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PM Invandrarrrådets möte / Maahanmuuttajaneuvoston kokous 

Tid och plats: 23.10.2018 kl. 17.30 , R-huset, Raseborgsvägen 37, R-talo Raaseporintie 37 

Närvarande: Anna Barlow (ordförande), Karin Ljung-Hägert (sekreterare), Jan Tunér, Fawaz 

Arafeh, Edibe Mustafa, Maria Streng, Karl von Smitten, Maj-Britt Malmén. 

 

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

Mötet öppnas kl. 17.35 och konstateras vara lagligt och beslutsförbart.  

 

§2  Godkännande av förra mötets protokoll. 

Protokollet godkänns utan anmärkningar. 

 

§3 Anmälningsärenden: 

• Tolkning vid flerspråkiga seminarier 

Jan Tunér hade vid det förra mötet lagt fram ett förslag om principer för tolkning vid 

flerspråkiga seminarier. Rådets medlemmar hade möjlighet att kommentera förslaget. Jan 

hade fått feed back av Karin som ansåg att det är bra att man tar i beaktande språkliga 

minoriteter då man ordnar seminarier eller andra evenemang, men Jans förslag med 

blanketter som skall fyllas i innan evenemanget kan vara praktiskt svårt att genomföra och 

att i slutändan är det arrangörerna som själva bestämmer vilka språk som de använder. Jan 

skulle tillsammans med Karl von Smitten utveckla förslaget under arbetsnamnet ”Tips från 

invandrarrådet”  tills nästa möte och be om kommentarer från Karin.  

• Resultatet av insändarna om Afghanistan. 

Insändaren publicerades i Västra Nyland, inget svar från Etelä Uusimaa. Västra Nyland hade 

även pratat om en intervju angående läget i Afghanistan och de afghanska asylsökande i 

Finland, men det blev inget av den intervjun. Invandrarrådet diskuterade hur man skall nå ut 

till allmänheten och informera dem om rådets verksamhet. Kunde man publicera 

sammandrag från mötena på stadens hemsida? Karin kommer i fortsättningen publicera de 

godkända mötesprotokollen på invandrarbyråns hemsida under länken till Invandrarrådet.  

• Sysselsättningsfrågan, skall vi fortsätta med detta? 
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Karin kommer även i fortsättningen informera på rådets möten om vad som är aktuellt på 

denna front. Men annars är det eventuellt inte så mycket som invandrarrådet kan göra åt 

sysselsättningsläget för invandrare. 

• Resursbanken, uppdatering. 

Resursbanken-projektet har fått en ny koordinator, Hilkka Lydén. Hon talar flytande svenska, 

vilket förhoppningsvis gör samarbetet med aktörer i Raseborg lättare. Planer finns  på att 

hyra en lokal tillsammans med Röda Korset.  

 

§4 Integrationsprogrammet 

Genomgång av det första utkastet till Hangös och Raseborgs integrationsprogram. 

Invandrarrådet, dess verksamhet och funktion skall beskrivas i integrationsprogrammet.  

 

5 § Invandrarrådets uppgifter i andra kommuner 

Behandlas under övriga ärenden.  

 

6 § Samtal om att bygga ett mångkulturellt samhälle – ett evenemang 

Jan Tunér förslår att invandrarrådet skulle ordna ett diskussionsevenemang om det 

mångkulturella samhället. Evenemanget kunde kanske hållas nästa år och eventuellt med en 

utomstående föreläsare. Evenemanget kunde hållas i Resursbankens-lokal om planerna om 

lokalen kan förverkligas. Anna, Jan, Fawaz och Karin skall fundera vidare på detta. 

 

§ 7  Övriga ärenden 

Minna Hirsova från ELY har varit i kontakt med ordförande Barlow.  Hon vill ordna en work-

shop under en kväll i december för att hjälpa invandrarrådet komma framåt i arbetet och få 

en större tydligare riktning i invandrarrådets verksamhet. På mötet beslöt vi att fokusera på 

en bred fråga ” Vad kan vi som invandrarråd göra i 2019 för att ha en positiv inverkan på 

invandrares liv i Raseborg”. Förslagsvis träffas invandrarrådet och Minna den 4.12.  
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Inför mötet hade det även skickats ut en lista på vilka uppgifter invandrarråd i andra 

kommuner har. Denna lista borde varje medlem i invandrarrådet bekanta sig med inför den 

kommande work-shopen. På mötet diskuterades vilka som är invandrarrådets viktigaste 

uppgifter, en roll som rådet kom överens om var att förbättra kommunikationen mellan 

invandrare och kommunens beslutsfattare.  

 

§8 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 22.1.2019 kl. 17.30 i invandrarbyråns utrymmen  i Ekenäs.  

 

§9 Mötet avslutas 

Mötet avslutades 19.35. 

 

Karin Ljung-Hägert, 8.11.2018 

 

 

 

 


