
PM invandrarrådets möte 6.2.2018 kl. 17.30–18.45 Ekenäs bibliotek 

 

Närvarande: 

Karin Ljung (sekreterare), Maj-Britt Malmén, Karl Von Smitten, Fawaz Arafeh, Edibe Mustafa, Anna Barlow, 

Maria Streng, Shakho Abid Sadiq, Jan Tunér. 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

 

Sekreterare Karin Ljung öppnade mötet och konstaterade det lagligt och beslutsfört vilket i korthet innebär 

att det var sammankallat i god tid samt att tillräckligt många medlemmar var på plats (samtliga). Karin lyfte 

fram de språkliga utmaningarna som fanns inom rådet då en del av medlemmarna inte förstår finska och en 

del inte svenska. Karin påpekade att detta är verkligheten för invandrare, att man inte alltid förstår vad som 

sägs och att man måste ge tid att tolka åt varandra.  

 

§2 Presentation av invandrarrådets medlemmar 

  

Alla i rådet presenterade sig och berättade kort om sin bakgrund och sitt arbete. I gruppen finns många 

nationaliteter och yrkesgrupper presenterade. 

 

§3  Kort presentation av invandrarrådets funktion och uppgifter 

 

Invandrarrådet diskuterade utifrån stadsstyrelsens protokollutdrag (Dnr: 837/2017) invandrarrådets 

uppgifter och funktion. Karl Von Smitten förklarade hur processen om att grunda ett invandrarråd gick till 

inom social- och hälsovårdsnämnden och drog paralleller till liknande medborgarråd som seniorrådet. 

Invandrarrådet har ingen beslutanderätt och heller ingen budget. Rådet kan dock lägga in förslag till olika 

nämnder om sådant som berör invandrare och integration. Fullmäktige, staden och olika nämnder kan även 

be invandrarrådet ta ställning och uttala sig i denna typ av frågor.  

Sekreteraren lyfte fram rådets möjligheter att påverka stadens integrationsarbete genom att delta i arbetet 

med integrationsprogrammet.  

Maria Streng föreslog att man kunde samarbeta med invandrarråd från andra orter och se på vilket sätt de 

arbetar. 

Detta invandrarråd är det första i sitt slag i Raseborg så dess funktion och arbete är inte från början klart 

utstakat, utan något som behöver hitta sin form. Alla medlemmars egna intressen och särskilda 

hjärtefrågor inom invandrings- och integrationsarbetet kommer att påverka hur rådets arbete utformas. 



Invandrarrådet har även en viktig symbolisk funktion genom att synliggöra och lyfta fram kommuninvånare 

med invandrarbakgrund, det mångkulturella Raseborg och frågor som berör detta. 

Det diskuterades även för vilka invandrare rådet är ämnat för. Är det för alla invandrare, även inkluderat 

asylsökande och papperslösa eller endast de som har sina uppehållstillstånd. Svårigheterna att nå ut till de 

som bor på flyktingförläggningen i Mjölbolsta påpekades och huruvida de kan anses som kommuninvånare 

lyftes fram. Rådet nådde dock samförstånd och beslut att tillsvidare är rådet till för att bevaka alla 

invandrare i Raseborgs intressen, oberoende officiell status.  

 

§4  Val av ordförande 

Karl Von Smitten poängterade att ordförande borde vara någon av ”lekmännen” dvs. inte han eller Maj-

Britt Malmén som är medlemmar i invandrarrådet i rollen som folkvalda.  

Shakho Abid Sadiq nominerade Anna Barlow till ordförande i invandrarrådet. Anna Barlow accepterade 

nomineringen och resten av rådets medlemmar godkände förslaget. Anna Barlow valdes således till 

ordförande för invandrarrådet för perioden 2017-2019. 

 

§5 Val av medlemmar till integrationsprogrammets arbetsgrupp 

  

Edibe Mustafa och Shakho Sadiq meddelade sitt intresse att fungera som medlemmar i arbetsgruppen för 

integrationsprogrammet. Förslaget godkändes av resten av rådet. Edibe Mustafa och Shakho Sadiq valdes 

till medlemmar i arbetsgruppen för det integrationsfrämjande programmet. 

 

§6 Godkännande att publicera namn och kontaktuppgifter på invandrarrådets medlemmar på 

stadens hemsida 

 

Alla medlemmar godkände att invandrarådets medlemmar får finnas med namn på stadens hemsida. Anna 

Barlow och Maria Streng ville endast ha sin epost på hemsidan, medan övriga medlemmar godkände att 

även telefonnummer publiceras. Fotografi på medlemmarna skall också finnas. Eventuellt tas detta på 

nästa möte. 

Sekreterare Ljung förslog att en kort presentation på medlemmarna kunde även kunde publiceras på 

hemsidan. Jan Turnér önskade att alla hade möjlighet att läsa igenom presentationen innan den 

publicerades och han förslog att det även skulle framkomma vilka språk de olika medlemmarna talar. Man 

föreslog även att denna presentation skulle översättas till olika språk som arabiska, kurdiska, ryska, dari och 

engelska.   

 

 §7 Nästa möte 



Det önskades att man på nästa möte kunde diskutera och presentera vad som händer inom 

integrationsarbetet i Raseborg för att på så sätt få en bättre överblick. 

Inför nästa möte bad Anna Barlow var och en fundera på vad inom invandrar- och integrationsarbetet som 

man är extra engagerad i/intresserad av och som man tycker att är viktigt och sedan presentera detta på 

nästa möte. Integration på svenska var ett sådant ämne som redan nu väckte diskussion och som många 

ansåg att var viktigt att satsa på. 

Sekreterare Ljung önskade att man på nästa möte även diskuterade det nya integrationsprogrammet som 

skall sammanställas under våren. 

Nästa möte kommer att hållas den 16.4.2018 kl. 17.30 på invandrarbyrån i Ekenäs.  

 

Karin Ljung 9.2.2018 

 

 

 

 

 


