
 

INVANDRARRÅDETS MÖTE / MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON KOKOUS  

Tid och plats / Aika ja paikka:  

kl. 17.00 den 14.09.2021 

Stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs 

Klo. 17.00, 14.06.2021 

Kaupungintalo , Raaseporintie 37, Tammisaari 
 

Närvarande / Osallistujat: 

Maria Streng (ordf./puheenjoht.) 

Karin Ljung (sekreterare/sihteeri) 

Shakho Sadiq 

Fawaz Arafeh 

Edibe Mustafa 

Jan Tunér 

Nathalie Sallegren  

 

kl. 17-17.45 innan det egentliga mötet hölls en diskussion med stadsdirektör Ragnar Lundqvist, 

social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg och Invandrar- samt sysselsättningsavdelningens chef 

Stefan Fri om hur Raseborg kan locka personer av invandrarbakgrund att flytta till och stanna i 

Raseborg. 

klo. 17–17.45 ennen varsinaista kokousta pidettiin keskustelu kaupunginjohtaja Ragnar 

Lundqvistin, sosiaali- ja terveyspäällikön Benit Öbergin ja Maahanmuutto- sekä 

työllisyyspalveluiden johtaja Stefan Frin aiheesta: ”Miten Raasepori olisi houkuttelevampi 

asuinkunta maahanmuuttajataustaisille henkilöille?”   

 

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

 Mötet öppnas kl. 18 och konstateras lagligt och beslutsförbart 

 

Kokouksen aloittaminen, sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 



Kokous aloitettiin klo. 18 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§2 Godkännande av förra mötets protokoll.  

 Protokollet godkänns. 

  

Viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

 Pöytäkirja hyväksytään. 

 

§3 Anmälningsärenden 

Skrivelse gällande afghanska flyktingars situation. 

Medlemmarna Nathalie Sallegren och Jan Turnér har författat ett ställningstagande 

för afghanska flyktingars situation (se bilaga). Invandrarrådet ställer sig enhälligt 

bakom skrivelsen som skall skickas till median och till politiker. 

 

Lausunto koskien afgaanipakolaisten tilannetta 

Jäsenet Nathalie Sellegren ja Jan Turnér ovat kirjoittaneet kannaoton afgaani-

pakolaisten tilanteesta (katso alempana). Maahanmuuttajaneuvosto seisoo 

yksimielisesti medialle ja politikoille lähetettävän kannanoton takana. 

 

Story-telling evenemanget och ”kultur tillsammans”-projektbidrag 

Projektet på paus.  

 

Story-telling tapahtuma ja ”kulttuuria yhdessä”-projektiavustus 

Projekti on tauolla 

 

ETNO 

 

 

Culture Day-evenemanget  

Skjutits upp till den 12.5.2022 

 

Culture Day-tapahtuma 

Siirretty 12.5.2022 



 

Asia selväksi-projektet 

Invandrarrådet representerat i ledningsgruppen genom reservmedlem Khalid el 

Moutacim. 

 

Asia selväksi-hanke 

Maahanmuuttajaneuvosto esittää ohjausryhmän varajäseneksi Khalid el Moutacimia 

 

Ilmoitusasiat 

 

- Kirjelmä Afgaanistalaisten pakolaisten tilannesta Suomessa.  

Jäsenet Nathalie Sallegren ja Jan Tunér ovat valmistaneet kirjelmä, liittyen 

afgaanipakolaisten tilannetta (katso liite). Maahanmuuttajaneuvosto tukevat 

yhdenmielisetsi kirjelmän. Kirjelmä lähetetään paikallisille kansanedustajille ja 

lehdistölle.  

 

 

- Story-telling tapahtuma ja ”kultur tillsammans”-rahoitus 

Suunnitelmat ovat tauolla. 

 

-ETNO 

 

-Cultureday- tapahtuma  

Tapahtuma on siirretty 12.05.2021 asti.  

 

-Asia-selväksi-hanke 

Raaseporin maahanmuuttajaneuvosto on edustettu ohjausryhmällä varajäsenenä 

Khalid el Moutaciminä.  

 

 

§4 Invandrarkoordinatorns lägesuppdatering  

14 kvotflyktingar från Eritrea och Sudan har anlänt den 7.9 till Raseborg. Just nu är 
det en intensiv period med det inledande integrationsarbetet med denna grupp. 
Oklart när övriga 9 personer av 2020-års flyktingkvot kommer att anlända till 
Raseborg.  

Totalt 59 personer med flyktingstatus och integrationstid i kommunen just nu.  

  

Maahanmuuttajakoordinaattorin ajankohtaiskatsastus 



 7.9 ovat 14 kiintiöpakolaisia Eritreasta ja Sudanista saapuneet 
Raaseporiin. Tällä hetkellä on kotouttamisprosessin alkuvaiheessa intensiivinen jakso. 
Edelleen epäselvä milloin loput 9 henkilöä, v. 2020 pakolaiskiintiöstä, saapuvat 
Raaseporiin.  

                       Tällä hetkellä 59 henkilöä pakolaisstatuksella ovat  kotoutumisajalla 

 

§5 Nominering av medlemmar till invandrarådets kommande mandatperiod 

Nomineringar av medlemmar och reservmedlemmar till invandrarrådet bör skickas 
till invandrarkoordinatorn senast den 24.9. Invandrarkoordinatorn sammanställer 
sedan förslag över medlemmar samt reservmedlemmar och ger till stadsstyrelsen 
som befäster rådet. Social- och hälsovårdsnämnden samt bildningsnämnden tillsätter 
sina egna medlemmar. 

  

Maahanmuuttajaneuvoston jäsentien nimitys tulevalle toimikaudelle. 

Nimitykset jäsenistä ja varajäsenistä pitäisi lähettää maahanmuuttaja-
koordinaattorille viimeistään 24.9. Koordinaattori kokoaa  ehdotukset jäseniksi ja 
varajäseniksi ja antaa kaupunginhallitukselle, joka vahvistaa kokoonpanon. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta ja sivistyslautakunta nimittää omat jäsenensä.  

   

 

§6 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden 

  

Muut asiat 

 Ei muita asioita 

 

§7 Nästa möte 

 Nästa möte bestäms när rådet är fastställt 

 

Seuraava kokous 

Surava kokous päätetään, kun uusi neuvosto on vahvistettu.  

 



§8 Mötet avslutas 

 Mötet avslutas kl. 19.10 

  

Kokouksen päättäminen  

kokous päättyy klo. 19.10  


