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Integration Tranemo kommun 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen 14 juni 2018 
 
Medverkande: 
Karin Eliasson, Tranemo kommun/TSK 
Daniel Fyhr, Tranemo kommun/TSK 
Joanna Larsson, Arbetsmarknadsenheten 
Ulf Fredeväg, Kyrkorna 
Ildiko Nagy, Integration Svenljunga 
Louise Bertilsson, Tranemo kommun/Omsorgssektionen 
Ingvar Dimberg, Folktandvården 
Kristina Andersson, Tranemo Bostäder 
Göran Holmberg, Missionskyrkan Tranemo 
Bengt-Anders Larsson, Politiker 
Simon Filipsson, Tranemo kommun/Gymnasiet 
Karl-Johan Henriksson, Volontär 
Lian Nyman, Tranemo kommun/ Integration 
Ted Lundgren, Tranemo kommun/Integration 
Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun/SFI 
Lars Liljegren, Lions 
Nina Holst, Tranemo kommun/Biblioteket  
Lars-Gunnar Johansson, Tranemo kommun/Vuxenutbildningen-Gymnasiet 
Ingela Karlsson, Tranemo kommun/Integration-Trygg och säker kommun 
 
Ingela hälsade alla varmt välkomna till dagens samverkansmöte och ett särskilt 
välkommen till Karin och Daniel. 
Karin och Daniel berättade och visade en presentation över TSK och dess syfte och 
arbetsmetoder med bland annat lägesbilder och Trygghetsmöten. Se bifogad pdf. 
Nina: Språkcaféet på lördagar avslutas. Ett stort intresse de första gångerna, men sedan 
inga besökare. Till höst startar bibliotekets projekt Gränslösa Biblioteket som innebär att 
biblioteket ska ut på flera sätt i kommunen. Ett antal aktiviteter redan inbokade; 1/10 
arabisk dockteater, 3/10 persiskt författarbesök, 24/10 Göteborg Combo. 
Ulf: Berättar om en möjlighet för ensamkommande för gymnasiestudier. Se bilaga. 
Lägerdag i Kuvarp även i år, ca 70 personer kommer. Kyrkan håller på och spelar in en 
två minuters film Trygg i att vara människa. Den kommer att skickas till minister då de ej 
fick komma och träffa hen angående önskan om att diskutera svensk flyktingpolitik. 
Göran: Språkcaféet har under våren haft sammanlagt 729 besökande uppdelat på 18 
tillfällen! Till hösten, start7/9, är det Missionskyrkan som är samlingsplatsen. 
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Kristina: Fortfarande kö till Tranemo Bostäder. Skadegörelse då och då, men mestadels 
lugnt i områdena. 
Karin: Kvinnocafé fortsätter i Glasets Hus på tisdagar även i höst. Men då också med 
studiecirkeln Älskade barn. I tisdags hade caféet besök av bröstcancerföreningen Viola 
som presenterade sin verksamhet vilket lockade ett flertal att komma och delta. 
Joanna: Nytänk riktar sig till språksvaga invånare: Sex månader förläggs i Tranemo, sex 
månader förläggs i Svenljunga. Börjar till hösten. 
Ildiko: Är med här idag, inbjuden av Ingela, och är mycket imponerad av er samverkans 
grupp och vad ni uträttar tillsammans.   
Lars: Lions två största satsningar är ”Gömda barn i Syrien” samt ”Färskt vatten i Afrika”. 
Här hemma samarbetar Lions med L-G, Simon och gymnasiet med olika inriktningar för 
att stötta ungdomar till goda fullgjorda studier. Idag har 150 miljoner människor fått stöd 
av Lions.  
Louise: Samarbete mellan folkhälsa och Limac /Återbruk för kvinnor ut i arbete. 
Ted: Av kommunens 14 anvisade personer med uppehållstillstånd har nu 11 fått sitt 
boende i kommunen och startar sitt nya liv med studier och arbete. 
Lars-Gunnar: Gymnasiet har klara rutiner och regler för om ngn elev kommer 
drogpåverkad till skolan. Elev blir ombedd att kontakta Närhälsan för provtagning. Om 
provet visar positivt då avstängs elev från skolan. Kontakt med vårdnadshavare och 
socialtjänst. Gymnasiet är mycket tacksamma över samarbetet med Lions som bland 
annat möjliggör utdelning av stipendium till eleverna. Utmaning för skolan är att 
utveckla arbetet med integration. Industriprogrammet som utvecklas för att möta fler 
elevgrupper. SFI elever önskar studiebesök på arbetsplatser. 
Bengt-Anders: Det växer så det knakar i pallkragarna vid Prästgården i Länghem. 
Utökning av intresserade. 
Lian: Fler ensamkommande ungdomar som får sitt boende ordnat under tiden de läser 
klart gymnasiet. 
Ingvar: Folktandvården fortsätter med tandvårdsinformation för SFI elever för att de 
sedan ska stötta sina egna barn till god tandhälsa. Samarbetet med integration i Tranemo 
kommun har nått både SKL och civilminister. Nu är det dags för Tandläkarnas 
riksstämma i höst i Göteborg. Där ska vi, Ingvar och Ingela, presentera vår 
samverkansgrupp och vad den bidrar med. Vi behöver ta ett nytt foto! 
Carl-Johan: Språkcaféet hade sin avslutning uppe på Berg. Deltagarna fick möjlighet att 
prova på ridning och bekanta sig med gården och dess djur. Mycket positivt. Drömbrevet 
är en värdefull metod för att försöka behålla mod och kraft under asylperioden. 
Ingela tackade alla medverkande för intresse och värdefull dialog. 
Att helheten är mer an summan av delarna är så tydligt när vi träffas och delger 
varandra information och kompetens. Vi grattade också Ulf då han fick årets 
integrationsstipendium av Tranemo kommun. I samverkansgruppen kan vi kanske var 
och en ta emot studiebesök av elever från SFI. 
Med önskan om en skön sommar. Vi ses igen i augusti!   
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