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Integration Tranemo kommun 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen den 2 maj 
Medverkande: 
Karin Eliasson  Tranemo kommun/folkhälsa 
Lars Liljegren  Lions 
Calle Nyman  Lions 
Ted Lundgren  Tranemo kommun/flyktingsamordnare 
Ingrid Björk  Tranemo kommun/fritid 
Joanna Larsson Arbetsmarknadsenheten/projektledare 
Ann-Louise Stensson  Tranemo kommun/SFI 
Karl-Johan Henriksson Språkcafé 
Kristina Andersson Tranemo Bostäder 
Bengt-Anders Larsson Politiker  
Claes Blixt  Limac 
Åke Widfeldt  Glokala Sjuhärad 
Ove Bernroth  Röda Korset 
Ingegärd Sjögren Språkcafé 
Fidan Bilalli  Tranemo kommun/Omsorgen/Ensamkommande 
Ingela Karlsson Tranemo kommun/integrationssamordnare 
 
Ingela hälsade alla varmt välkomna till dagens samverkansmöte. 
Ett särskilt välkommen till Fidan som kommer att berätta om sitt arbete med 
ensamkommande barn och ge en aktuell lägesbild. 
 
Fidan: Antalet ensamkommande minskar i Tranemo liksom i riket eftersom vissa fyllt 18 
år och fått uppehållstillstånd. Några fått avslag. Gränskontroller och dagens migrations 
politik är andra orsaker. Tranemo kommuns politiska beslut som möjliggör att man kan 
fullgöra gymnasiet, även om man blivit åldersuppskriven, hjälper ungdomarna på flera 
sätt. Integrationsenheten finns som stöd för den gruppen, i dagsläget 2 personer. ”Våra 
killar mår bra” säger de själva, men det finns en ohälsa hos dem. Ovisshet om 
morgondagen…Olika trauman, olika upplevelser som man varit med om under flykten. 
Riskfaktorer – de har ingen stöttepelare utanför boendet att luta sig emot, ingen egen 
familj. Att satsa på de ensamkommande är att satsa för framtiden. De är 
studiemotiverade och vill bidra till landet. Med rätt förutsättning kommer de att lyckas 
väl. 



   

 

 

2 (3)  

 

Claes: Limac arbetar som ett socialt företag och har ett gott samarbete med LSS.  Har 
”månadens familj” som de hjälper och stöttar på ett antal sätt. Claes tar gärna emot 
förslag på nästa familj. 
Åke: Hälsar från Nina i biblioteket om Elva kaffe lördagar. Sprid gärna. Ett bra tillfälle att 
träffa nya vänner. Bjuder in till föreläsningen 16 maj klockan 19 som ordnas av Glokala 
Sjuhärad. Tema är Freden är möjlig – om alla vill med professor Stellan Vinthagen. 
Ingegärd: Språkcaféet har hittills haft 681 besökande. Flera är analfabeter som inte fått 
tillgång till utbildning i sitt forna hemland. Lång väntan för asylsökande till 
migrationsdomstol efter att man gjort sitt överklagande.  
Åke: Elva kaffe på biblioteket på lördagar. En möjlighet att möta nya vänner! 
Påminner om föreläsningen Freden är möjlig om alla vill den 16 maj i Svenljunga 
Teaterbiografen som arrangeras av Glokala Sjuhärad.  
Kristina: Trångt om lägenheter. Påminna om att ställa sig i bostadskö om man är i behov 
av boende. 
Carl-Johan: Att få ett eget boende är värdefullt för att kunna fungera i sitt nya hemland. 
Att bo inneboende är ingen bra lösning för någon. 
Ann-Louise: SFI flyttar till nya lokaler till hösten. Första och andra våning i huset vid 
resecentrum. 77 inskrivna inom SFI i dagsläget. 
Joanna: Berättar om DUA och om olika samverkansprojekt, om tillgång till studier och 
arbete. Tranemo har flera extratjänster igång. Samarbetet mellan SFI och Nytänk för att 
arbeta med språksvaga för vidare studier och jobb. Mycket på gång. Kontakt gärna 
Joanna för ytterligare information om vad arbetsmarknadsenheten har för olika 
satsningar. 
Ove: Röda Korset finns med på språkcaféet. Är nu klara med krisberedskapsplanen som 
också kommer att delges kommunens säkerhetssamordnare. 
Bengt-Anders: Tillsammansodlingen i Prästgården Länghem är igång. Det växer så det 
knakar i pallkragarna. Ta gärna kontakt med Prästgården eller Bengt-Anders om du vill 
veta mer eller vill vara med. Tillsammansodlingen går i BI-tankar! 
Karin: Kvinnocaféet i Glasets Hus på tisdagar mellan13.30 -16.00 välkomnar gärna fler. 
Sprid gärna. Två personer går nu utbildning för att vara studieledare för Älskade barn. 
En studiecirkel Studiefrämjandet och Tranemo kommun kommer att starta hösten-18.  
Jenny Strömstedt är bokad för en föreläsning den 23/10. Återkommer med mer inf. 
Ted: Mottagande av barnfamiljer. Viktigt att det finns ett gemensamt ansvar för 
barnfamiljerna. Från år 2020 kommer nya rutiner för hur asylsökande ska tas emot. Mer 
inf kommer. 
Lars och Calle: Lions har 22 medlemmar i Tranemo. Lions stöttar framförallt gymnasiet 
och har ett gott samarbete med rektorerna där. Kan göra det ”lilla extra”. Hör gärna av 
dig till Lars om du vill veta mer. 
Ingrid: Sommarlovsprogrammet är snart klart för utskick. 
Ingela tackar samtliga för ett värdefullt möte och ett extra varmt tack till Fidan för 
värdefull information. Välkomnar till nästa Samverkansmöte den 14 juni! 
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