
PM INVANDRARRÅDETS MÖTE  22.1.2019 

 

Tid och plats: 22.1.2019 klo. 17.30, Invandrarbyrån Ekenäs, Raseborgsvägen. 37 R  

 

Närvarande: 

Anna Barlow (ordf.) 

Karin Ljung (sekreterare) 

Fawaz Arafeh 

Edibe Mustafa 

Maria Streng 

Jan Tunér 

Karl Von Smitten 

 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Mötet öppnas och konstaterats beslutfört och lagligt.  

 

§2 Godkännande av förra mötets protokoll  

Förra mötets protokoll godkänns, men insändaren som Jan Tunér skrev angående situationen i 

Afghanistan och Migris beslut, bör läggas som bilaga till protokollet.  

 

§3 Anmälningsärenden: 

Tolkning vid flerspråkiga seminarier 

På basen av Jans Tunérs förslag angående tolkning vid flerspråkiga seminarier har Tunér och Karl 

von Smitten utarbetat en text som de kallas ”Tips från invandrarrådet vid flerspråkiga seminarier”. 



Med några små ändringar i formatet så kan dessa tips publiceras på invandrarbyråns hemsida. 

Detta kommer dock att ske senare mot våren då stadens hemsidor förtillfället förnyas.  

 

Karis mångkulturell samlingsplats 

Planerna om en mångkulturell samlingsplats i Karis har nu gått vidare och hyreskontrakt för lokal 

har undertecknats. Lokalen finns på Centralgatan 59 och går under arbetsnamnet ”föreningshuset/ 

järjestötila”. Den 11.12 hölls en workshop i lokalen med temat ”100 idéer”. Med på träffen var ca 

20 personer av vilka ca 1/3 hade invandrarbakgrund. Talkon har hållits i lokalen då man städat, 

målat och fixat upp stället. Nästa steg i projektet är att börja förverkliga några av de idéer som 

man kom fram till under workshopen. Utmaningen för tillfället är att hitta frivilliga och föreningar 

som är villiga att förbinda sig till att ordna aktiviteter i lokalen. Just nu är det bara MaKuRa r.f. som 

har konkreta planer på att starta två  grupper, en för män och en för kvinnor. Kvinnogruppen 

planerar att träffas två lördagar i månaden och mansgruppen en kväll varje eller varannan vecka.  

 

Integrationsprogrammet 

Verksamhetsbeskrivningen om invandrarrådet godkändes. Invandrarrådet väljer att inte lägga upp 

några utvecklingsmål för integrationsprogrammet, utan fokusera på att förverkliga de mål som 

man kom överens om under workshopen med Minna Hirsova från Etno den 4.12.2018 ( se §4). 

Invandrarådet vill tillägga att de är nöjda och tacksamma med integrationsprogrammet och det 

arbete invandrarbyrån gör.  

 

 

§4 Arbetsplan 2019 

Under workshopen med Minna Hirsova från Etno den 4.12.2018 arbetade invandrarrådet fram 

fyra mål vilka rådet skall satsa på att förverkliga under verksamhetsåret 2019. För att mer effektivt 

kunna arbeta vidare med dessa mål beslöts det  på ordförandens initiativ att bilda arbetsgrupper 

med två till tre medlemmar. Arbetsgrupperna skall sedan arbeta mot att förverkliga de uppställda 



målen. Arbetsgrupperna bör rapportera till de övriga medlemmarna om hur arbetet framskrider. 

Arbetsgrupperna har även mandat att ansöka om finansiering för att förverkliga sina planer 

(evenemanget om det mångkulturella samhället). 

 

Samarbete med Resursbanken – Karin, Fawaz och Edibe 

Pop-up Axxell – Edibe och Maria (Shakho) 

 Lärkulla info+dialog tillfälle – Edibe och Maria (Shakho) 

Evenemang om ”Hur är det mångkulturella samhället?" – Anna och Jan 

 

§ 5 Övriga ärenden. 

Jan Tunér hade anmält som övrigt ärende debatten om sexövergreppen i bl.a. Uleåborg som 

begåtts av asylsökande. Jan hade även skrivit en insändare som publicerats i HBL och 

Arbetarbladet den 22.1 8samma dag som mötet). Tyvärr hade endast enstaka medlem hunnit läsa 

debattartikeln innan mötet och det var därför svårt att diskutera denna.  

 

§6  Nästa möte. 

  

Invandrarrådets nästa möte hålls den 2.4.2019 kl. 17.30 i ”föreningshuset/järjestötila” på 

Centralgatan 59 i Karis.  

 

7§ Mötet avslutas. 

Mötet avslutas kl 19.30 

 

Karin Ljung-Hägert den  30.1.2019 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  


