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Integration Tranemo kommun 

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 19 oktober 2017 
Medverkande: 
Karin Eliasson, Tranemo kommun/Folkhälsa 
Ingrid Björk, Tranemo kommun/Fritid 
Annika Persson, Tranemo kommun/ IM samordnare 
Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun/SFI 
Ulf Södahl; Kyrkorna 
Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 
Lian Nyman, Tranemo kommun/Integration 
Madde Lind, Arbetsmarknadsenheten 
Mary Andersson, Arbetsmarknadsenheten 
Mats Egfors, Svenska kyrkan 
Ove Bernrot, Tranemo Mossebo Röda kors krets 
Åke Widfeldt, Glokala Sjuhärad 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun/ Integration 
 

Ingela hälsade alla varmt välkomna och inledde med att fälla upp ett mönstrat paraply. 
Paraplyet användes sedan för att berätta om vad integration och inkludering kan vara 
utifrån den enskildes förutsättningar och vad olika delar i samhället kan samverka och 
bidra med. Att paraplyet fungerar bättre när det är utfällt, då det blir tydligt hur 
värdefullt det är med samverkan utifrån var och ens uppdrag. 
 
Därefter dagens presentation av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet, AME, av och 
med Mary Andersson, se bifogad presentation. 
 
Mats: Berättar om Svenska kyrkan satsning med Att bygga broar och att skapa 
mötesplatser. Utvecklar vidare Prästgården i Länghem samt öppnar ny verksamhet på 
Storgatan den 1/12. Storgatan där samarbetar man med Arbetsförmedlingen. Kommer att 
vara öppet 3 dagar i veckan. Två förskolor kommer att öppnas, Tranemo och Länghem. 
Behov av samtalsrådgivning är stort därför öppnas även för det. Svenska Kyrkan 
fortsätter med språkcafé på torsdags em i församlingshemmet tillsammans med Röda 
Korset och Missionskyrkan. Kontakta gärna Mats om du vill veta mer. 
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Ove: Välbesökt språkcafé, ca 50 personer varav 10 volontärer. Lyckad utflykt till 
Björnhyltan förra veckan. Den 7/12 är det Hagatorpet som ska besökas. 
Åke: Glokala Sjuhärad bjuder in till föreläsning den 26/10 i Borås. Den 7/2-18 är det 
fortsättning på föreläsning om våldsam extremism. Denna gång i Tranemo. Program 
kommer. 
Karin: Hälsokommunikation fortsätter för gruppen som ingår i etableringen. Varannan 
måndag. Nästa måndag är det besök till Folktandvården där Ingvar tar emot. Tranemo 
får besök av Linus Törnblad vecka 43. Se annons i STT. På gång att bildas ett 
ungdomsfullmäktige. Viktigt att arbeta med demokratiprocesser och fånga ungdomarnas 
intresse för engagemang.  
Ingrid: Under novemberlovet dags för musiktävlingen. Den 6/11 föreläsning 
Energidrycker – en hälsofara med/av Marie Clasgård från Sportfront klockan 18.00 – 
19.00 Tranemo Medborgarhus. Ingrid berättar om Höstlovsprogrammet. Läs mer om det 
på hemsidan. 
Annika: IM språk har idag 68 inskrivna, flera går vidare till nationella program. Finns en 
stor oro hos ungdomarna på grund av ålders uppskrivningar och flytt till asylboende och 
eventuell avvisning. En journalist kommer idag för att göra ett reportage. Hälsoskolan för 
gymnasiet startar idag. 
Ann-Louise: SFI har haft en period av nationella prov och de är nu klara och nya grupper 
har bildats. Fungerar fint. 
Ulf: Limmared där öppnar Missionskyrkan för öppet hus på fredag eftermiddagar. 
Ted: 2018 kommer prognosen för Tranemo kommun att vara 14 anvisade flyktingar samt 
5 ensamkommande. 
Lian: Mammor på Solgård fungerar fint. Hoppas att fler ser möjligheten. Sprid gärna.  
 
Ingela tackade alla medverkade för intresse och goda samtal. Ett extra tack till Mary 
och Madde för presentation av Arbetsmarknadsenheten, AME. Värdefullt för oss alla 
att få ta del av den viktiga verksamheten som AME erbjuder för att ge deltagarna 
möjlighet till utveckling och till egen försörjning. 
 
Känn dig varmt välkommen till november mötet den 16 november klockan 10.30! 
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