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Integration Tranemo kommun

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen den 28 mars 2019
Medverkande:
Joanna Larsson, AME / Nytänk
Ingrid Björk, Tranemo kommun / Fritid
Lars Liljegren, Lions Tranemo
Ingegärd Sjögren, Språkcaféet
Simon Filipsson, Tranemo kommun / Fältare
Ragnhild Haraldsson, Språkcaféet
Karl-Johan Henriksson, Språkcaféet
Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun /SFI
Leif Bengtsson, STS
Anna Letth, KF
Noak Metto, Företagare
Juan Ochoa, Tranemo kommun / Kulturskolan
Magnus Claesson, Tranemo kommun / Biträdande rektor/SYV
Malin Carlander/Tranemo kommun / Bibliotek
Ingela Karlsson, Tranemo kommun / Trygghet
Ingela hälsade alla varmt välkomna till dagens samverkansmöte.

TRA1000, v 2.0, 2011-06-08

På träffen idag samtalade vi tillsammans om vad det kan innebära att växa upp i en hederskontext.
Onsdagskvällen i biblioteket hade som tema Glöm aldrig Pela och Fadime! Föreläsare var Maria och
Jeanette som uti från olika perspektiv berättade om hedersrelaterat våld och förtryck. De båda är
engagerade inom GAPF. Titta gärna på svt play, söndagens agenda 21 samt torsdagens Opinion live
där Maria medverkar.
Ett ämne som berör….Vi måste var och en stötta de som utsätts individuellt men också genom den
svenska lagstiftningen.
Ingrid: Berättade om POSOM och dess syfte. POSOM gruppen går i arbete vid extraordinär
händelse. Nu finns också Röda Korset kopplat till POSOM vid behov.
Malin: Biblioteket har mycket på gång. Se på hemsidan. Förbereder sin flytt till nytt bibliotek, bland
annat ett antal olästa böcker ska gallras ut. Titta gärna på filmen om nya biblioteket;
https://www.youtube.com/watch?v=4Hz7EisSBSQ&t=1s
Magnus / Lollo: SFI ”rullar på”. Att säkerställa goda rutiner för samtliga inblandade.
Färre nyanlända elever. Flera av eleverna deltar i studiecirkeln Älskade barn. De träffas i SFI
lokalen tisdag em. Viktig samverkan!
Leif: Solidaritet engagerad i flyktingfrågan på både nationell som lokal nivå. Leif berättade om ett

pågående engagemang för en familj.
Carl-Johan: Vi har 160 föreningar i vår kommun. Att delta i en förening ger goda möjligheter till att
knyta kontakter och känna att man bidrar till samhället. En väg också till arbete. Att hitta boende
för nyanlända är inte enkelt att lösa. Både stora och små lägenheter saknas.
Anna: Berättade om det goda värdet med att ha vänner från hela världen.
Noak: En viktig väg för att bryta hedersnormen är att ha ett arbete och vara en del av. Inte gå
hemma och vara avskuren från övriga samhället.
Juan: Att vara med i olika sammanhang är oerhört viktigt för att bryta invanda mönster.
Kulturskolan har en stor verksamhet där nya kontaktytor skapas. Ett värdefullt samarbete med
gymnasiet.
Lasse: Lions fortsätter att stötta gymnasiet genom olika insatser.
Simon: Social stödteamet finns där behov är. Det som uppmärksammats är att psykisk ohälsa går
ner i lägre åldrar.
Joanna: En ny grupp i Nytänk är på gång att starta. Denna gång i Svenljunga med deltagare från
båda kommunerna 50/50. Joanna välkomnar till Öppet Hus den 8 maj i AMEs lokaler på
Stationsgatan 1 i Svenljunga.
Ragnhild: Att våga bjuda in till samtal och till föreningar, viktigt att vi gör för alla.
Ingegärd: Språkcaféet hade 58 deltagande förra veckan. I em kommer vår kommunpolis för att
informera om allt från körkort till lagar. Värdefullt att nyanlända förstår polisens uppdrag och att
det är stor skillnad på polisens roll i de länder de har flytt från och polisens roll i Sverige.

Ingela tackade alla medverkande för goda samtal.
Idag valde vi att diskutera tillsammans och använde mindre tid till ”laget runt”. Det är det
som kännetecknar Samverkansgruppen att vi pratar om det som känns nära och det som vi
behöver prata om. Idag var vi dessutom extra lyriska över den goda kakan till kaffet!
Nästa Samverkansmöte är den 25 april. Samma tid och plats.

