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20171221 Minnesanteckningar Samverkan Integration 

Lokal: Tranans café och second hand, Storgatan Tranemo 

Deltagare: 

Juan Ochoa, Tranemo kommun/ kulturskolechef 
Åke Widfeldt, Glokala Sjuhärad 
Anna Bäckström, Tranemo församling 
Ingrid Björk, Tranemo kommun/ Fritid 
Claes Blixt, Limac 
Kathleen Wireklev, politiker, gymnasiet, facklig 
Ingegerd Sjögren, Tranemo Församling 
Karin Eliasson, Tranemo kommun/folkhälsostrateg 
Ulf Södal, Svenska Kyrkan – Dalstorp, Limmared, Länghem 
Mats Egfors, Svenska Kyrkan 

 

Ersättare som mötesledare istället för Ingela Karlsson, integrationssamordnare, var idag 
Karin Eliasson, folkhälsostrateg. 

Mats Egfors inledde med att presentera Tranans café och second hand, vår möteslokal 
för dagen. Cafét ska vara en plats för möten och möjligheter och öppnade den 1 
december 2017. Platsen har varit välbesökt sedan öppnandet. I lokalen finns även en del 
med Second hand. Behållning går till kyrkans diakonala verksamhet. Anna Bäckström, 
diakon, är ansvarig på plats och arbetet ska bedrivas som en del i det diakonala arbetet. 
Diakonalt arbete beskrivs som tron omsatt i handling. Ett flertal volontärer är sysselsatta i 
verksamheten och tanke finns på fler verksamheter i lokalen. Som exempel nämns 
stickcafé, författarkvällar 

Dagen till ära har vi besök av Juan Ochoa, kulturskolechef. Juan är inbjuden för att 
berätta om kulturskolan. Han berättar att tradition med musikskola funnits i 60 år och i 
utökandet till kulturskola, där även dans och konst får plats, har funnits i 15 år. Skolan 
har ca 800 elever inskrivna. Övergripande mål är att göra kulturskolan så tillgänglig som 
möjligt. De har haft mycket uppsökande verksamhet, t.ex öppet hus, för att locka elever 
till skolan. 2017 har kulturskolan varit avgiftsfri och kommer så också att vara under en 
del av 2018. Kulturskolans verksamhet bidrar till stor del i integrationsarbetet. Bl.a finns 
en internationell kör och en ledare som undervisar i instrument från mellanöstern. Elever 
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förenas i orkestrar redan från tidig ålder. Samverkan finns även bl.a med Röda korset, 
LSS mfl. Man vill även samverka med kulturskolor runt om i regionen. 

Kulturskolan söker pengar bl.a från Kulturrådet, VGR och framåt finns planer på att 
samarbeta med konstnärer i Uddebo och att starta filmskola. Man vill samarbeta med 
fritidsgårdar för att nå nya grupper. Det är naturligt att träffas kring kultur. Kulturskolan 
är mycket positiv till att eventuellt få använda Tranans café som en arena att uppträda. 

Ingrid Björk lyfter Musiktävlingen som pågått i över 20 år. Tävlingen är ett populärt 
samarbete mellan fritid och kulturskolan. 

Man ser fram emot att Centralen byggs – nya biblioteket och mötesplats som ska börja 
byggas under 2018. Det finns idéer om hur man redan nu skulle kunna bygga upp en 
gestaltning av platsen där Centralen ska byggas. Kanske kan man ta hjälp av arkeologer 
för att lyfta platsens historia. En idé finns om att göra platsen till en arena för en 
Centralfestival där integration är huvudspåret. 

Ingegerd Sjögren berättar om det välbesökta språkcaféet. Något som märks nu är att 
kvinnorna börjar komma mer och att nivån på språket har skiftat från relativt hög till 
lägre. Fler betraktas nu som analfabeter och behöver mer stöd. Det är en stor del 
familjefäder som aldrig gått i skolan. Tidigare var fler högre utbildade.  
Bland de som Ingegerd träffar så saknas mycket förnödenheter, bland annat saknas 
vinterkläder. Om man har att lämna så kan detta ske på språkcaféet. Alla tar med sig info 
och sprider. 

Claes Blixt, Limac, ansvarig på Återbruket Limmared har under senaste tiden upplevt en 
stor expansion. De har enormt mycket grejer och de skänker vidare till Lettland. De har 
varit i Lettland och sett att det de sänder kommer till god nytta. De kollar först av vad 
som behövs innan de skickar så att allt kommer till användning. 

Claes berättar att framöver så finns ambitionen att hitta 1-2 familjer, nya i Sverige, att 
lyfta fram och skänka dem bohag. Detta skulle lyfta både de nya svenskarna och Limac, 
Återbruket. Återbruket sysselsätter även en stor spridning av människor, ett flertal 
arbetstränar och en del har det som en del att avtjäna straff etc. De ställer bl.a krav på att 
svenska talas, så här kommer en del språkträning. De vill satsa på kvinnor framöver. 

Åke Widfeldt från Glokala Sjuhärad berättar om att bibliotekets språkcafé verkat rinna 
ut i sanden. Ett flertal män saknar möjlighet att prata med varandra. Biblioteket är öppet 
på helgen också. Dock har inte biblioteket i sin regi sett möjlighet att ordna språkcafé. Det 
är ju dock öppet för alla att komma dit. 

Åke lyfter den 7 februari, då ett tillfälle kring information om ”Våldsbejakande 
extremism i Sjuhärad – vad kan vi göra för att värna demokratin” hålls på biblioteket i 
Tranemo. Inbjudan delas ut. 
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Ulf Södal berättar om att vi får vara flexibla i vår föränderliga värld. Han möter många 
människor som lever i ovisshet, som har fått uppehållstillstånd, men också dem som fått 
sitt avvisningsbeslut. Han har stött på bl.a 2 bröder där den ene fått stanna, men den 
andra blivit avvisad. Detta är svårt att förstå. Ulf berättar om den aktion som är planerad 
– att åka till migrationsverket med ett föremål från Glasets hus. Man vill förevisa att 
människan är skör och kan inte behandlas hur som helst. 

Claes Blixt flikar in och delar med sig av den glädje han fått uppleva i ett flertal fall då 
personer fått uppehållstillstånd. 

Ingrid Björk berättar om de aktiviteter som sker under jullovet och att fritidsgårdarna 
har öppet under vissa perioder. Information om detta delas ut. Ingrid och A-L 
Mårtensson kommer i vår att träffa 7-ans och 8-ans föräldrar. De undersöker ev behov av 
tolk i dessa fall. De kommer på träffarna bl.a att upplysa om spelmissbruk, ANDT mm. 

 

Mats Egfors berättar att utöver Tranans café så är även två förskolor på väg att startas. 
En i Tranemo och en i Länghem. Alla dessa verksamheter ses som viktiga brobyggare. 

I en framtid med eventuell familjecentral ses ett givet samarbete. Bl.a i form av 
samtalsrådgivning 

Karin Eliasson, folkhälsa – berättar att andra omgången av Hälsokommunikation är 
avslutad med en uppföljning på Hagatorpet. Upplevelsen bland deltagarna är positiv och 
de har tagit till sig mycket lärdom. Bäst upplevdes besöket hos tandvården. Folkhälsan 
delar ut reflexer. 

Bo Sandberg, präst Länghem, inkom senare under mötet och presenterade sig i slutet av 
mötet. 

 

Vid tangenterna Karin Eliasson, folkhälsostrateg 
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