
PM Invandrarrådets möte  

Tid och plats: kl. 17.30, den 11.9.2018, Dalgatan 10, Karis  

Närvarande: Anna Barlow (ordf.), Karin Ljung-Hägert (sekr.), Fawaz Arafeh, Shakho Sadiq, Edibe 

Mustafa, Jan Tunér, Maria Streng, Maj-Britt Malmén, Karl von Smitten. 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Mötet öppnas kl 17.35 och konstateras beslutsförbart och lagligt. 

 

§2 Godkännande av förra mötets protokoll 

Protokollet för mötet den 29.5.2018 godkänns utan anmärkningar. 

 

§3 Anmälningsärenden 

Resursbankens kick-off 5.9.2018. På Kick-offen deltog Fawaz, Anna och Karin. Sammanlagt deltog 

ca 18 personer. Målet med Kick-offen var att kartlägga vilka föreningar som deltar i 

integrationsarbetet  i Raseborg. Genom grupparbete kring olika teman ville Resursbanken få en 

bättre bild av hur tredje sektorns integrationsarbete  ser ut i Raseborg, samt vilka behov och 

möjligheter här finns.  Karin kommer att sammanställa resultatet av work-shopparna och även 

delge detta till invandrarrådet.  

Resursbanken-projektet har vissa administrativa och exekutiva problem varav det mest akuta är 

att projektkoordinator Marja Lind har sagt upp sig. Det är även svårt att få föreningarna aktiverade 

och intresserade för projektet. Karin har fört till arbetsgruppen för resursbanken behovet  av en 

projektkoordinator som behärskar svenska.  

 

Arbetet med integrationsprogrammet och framtidsplaner. Integrationsprogrammet för Hangö 

och Raseborg  skall uppdateras under hösten 2018. Ansvarig för uppdateringen är en 

mångprofessionell arbetsgrupp i vilken invandrarkoordinatorn fungerar som ordförande. Edibe 

och Shakho är med i arbetsgruppen som representanter för invandrarrådet. Planen är att inom 

september få in verksamhetsbeskrivningar och förslag på utvecklingsbehov från stadens 

avdelningar, samt från FPAs och TE-byråns representant. Utvecklingsförslagen får sedan 

invandrarrådet ta ställning till och diskutera på kommande möte. Det är även tänkt att andra 

invandrargrupper skall ges möjlighet att utrycka sin åsikt angående utvecklingsbehoven inom 

integrationsarbetet i Raseborg och Hangö. 



 

§ 4 Arbete och sysselsättning för invandrare, och invandrares mentala hälsa – dokument bifogat.  

Anna skickade efter invandrarrådets förra möte i maj ut en förfrågan till olika personer inom 

staden: Stefan Fri, sysselsättningschef, Annika Rehn, överskötare, förebyggande hälsovård, 

Evalotte Spring-Lindström, t.f. social- och hälsovårdsdirektör, Charlotte Rehn, Enhetschef för 

mental- och missbrukarvård, Jan Gröndahl,  tekniska direktör , Robert Nyman, bildningschef 

(dåvarande), Johan Nylund, personalchef, Fredrika Åkerö, utvecklingschef, Thomas Karlsson, 

stadskamrer. Av dessa personer svarade Johan Nylund, Fredrika Åkerö, Annika Rehn och Charlotte 

Rehn på mailet och Stefan Fri ville träffas i person.  

Alla dessa tjänstemän var överens om att sysselsättning och arbete är centralt och viktigt för 

invandrares integration, men kunde inte komma med konkreta förslag på hur detta kunde 

förbättras, endast berätta hur det ligger till. Invandrarrådet konstaterade att kommunen är väldigt 

byråkratisk som arbetsgivare, men också att frågan om sysselsättning av invandrare är väldigt 

komplex, och innefattar många olika aspekter både på mikro- som makronivå.  Alltifrån 

invandrarnas egen motivation, välmående, familjekonstellation till bidragsberoende, ”flitfällor”, 

stora språk- och behörighetskrav, strukturförvandlingen i västra Nyland och frånvaron av fabriker 

och annan storskalig tillverkningsindustri gör att det är svårt för invandrare att hitta jobb i 

regionen.  

Olika förslag på vad som borde göras kom upp under diskussionen. Man föreslog att Finland mera 

borde ta modell av Sverige i sysselsättningen av invandrare. Det förslogs även att kraven för 

invandrare att ta emot ”vilket som helst” jobb, men detta förslag konstaterades vara 

diskriminerande om det bara skulle gälla arbetslösa invandrare och inte finländare.   

Man förslog att invandrarbyrån borde anställa en person som endast skulle vara sysselsatt med att 

söka jobb åt invandrare. Karin menade dock att handledarna vid invandrarbyrån redan hjälper 

klienterna i dessa frågor och att det finns personer vid sysselsättningsavdelningen som arbetar 

med att hitta arbetsplatser åt arbetslösa  personer.  Karin efterlyste istället större projekthelheter  

och samarbetsmodeller i samarbete med landskapen, staten, TE-byråerna och andra stora aktörer. 

Man förslog också anonyma arbetsansökningar. 

Karin berättade om ett seminarium som ordnas i oktober av utbildningsministeriet som handlar 

om hur utländska examina och betyg kan fås tillgodo i Finland. 

Det diskuterades även på mötet om vilken roll invandrarrådet har och vilka dess uppgifter är. 

Invandrarrådet kan fungera som ett språkrör mellan invandrare och politiker och fungera som en 

kanal där man bevakar invandrares intressen och genom vilken man kan komma med 

rekommendationer till staden. Hur kan invandrarrådet föra fram tankar och idéer? Bl.a. genom 

massmedier, skrivelser till politiker och till kommunen.  



Till nästa möte skall Anna och Karin ta fram uppgifter om vad man gör inom andra städers 

invandrarråd.  

Anna skall även sammanställa en blankett i vilket invandrarrådets medlemmar får skriva ner sina 

idéer. På blanketten skall det komma fram idéen, vad krävs för att förverkliga och vem skall 

förverkliga. Anna sammanställer sedan detta.  

 

5 § tolkningsprinciper för flerspråkiga seminarier 

Jan hade lämnad in ett förslag på hur man kunde hantera flerspråkiga seminarier där det finns 

personer som inte talat svenska eller finska. Invandrarrådets medlemmar skall skicka feedback till 

Jan som sedan sammanställer en blankett och anvisningar på basen av detta. Frågor väcktes dock 

till vem man skall skicka dessa anvisningar och blankett, samt på vilka olika språk blanketten och 

anvisningarna skall finnas. 

 

6 § Pressmeddelande om utredning av Migrationsverkets asylbeslut och deportationsförbud 

mot afghaner. 

Jan kom med förslag att invandrarrådet skall uttrycka sin positiva åsikt om Migrationsverkets 

beslut att utreda asylansökningarna för åren 2015-2016, samt ett pressmeddelande där man där 

man tar ställning för deportationsförbudet av asylsökande som fått avslag på sina ansökningar, till 

Afghanistan. Det skulle alltså handla om två stycken opinionsyttringar formen av insändare som 

invandrarrådet skulle försöka få publicerade i dagstidningar.  Jan skriver dessa insändare som 

Anna sedan kontrollerar. Maria översätter insändaren till finska.  

7 § övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden 

Det diskuterades även på mötet om vilken roll invandrarrådet har och vilka dess uppgifter är. 

Invandrarrådet kan fungera som ett språkrör mellan invandrare och politiker och fungera som en 

kanal där man bevakar invandrares intressen och genom vilken man kan komma med 

rekommendationer till staden. Hur kan invandrarrådet föra fram tankar och idéer? Bl.a. genom 

massmedier, skrivelser till politiker och till kommunen.  

Till nästa möte skall Anna och Karin ta fram uppgifter om vad man gör inom andra städers 

invandrarråd.  

Anna skall även sammanställa en blankett i vilket invandrarrådets medlemmar får skriva ner sina 

idéer. På blanketten skall det komma fram idéen, vad krävs för att förverkliga och vem skall 

förverkliga. Anna sammanställer sedan detta.  



 

8 § nästa möte 

Nästa möte hålls den 23.10.2018 i invandrarbyrån i Ekenäs. 

 

9 § Mötet avslutades 

Mötet avslutades 19.30. 

 

 

 

 


