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Beredningsgruppen medborgarinflytande

Datum

2022-01-14

Tid

08.30-11.00

Plats

Gula Hissen/Teams

Deltagare

Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Anne Rapinoja (V)
Valéria Kant (KD)
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Johanna Armå, Stadsledningskansliet
Emma Lingefelt, Stadsledningskansliet
Jonathan Hjalmarsson, student Stadsledningskansliet
Malin Andersson, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen § 4
Jan Olausson, Stadsledningskansliet § 5

§ 1. Genomgång av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll §3: Materialet ska vara underlag för ett
verktyg för att följa upp jämställdhetsarbetet och kunna prioritera målen.
§ 2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Tre övriga frågor
§ 3. Återkoppling från mötet med FoFn
Beredningsgruppen tycker att mötet med FoFs presidium och tjänstepersoner
blev bra och att gränsdragningarna tydliggjordes.
Stadsledningskansliet får i uppdrag att börja definiera gränsdragningar mellan
Beredningsgruppen och FoFn som har flera likvärdiga uppdrag. De kommer tas
fram en matris för inflytandevägar.
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Inga fortsatta gemensamma träffar bestämdes, utan avstämningar sker vid
behov.
§ 4. Stormöte och överenskommelse, Malin Andersson
Malin Andersson bjuder in beredningsgruppen till Stormötet, samråd för
överenskommelsen med civilsamhället den 9 mars.
Malin informerade att det kommer en film som beskriver överenskommelsen.
§ 5. Medborgarbudget, Jan Olausson
Beredningsgruppen ser en vinst med ett gemensamt namn för kommunala
medel som medborgarna kan ansöka om.
Ortsråden är etablerade och det kan vara bra att följa hur de använder medlen
de förfogar över.
§ 6. Remiss, Borås stads styr- och ledningssystem
Beredningsgruppen tillstyrker programmet med medföljande synpunkter:
Ta fram tillämpningsanvisningar till programmet för styr och ledning.
Klargör Borås Stads definition för medborgarbudget.
Hur säkerställs fortsatt drifter av utbetalda medel.
Lägga till att: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande
leder arbetet inom medborgarinflytande.
§ 7. MR-program
Beredningsgruppen godkänner MR-programmet och detta skickas ut på remiss.
§ 8. Presentation av CEMR-deklarationen
Jonathan presenterar sitt nya material om CEMR-deklarationen som kopplats
till Välfärdsbokslutet.
Till kommande möte ska Emma klargöra utifrån statistiken vilka mål som ska
prioritera och som är rimliga att nå.
§ 9. SKR-nätverk
Johanna presenterar arbetet i SKRs nätverket. Tjänstepersonerna har gjort en
plan för arbetet under år 2022:


En väg in



Handboken för mänskliga rättighet påbörjas med tillhörande
handlingsplan



Riktlinjer för medborgardialog påbörjas- kopplas till MR-programmet



Revidera handbok för medborgardialog
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Arbeta vidare med handbok och riktlinjer



Ny modell som ersätter inflytandetrappan



Arbeta fram utbildningsmaterial för nämnder, organisation och
civilsamhälle om medborgardialog/inflytande/Överenskommelse efter
varje val

§ 10. Nästa möte
Fredag 18 februari kl. 08.30-12.00 2021 Gula Hissen/Teams
§ 11. Övriga frågor
Till februarimötet kommer Emma presentera förslag på beredningsgruppens
verksamhetsplan 2022. Den kommer att innehålla arbetet med SKR-nätverket
och områden som inte blivit klara 2021. Förtroendevalda hade inga extra
önskemål utöver det.
Det finns mycket material till nyhetsbrevet, så prioriteringar kommer att behöva
göras. Beredningsgruppen som avsändare av nyhetsbrevet, ser det som en god
ide att de blir gör ett inspel på kommande utskick.
Emma informerar att det kommer genomföras workshop med civilsamhälle för
att ha som underlag till MR-programmets handbok.
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