
 

INVANDRARRÅDETS MÖTE / MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON KOKOUS  

Tid och plats / Aika ja paikka:  

kl. 17.30 den 3.3.2020 

Stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs 
 

Närvarande / Osallistujat: 

Maria Streng (ordförnde/puheenjohtaja) 

Karin Ljung (sekreterare/sihteeri) 

Shakho Abid Sadiq  

Fawaz Arafeh 

Edibe Mustafa 

Jan Tunér 

Maj-Britt Malmén 

Emilia Paarma-Junttila 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet. 

 Mötet öppnades och konstaterades lagligt och beslutfört. 

Kokouksen aloittaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen. 

Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§2 Godkännande av förra mötets protokoll.  

 Det förra mötets protokoll saknades. Godkänns på nästa möte. 

 Viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Viime kokouksen pöytäkirja puuttui. pöytäkirja hyväksytään seuraavassa 

kokouksessa. 

 

  



§3 Val av ordförande. 
Maria Streng valdes till ordförande för invandrarrådet för den kommande 
mandatperioden.  

  
Tulevan toimintakauden puheenjohtajan valinta. 
Maria Streng valittiin tulevan toimikauden puheenjohtajaksi.  

 

§5 Rapporten  till Otto A. Malms donationsfond för Qaisar Mahmoods besök. 

Anna Barlow får i uppdrag att färdigställa och lämna in rapporten till Otto A. Malms 
donationsfond. 

 Qaisar Mahmoodin vierailun raportti Otto A. Malmin lahjoitussäätiön varteen.  

Anna Barlow saa tehtäväksi valmistella ja toimitta raportin Otto A. Malin 
lahjoitussäätiölle.  

 

§6 Motionen om segregationsförebyggande arbete 

Maria Streng kontaktar den bostadspolitiska arbetsgruppen i Raseborg för att höra 
hur de beaktar segregation och invandring i sitt arbete.  

 Syrjinnän ehkäisevästä työstä koskeva aloite 

Maria Streng ottaa yhteyttä Raaseporin kaupungin asuntopoliittinen työryhmään. 
Miten työryhmässä huomioidaan syrjintää ja maahan muuttaneiden tilannetta? 

 

§ 7 ”Kultur tillsammans”- projketbidrag från Svenska kulturfonden 

Jan Tunér sammankallar lokala kulturaktörer ett nätverksmöte för att planera Story 
telling- evenemang och ansöka om stöd från kulturfondens ”kultur tillsammans”. 
Från invandrarrådets sida  deltar även Karin och Fawaz (Makura) i arbetsgruppen. 

 ”Kulttuuri yhdessä”-rahoitus Svenska Kulturfondenilta 

Jan Tunér kutsuu koolle paikallisia kulttuuritoimijoita verkostokokoukseen. Kokouksen 
tarkoitus on suunnitella ”Story telling”-tapahtuman Svenska kulturfondenin ”kultur 
tillsammans”- rahoituksen tuella. Työryhmässä osallistuvat myös Karin ja Fawaz 
(Makura) maahanmuuttajaneuvoston puolelta.  

 

 

§8  Övriga ärenden 

 Nämndemännens roll och funktion i invandrarrådet 



Jan Tunér föreslog att det  som en stående punkt i föredragningslistan skulle finnas 
nämndemännens presentationer av sådana aktuella ärenden ur nämndernas arbete 
som kan tänkas beröra invandrarrådets intresseområden. Förslaget godkändes.  

Shakho föreslog att invandrarrådet skulle ordna kulturläger för barn på sommaren.  
Karin skall kartlägga vilka läger som ordnas. 

Integration på svenska 

Jan Tunér föreslog att invandrarrådet skall kräva en utredning över möjligheterna att 
integreras på svenska i Raseborg. Invandrarrådet beslöt att bjuda in TE-byråns lokala 
chef Frank-Ole Holmström till en diskussion om detta. Maria tar kontakt med honom. 

 Muut asiat 

Jan Tunér ehdotti, että maahanmuuttajaneuvoston asialistassa olisi seisovana 
kohtana, että lautakuntien jäsenet esittelevät sellaisia ajankohtaisia asioita 
lautakuntien työstä, mikä koskettaisi maahanmuuttajaneuvoston kiinnostusalueita. 
Ehdotus hyväksyttiin.  

Shakho ehdotti, että maahanmuuttajaneuvosto tulisi kesällä järjestää kulttuurileiriä 
lapsille. Karin kartoittaa minkälaisia leiriä lapsille järjestetään.  

Jan Tunér ehdotti, että maahanmuuttajaneuvosto vaati selvityksen 
kotouttamismahdollisuuksista ruotsiksi Raaseporissa. Neuvosto päätti, että 
kutsutaan TE-toimiston paikallispäällikkö, Frank-Ole Holmströmin keskusteluun 
asiasta. Maria ottaa häneen yhteyttä.  

 

§9 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 6.5 kl. 17.30 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 6.5. klo. 17.30  

 

§10 Mötet avslutas 

 Mötet avslutades kl. 19.15 

 Kokous päättäminen  

 Kokous päättyi klo. 19.15  

 


