
 

TR
A1

00
0,

 v
 2

.0
, 2

01
1-

06
-0

8 

 

 
Vår ref: Ingela Karlsson 
Trygghetssamordnare 
Datum: 2019-12-06 

 
 
 
 
 
 
 
 

Integration Tranemo kommun 
Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppen den 5 december 2019 
 
Medverkande: 
Lars-Gunnar Karlsson, Tranemo kommun, ekonomi 
Viktoria Waltersson, Tranemo kommun, ekonomi 
Åke Widfeldt, Glokala Sjuhärad 
Carl-Gunnar Nyman, Lions 
Ingrid Björk, Tranemo kommun / Fritid 
Lars Liljegren, Lions Tranemo 
Ingegärd Sjögren, Språkcaféet 
Monika Kruslock, Grimsås IF 
Ragnhild Haraldsson, Språkcaféet 

           Karl-Johan Henriksson, Språkcaféet 
           Ann-Louise Stensson, Tranemo kommun / SFI 
           Ingvar Dimberg, Tidigare chef Folktandvården Tranemo  
           Anna Letth, KF 
           Göran Holmberg, Equmenia kyrkan 
           Juan Ochoa, Tranemo kommun / Kulturskolan 
           Farnaz Hajizaden, Nytänk / AME 
           Sahn Kazanci, Asylsökande från Turkiet 

Ingela Karlsson, Tranemo kommun / Trygghet 
 
 

Ingela hälsade alla varmt välkomna till dagens samverkansmöte. 
Ett extra varmt välkommen till Lars-Gunnar och Viktoria från Servicesektionen. 

 
 
 

Lars-Gunnar och Viktoria: Berättade och visade bilder om kommunens ekonomiska läge och om 
den politiska inriktningen framöver. 
Hur ersättning från Migrationsverket till kommunen fungerar för de kommunala verksamheter som 
är berörda av att tex ordna skolgång för barnen, ersättning för mottagande av anvisade flyktingar 

och också boende och uppehåll för ensamkommande barn. Se bifogad fil. 
Kommunens 

ekonomi-integration 
För ersättningar som betalas ut till asylsökande och regler för detta kan läsas på 
www.migrationsverket.se. 
Åke: Glokala Sjuhärad m.fl. planerar en föreläsning om Turkiet med Ingmar Karlsson i slutet av 

http://www.migrationsverket.se/


 

januari. Träff den 9/12, 14.00 för planering i kommunhuset tillsammans med Ingela.  
Juan: Berättar om kulturens kraft för integration. Nya kurser på gång, bland annat spelutveckling. 
Inom kulturverksamheten inom Tranemo kommun är idag 4 av 10 utlandsfödda. 
Lars: Lions fortsätter att stödja Tjernobyl barnen samt samarbetet med gymnasiet. Berättar om att 
lucia gruppen var eniga om att fortsätta med lotteriet för Cancerfonden Väst. 
Ingrid: Fritidsgården Grottan kommer att ha öppet Annandag jul. 
Ragnhild: Då språkkafét är mycket uppskattat av nyanlända önskar vi ytterligare volontärer. 
Ingegärd: ICA i Dalstorp vill gärna fortsätta att ge stöd till asylsökande. Vi håller kontakten med 
dem och förmedlar sedan ut till er andra i de olika språkkaféerna. Röda Korset har gett ett 
ekonomiskt bidrag som möjliggör julklappsutdelning årets sista språkcafé. Startar igen 16/1 – 2020, 
samma tid och plats. 
Carl-Gunnar: Företagen behöver arbetskraft. De borde vara med på våra träffar. Hur kan vi 
tillsammans arbeta för att fler kommer till anställning med egen lön? 
Monika: Att som nyanländ gå med i föreningslivet är oftast enkelt för barnen. Men hur får vi med 
de vuxna att bli aktiva både i förening och som stöttande förälder där deras barn medverkar. 
Kar-Johan:  Fortsätter att stötta nyanlända med att skriva cd och knyta kontakter med företagare. 
Ann-Louise: SFI startar kvällskurser jan-20. I Strömfors, i kapellet, anordnas nu språkkurser genom 
Studiefrämjandet, främst för asylsökande i Tranemo och Svenljunga kommuner. Måndag och 
torsdagar 14.00 – 17.00 med ledare Anna Hofmann. Hofmann.anna@arcor.de 
Ingvar: Kul att vara med här idag, även om jag inte arbetar i Tranemo längre. Hoppas på att 
tandborstning i förskolan fortsätter. 
Anna: Trevligt med advent och dess belysning i fönster. Kyrkan i Grimsås är en värdefull plats för 
möten och knyta nya kontakter. 
Göran: Equmenia kyrkan fortsätter med sitt stöttande arbete med nyanlända. Språkmöten på 
onsdag eftermiddag. Har nu stöttat tre nyanlända till anställning inom industri i Hillerstorp. Nöjda 
företagare och nöjda nyanställda! 
Farnaz: Nytänk har nu en grupp på gång i Tranemo.   
Sahn: Som asylsökande vill jag inget hellre än att kunna få bidra till samhället Sverige. 
Ingela: Berättar från Länsstyrelsens dag, Integrationsforum, den 14/11. Tony Hansén, 
kommunstyrelsens ordförande deltog i en panel med tema Möjligheter i det kommunala arbetet för 
en lyckad integration. Dagen var värdefull på flera plan. Tranemo kommun med sin 
samverkansgrupp Integration lyfts fram som ett gott exempel samt den enighet som den politiska 
ledningen har för att göra det bästa för alla som bor och verkar i kommunen. Från dagen, se bifogad 
fil. Länsstyrelsens hemsida: 
Utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län 
Rätt insats av rätt aktör i rätt tid - Framgångsfaktorer för nyanländas etablering i Västra Götalands län 
Lägesbilder från kommuner och regioner 2019 
Ingela presenterade november månads gemensamma lägesbild från TSK, polis och Tranemo 

Bostäder. Se bifogad fil. 
Sammanfattning 

gemensam lägesbild  
Nästa år kommer Ingela att arbeta måndag, tisdag och onsdag. Samverkansmöten kommer då 
istället att ske tisdagar. Mötet valde samma tid 10.30 – 12.00 och samma plats Gudarpsgården. 
 

 
Ingela tackade alla medverkande för goda samtal och tack för ännu ett värdefullt möte. 
Dessutom en riktigt God Jul och Gott nytt år! 
 
 

mailto:Hofmann.anna@arcor.de
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f5699ec/1574429328039/Utmaningar%20och%20m%C3%B6jligheter%20i%20det%20kommunala%20arbetet%20f%C3%B6r%20en%20l%C3%A5ngsiktig%20integration%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20l%C3%A4n%20(003).pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6a8f491016b944a8cbe28525/1566385729899/2019-38.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2019/201921-lagesbilder-fran-kommuner-och-regioner-2019.html


 

Nästa Samverkansmöte är den 28 januari. Samma tid och plats. 
 
Vårens mötesdagar: 
Jan 28/1 
Feb 25/2 
Mar 24/3 
Apr 21/4 
Maj 19/5 
Jun 16/ 


