
 

 

 
 
 
 
 

 

   

   

  Raseborg 08.08.2017 

  

 www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 

PM invandrarrådets möte den 29.5.2018 kl. 17.40-19.15, invandrarbyrån Ekenäs 

Närvarande: Anna Barlow, Karin Ljung, Maj-Britt Malmén, Edibe Mustafa, Karl Von Smitten, Maria Streng, Jan 

Tunér. 

§1 Mötets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutsförhet. 

Mötet öppnades och konstaterades beslutfört och lagligt. Det beslöts att mötet hålls på svenska och tolkas vid 

behov till finska. 

2§ Godkännande av förra mötets protokoll. 

Protokollet godkänns. 

3§ Mångkulturell verksamhet och integrationsarbete i Raseborg – alla medlemmar berättar om sin verksamhet 

och sina tankar. 

Karin Ljung, Raseborgs stad: 

Resursbanken. Raseborgs stad är med i ett tvåårigt AMIF-finansierat integrationsprojekt tillsammans med Lojo, 

Karkkila och Vihtis. Målsättningen med projektet är att stärka tredje sektorns roll i arbetet med att integrera 

invandrare. Projektet koordineras av projektkoordinator Marja Lind. Inom ramarna för projektet kommer det bla. 

ordnas olika evenemang och utbildningar. 

Minusta liikkuja? Jag en motionär? Raseborgs stad har blivit beviljade projektpengar för år 2018 från utbildnings- 

och kulturministeriets fond ”integration via idrott”. Inom ramen för detta projekt ordnas olika aktiviteter och kurser 

som skall underlätta för invandrare att hitta en motionsform och hobby. Projektet är ett samarbete mellan 

invandrarbyrån, idrottsbyrån och Kisakeskus idrottsinstitut.  

FC-Slimmit – integrerande fotbollsverksamhet. Det mångkulturella och integrerande fotbollslaget ”FC-Slimmit” 

fortsätter sin verksamhet för tredje året. Det finns två aktiva lag, ett i Karis och ett i Ekenäs. Projektet dras av Isak 

Vilander från föreningen WAU rf  och understöds av Von Julins fond, Raseborgs stad och regionala företagare.  

Raseborgs stad(invandrarbyrån och dagvården) har gjort en gemensam ansökan om specialunderstöd av 

utbildningsministeriet. Man ansöker om medel att anställa en projektkoordinator som skulle arbeta för att utveckla 

tjänsterna för familjer med invandrarbakgrund.  

Maria Streng: var och berättade om invandrarrådets verksamhet på ett evenemang i Lojo som ordnades av Lojo 

invandrarbyrå.  Man vill i Lojo göra en egen motion till stadsfullmäktige om att grunda ett eget invandrarråd. 

Har deltagit i en utbildning ”KOTU” som ordnades av Finlands mentalskyddsförbund. Bra utbildning om hur man kan 

stöda mentalt välmående hos nyanlända.  Möjlighet att få denna utbildning till Raseborg? 

Maj-Britt Malmén:  

Har deltagit i arbetet med motionen om utvidgade rättigheter för papperslösa och förklarade hur arbetet och 

processen kring denna motion fungerat. Beslutet angående denna motion fattas i fullmäktige i början av augusti. 
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Jan Tunér:  Arbetar som frivillig för asylsökande och papperslösa och är orolig för den mentala hälsan hos dessa 

personer. Kan invandrarrådet göra någonting? 

Edibe Mustafa: Fungerar som erfarenhetsexpert i en grupp för ett forskningsprojekt om invandrares hälsa som THL  

arbetar med (TARMO).  

Anna Barlow: Röda korset har en person anställd Eva Kuhlefelt, som stöder och handleder papperslösa. Man kan 

kontakta henne direkt i olika frågor kring papperslöshet. Kuhlefelt jobbar även på dagcentret för papperslösa 

”Mosaik” i Helsingfors (kontaktuppgifter i slutet av PM). 

Frivilliga inom röda korset ordnar varannan torsdag i Villa Haga, Karis, ett mångkulturellt Café som är välbesökt av 

nyanlända i regionen.  

§4 Utvecklingsbehov i Raseborg gällande integration av invandrare. Vad borde man satsa på? Diskussion gällande 

integrationsprogrammet. 

§ 5 Invandrarrådets kommande verksamhet. Idéer och förslag. 

§ 4 och §5 fördes samman då diskussionen om dessa punkter flöt ihop och hade många beröringspunkter. 

Det uttrycktes en stor oro för invandrares mentala välmående och funderingar vad som kunde göras för att stöda 

invandrares mentala hälsa. Anna skall kontakta den nya social- och hälsovårdsdirektören och uttrycka sin oro. Karin 

berättade om en tvåspråkig utbildning ” KOTU” som är en mentalvårdsförsta hjälpen kurs och ordnas i Karis 16-17.6 

av föreningen för mentalhälsa i Finland. Kursen är menad för personer som jobbar ideellt med asylsökande och 

invandrare och handlar om hur man kan stöda mentalt välmående hos denna grupp och på vilket sätt flyktingskapet 

och migrationen påverkar en persons mående (Kursen blev inställd pga. för få deltagare). 

 

§6 Arbete och sysselsättning för invandrare 

Invandrarrådet var överens om att sysselsättning och arbete är en av de viktigaste delarna i integreringen av 

invandrare. Jan Tunér tyckte att det borde finnas en person inom Raseborgs stad som endast arbetade med att 

hitta sysselsättning till invandrare och även till asylsökanden.   Faktorerna som påverkar invandrares 

sysselsättningsmöjligheter identifierades som följande av invandrarrådet: Språkkunskaper, utbildning (även för 

enklare arbeten), flexibilitet och fördomsfrihet hos arbetsgivaren och den egna motivationen och viljan. 

Ordförande Anna Barlow skall kontakta sysselsättningschef Stefan Fri för att höra om sysselsättningsmöjligheterna 

för invandrare och vilka planer staden har för att utveckla dessa.  

 

§7 Övriga ärenden 

Det beslöts att övriga ärenden i fortsättningen skall meddelas skriftligt på förhand.  

Det diskuterades om eventuellt samarbete och besök till andra städers invandrarråd. Förslaget om en träff med 

Salos invandrarråd avslogs dock då det skulle bli för tidkrävande. Men invandrarrådet kom överens om att bekanta 

sig med andra städers invandrarråd och deras verksamhet för att få en bättre bild av vilka invandrarrådets uppgifter 
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kunde vara.  

§8 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 11.10  kl 17.30 i invandrarbyråns utrymmen i Karis.  

§9 Mötet avslutas 

Mötet avslutades 19.15 

 

Karin Ljung 20.8.2018 

    

 *Eva Kuhlefelt, Utvecklare, mångkulturverksamhet, Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt, 

Salomonsgatan 17 B, 5 vån., 00100 Helsingfors, Tfn. 040-6486785 ,Eva.Kuhlefelt@redcross.fi 
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