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Datum

2022-03-18

Beredningsgruppen medborgarinflytande

Datum

2022-03-18

Tid

08.30-12.00

Plats

Gula Hissen

Deltagare

Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Björn Qvarnström (SD)
Håkan Eriksson (C)
Valéria Kant (KD)
Anne Rapinoja (V)
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Johanna Armå, Stadsledningskansliet
Emma Lingefelt, Stadsledningskansliet
Marie Ingvarsson, Avdelningschef kommunikation § 4
Elisabeth Eliasson, Kommunikationsstrate § 4

§ 1. Genomgång av föregående protokoll
§ 2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
En övrig fråga
§ 3. Verksamhetsplan
Ytterligare några justeringar behöver göras till kommande möte.
§ 4. En väg in
Marie och Elisabeth redogör vad kommunikation kan hjälpa till med gällande
webben och ge tips på hur vi kan nå medborgarna.


Kommunikationsplan med årshjul

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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Lyfta informationen om En väg in och sidor för medborgarinflytande
på webbens förstasida med jämna mellanrum, men kan inte utlova
någon permanent text.



Namnbyte på E-petitionen



Berätta om de förslag som gjorts på media och i tidningen



Förpacka på ett aptitligt sätt



Kolla statistik (sidan Inflytande och dialog hade 400 visningar senaste
halvåret).

De förtroendevalda önskar en sida där det går att lämna frågor brett.
Tjänstepersonerna behöver se över hur detta kan organiseras med de digitala
verktygen. Det reflekteras även över att webbens vy ser olika beroende på vilket
digitalt redskap vi använder.
Fler frågor kopplade till En väg in


Hur vet medborgarna om att det finns medborgarförslag att rösta på?



Hur möter vi upp medborgana med hjälp av mötesplatserna?



Hur kan de som inte är digitala lämna förslag? Synpunkter kan lämnas
med förtryckt folder.

De förtroendevalda vill att det ska genomföras ett pilotprojekt för att lämna
synpunkter och förlag med namnet ”Boråsförslaget”. Det beslutas om att bilda
en arbetsgrupp med tjänstepersoner på Stadsledningskansliet för att arbeta
vidare.
§ 5. Kostnader kring beredningsgruppens uppdrag
Arvodeskostnader för beredningsgruppen går på Kommunfullmäktige, medans
Rättighetsmånaden och andra aktiviteter som anordnas av Stadsledningskansliet
går på Kommunstyrelsens budget.
För deltagande på föreläsningar och utbildningar utöver SKRs nätverk tas i
samråd med beredningsgruppen.
Håkan representerade gruppen på frukostseminariet Civilsamhällets roll i en
demokrati den 15 mars och kommer även delta på SKRs demokratidag den 28
april.
Anne-Marie och Håkan berättar om stormötet med Överenskommelsen. De
lyfter att beredningsgruppen blir bryggan till Kommunfullmäktige.
Beredningsgruppen beslutade att Håkan får den rollen. Johanna och Malin
Andersson, FoF, blir bryggorna på tjänstepersonsnivå.
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§ 6. Årshjul
Johanna presenterar de aktiviteter från årshjulet som kommer att lysas upp på
Ackumulatortanken. En planering är framtagen för vilken förvaltning som
ansvarar för att uppmärksamma de olika aktiviteterna på sina webbplatser.
§ 7. SKR-nätverk
Johanna informerar att den senaste SKR- läxan var att presentera en pågående
dialog. Deltagarna från Borås presenterade Tillsammans utvecklar vi Norrby –
ett medskapande arbetssätt för områdesutveckling.
§ 10. Nästa möte
Fredag 6 maj kl. 08.30-12.00 2021 Gula Hissen
§ 11. Övriga frågor
Information om hittills inkomna remissvar på MR-programmet.

Underskrift
Vid protokollet

Justeras

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Johanna Armå

Per-Olof Höög

