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Integration Tranemo kommun 

Minnesanteckningar från mötet med Samverkansgruppen 16 november 2017 

Medverkande:  
Monica Kruslock, Grimsås IF 
Joanna Larsson, AME 
Ove Bernroth, Tranemo-Mossebo RK 
Louise Bertilsson, Tranemo kommun, Omsorgssektionen 
Nina Holst, Tranemo kommun, Biblioteket 
Anna Fagerlund, Svenska Kyrkan, Kinds Pastorat 
Ingegärd Sjögren, Svenska Kyrkan, Kinds Pastorat 
Marie Ahlberg, Västra Götalandsregionen, Projekt ”Hälsa i Sverige” 
Annika Loman, Tranemo kommun, Fritid 
Annika Persson, Tranemo kommun, Tranemo Gymnasieskola 
Lars-Gunnar Johansson, Tranemo kommun, Tranemo Gymnasieskola 
Lian Nyman, Tranemo kommun, Integration 
Ted Lundgren, Tranemo kommun, Integration 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun, Integration 
 
Ingela hälsade alla varmt välkomna till dagens möte. Juan fick förhinder, hälsar så gott 
till alla och hoppas få återkomma om presentation av kulturskolan. Istället hälsade vi 
Marie Ahlberg varmt välkommen. Marie representerar Västra Götalandsregionen och 
Projekt ”Hälsa i Sverige”. Marie presenterade sitt område och vad regionen kan bidra 
med i integrationsarbetet.  
 
Marie: Västra Götaland har uppmärksammat nyanlända och området hälsa. Projekt 
”Hälsa i Sverige” Marie berättade om de möjligheter som finns. Viktigt med samarbete 
och samordning för att kunna bidra till en jämlik hälsa. Se bifogad pdf 
Monica: Det fungerar fint i Grimsås. Man tittar in hos mig när man har frågor eller 
undringar. Språkcafé i kyrkan på torsdag em, där träffas nyanlända och volontärer. 
Ledighetskommittén har också bjudit in daglediga nyanlända. 
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Joanna: Vi väntar på beslut för Nytänk som ska komma den 5 december. Det ser lovande 
ut. 
Ove:  Språkcaféet i Tranemo församlingshem är välbesökt. Senast 54 personer. Nya 
ansikten hela tiden. Vi har även varit på Björnhyltan i höst samt haft besök av 
kommunpolis Sven Gardell. Mycket positivt. 
Louise: Färre ensamkommande idag. Flera fyllt 18 år eller blivit åldersuppskrivna. 
Stödboendet på Lövängen ska bli klart i december. Västergården kommer vara kvar som 
boende för ensamkommande. 
Nina: SFI grupper haft studiebesök i Biblioteket. Biblioteket ser att fler och fler 
utlandsfödda kvinnor hittar biblioteket och dess utbud. Tranemo kommun deltar i 
satsningen Integration – mångspråk.  
Ann: Kyrkan har sökt och fått pengar till språkcafé i Sjötofta som är varje fredag fm i 
Bygärde. Kyrkan letar efter praktikplatser för asylsökande. Kyrkan erbjuder också 
samtalsrådgivning som ges kostnadsfritt. 
Ingegärd:  Språkcaféet är mycket uppskattat. Nu är dari det mest förkommande 
modersmålet. Hela familjer kommer då vi ordnar aktiviteter för barnen också. Ca 10-12 
volontärer medverkar. 
Annika: Fritidsgårdarna är välbesökta, mycket ungdomar framförallt på yttergårdarna. 
Grottan används även dagtid med ungdomar med stöd av ”fältare”. ”Utmärkt förening” 
är en process för föreningslivet att arbeta med mjuka frågor och mångfald som stöttas av 
och med SISU. Flera av kommunens föreningar deltar. 
Annika: Gymnasiet märker av att flera av de ensamkommande pojkarna är oroliga på 
grund av eventuella åldersuppskrivningar och eventuella avvisningar.  
Lian: En stor grupp ingår i etableringen, ca 100 personer, som nu har studier i svenska 
och ingår i övriga aktiviteter för jobb och egen försörjning. 
Ted: Informerade om nya regler inom etableringsuppdraget som börjar gälla 1/1-18. 
Ingela: Påminner om dagen i Borås den 6/12. Se bifogad inbjudan .Ingvar och Ingela 
kommer då,( ca 15 min) att berätta ett lokalt exempel om samverkan mellan region och 
kommun ”Tranemomodellen för integration – samverkan gynnar allt från tandhälsa till 
inkludering. Tranemo kommun är nu på gång med ett arbete ”Trygg och säker 
kommun”.   Mer information nästa gång vi ses. 
 
Ingela tackade alla för en värdefull fm. Ett extra tack till Marie som var med idag och 
berättade om Hälsa i Sverige.  Tack även Gudagott för god kaka. 
Nästa möte är den 21 december. Då hälsar Kinds Pastorat oss välkomna till deras nya 
lokal på Storgatan klockan 10.30 
 
  


