrid Björk, Tranemo kommun/Fritid 
Fidan Bilali, Tranemo kommun/HVB 
Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun/SFI 
Ulf Södahl; Kyrkorna 
Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 
Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration 
Mia Andersson, Tranemo kommun/Sociala stödteamet 
Mary Andersson, Arbetsmarknadsenheten 
Göran Holmberg, Missionskyrkan Tranemo Limmared 
Ove Bernroth, Tranemo Mossebo Röda kors krets 
Fredrike Holzhausen Henriksson, Tranemo kommun/Biblioteket 
Juan Ochoa, Tranemo kommun/Kulturskolan 
Kajsa Montan, Tranemo kommun/Medborgarservice och processtöd 
Ingvar Dimberg, Folktandvården 
Noak Metto, Förening Storebror  
Per Simonsson, Politiker 
Kent-Ove Karlsson, Politiker 
Beng-Anders Larsson, Politiker 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun/ Integration 
 

Ingela hälsade alla varmt välkomna och ett särskilt välkommen till Stella Midefält 
från NTF som kommer att berätta om vad NTF kan bidra för en värdefull integration. 
  
Stella: Berättade om NTF och vad de kan bidra med i vårt gemensamma 
integrationsarbete. Se bifogad fil. Stella når man på telefonnummer 0733-588664 samt 
www.vast.ntf.se  
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Åke: Glokala Sjuhärad bjuder in till föreläsning den 7/2 i biblioteket med tema 
Våldsbejakande extremism i Sjuhärad. Ett samarbete mellan Glokala Sjuhärad, 
försvarsutbildarna och Tranemo kommun. Inbjudan kommer att finnas även på 
kommunens hemsida. Åke informerar även om att från och 1/1-18 är det CVE Center  
som finns med samlad kunskap och samordnade insatser mot våldsbejakande extremism. 
Läs gärna på deras hemsida. 
Ingrid: Ingrid och Anna-Lena har börjat att träffa årskurs 7 föräldrar. Föräldrar får 
möjlighet att lära känna varandra och man får värdefulla samtal. Därefter träffar man 
årskurs 8 föräldrar och då kommer tema vara spelmissbruk. 
Ann-Louise: SFI börjar snart med nationella prov för de som klarat av respektive nivå. 
Nu har SFI 64 elever inskrivna. 
Ulf: Integrationsgruppen Dalstorp har haft sin första träff. Välkomnar gärna fler män 
som volontärer. Ulf bjuder in till gudstjänsten i Glasets Hus på söndag klockan 17. Tema 
”Flykten valde oss”. 
Ted: 2018 kommer prognosen för Tranemo kommun att vara 14 anvisade flyktingar samt 
5 ensamkommande. Kommunen har reserverat tre lägenheter i Grimsås för anvisade 
familjer. Hyreskostnaden för de lägenheterna betalas av migrationsverket tills de 
anvisade personerna kommer. De betalar då sin hyra på egen hand. 
Lian: Handledare sökes för att kunna övningsköra för ett svenskt körkort. Kontakta 
gärna Lian. 
Fredrike: Tranemo kommun ingår i Gränslösa Bibliotek där mångspråk ingår.  
Bokbussen är ett värdefullt redskap för att nå alla. Språkcafe’ har en paus. Brist på 
volontärer och det finns ett önskemål om lördagar. 
Mary: Tranemo och Svenljunga /Arbetsmarknadsenhet fick beviljat 9 miljoner till 
Nytänk. Nytänk riktar sig till språksvaga och Nytänk ska arbeta för samverkan och ge ett 
bättre flöde till jobb och egen försörjning. Även extra pengar från Leader Sjuhärad till ett 
projekt som ska inventera och kartlägga alla företag med fem eller fler anställda i våra 
båda kommuner. Extratjänsterna är också igång med 16 tjänster i Tranemo kommun. Åsa 
Johansson är ansvarig för extratjänsternas organisering.  
Ingvar: Folktandvården fortsätter med Tandborstning i förskolan med mycket positiva 
utvärderingar. Där når man samtliga barn på de fem förskolor som är med idag. 
Folktandvården fortsätter med sin medverkan i Hälsokommunikation för de nyanlända 
som är inskrivna i etableringen. Mycket positivt med denna samverkan. 
Noak: Träffar ungdomar genom Storebror och försöker ge positiva möten och stötta för 
att göra goda och kloka val. 
Ove: Språkcafé i Församlingshemmet har start igen efter juluppehållet. Samma tid och 
dag torsdagar 14 - 16. Klädkammaren har upphört. Röda Korsets Vänstjänst tar tacksamt 
emot fler volontärer till sin verksamhet. 
Mia: Träffpunkt Solgård öppnar igen för mammor tisdagar 14 – 16 i 31:an Sprid gärna.. 
En värdefull mötesplats för goda samtal och gemenskap, 
Göran: Tranans mötesplats på Storgatan öppnar upp sin verksamhet igen denna veckan.  
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Juan: Kulturrådet ger kulturskolan i Tranemo ett extra bidrag för integration och Juan 
har anställt en integrationslärare som i huvudsak kommer att arbeta med elever på 
högstadiet och gymnasiet. Även en lärare som ska arbeta med musikproduktion på bla 
kommunens fritidsgårdar. Drama och film är områden som kulturskolan 
vidareutvecklar. 
Fidan: Berättar om HVB/ Hem för vård och boende/ har idag fem barn boende utifrån ett 
HVB beslut. Omsorgen har också ett stödboende med 9 boende. Stödboende är en 
boendeform där man få ett stöd med vardagen. De ensamkommande barnen lever med 
sin oro om eventuell avvisning och bär med sig trauman efter tiden på flykt. 
Kajsa: Kajsa informerar om kommunfullmäktiges beslut, 2017-12-11, om att erbjuda 
fortsatt skolgång och boende för asylsökande som fyllt 18, enligt vissa kriterier. Kontakta 
gärna Kajsa om du vill ha ytterligare information. Kommunen eftersöker stöd från 
civilsamhället för att kunna finnas för individerna, då detta inte ingår i kommunens 
ordinarie verksamhet. 
Ingela: Hälsar från folkhälsostrateg Karin om en enkät Trygghet, Trivsel och Hälsa som 
finns att besvara på kommunens hemsida https//www.tranemo.se/kommun-och 
politik/folkhalsa/aktuellt/ 
Hälsar också från rektor Lars:Gunnar om att Vård och Omsorgsprogrammet från och 
med vt-18 finns bredvid Integrationsenheten vid torget. Idag går 17 elever inom 
programmet. Till hösten beräknas SFI kunna lämna sina moduler och flytta in i nya 
lokaler i huset som byggs vid busscentrum.  
Aktuell lägesbild;  
245 asylsökande som väntar på sitt besked om uppehållstillstånd eller avvisning bor idag 
i Tranemo kommun.  
100 personer ingår i etableringen och har då fått sitt uppehållstillstånd. 
Kent-Ove: Berättar om beredningsuppdraget att göra en översyn av Tranemo kommuns 
integrationspolicy och tackar gruppen för att de fått vara med och lyssna in. Vill gärna ta 
del av synpunkter och nås via mail; kent-ove.karlsson@fv.tranemo.se   
 
Ingela tackade alla medverkade för intresse och goda samtal. Ett extra varmt tack till 
Stella för att vi fick ta del av NTFs verksamhet. Önskade också en god fortsättning på 
2018 och ett gott integrations år tillsammans. 
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