Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande - Verksamhetsplan 2022
Åtgärder för mänskliga rättighetsområdet
Vad

Varför

Hur

När

Vem

Pröva besluts påverkan på ett Säkerställa boråsarnas
jämlikt Borås
rättigheter tas i beaktande i
beslut som berör dem.

Implementera, utbilda och följa
upp en rättighetsanalys i
ärendehantering

VT-HT 2022

Ansvarig
MR-nätverket

Samordna och strukturera
arbetet med mänskliga
rättigheter

För att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter i
stadens verksamheter

Följa arbetet med och få
löpande information om
framtagandet av en handbok
med tillhörande handlingsplan
för mänskliga rättigheter

VT-HT 2022

Stadsledningskansliet/
MR-nätverket

Utvärdera vilka indikatorer
som behövs för att stärka
uppföljningen av stadens
arbete med mänskliga
rättigheter
Informera för invånarna om
deras rättigheter på lokal nivå

För att tydligare kunna följa
upp och utvärdera Borås
Stads arbete med mänskliga
rättigheter

Kartlägga vilka
indikatorer/fokusområden som
behövs för att följa upp
styrdokumenten för mänskliga
rättigheter
Utveckla Din rätt att… för att
nå ut till fler både internt och
externt

VT 2022

MR-nätverket/ SHB

VT-HT 2022

VT-HT 2022

För att stärka invånarnas
kunskap om sina egna
rättigheter samt stärka
anställdas kunskap om deras
skyldigheter

Åtgärder för demokratiområdet
Vad

Varför

Hur

När

Vem

Utveckla medskapande
processer
och medborgardialog

Förstärka det
medborgerliga inflytandet

Revidera riktlinjer för
medborgardialog samt få
löpande information om
revidering handbok för
medborgardialog

VT-HT 2022

Stadsledningskansliet/
Fritids- och
folkhälsoförvaltningen

Skapa en väg in för Boråsarna
För att förenkla för
att lämna förslag och synpunkter Boråsarna att lämna sina
synpunkter och förslag till
Samlat på hemsidan hur
Borås Stad
invånare kan påverka

Utveckla
synpunkthanteringen, epetitioner , samt inkludera
tillgänglighetsperspektivet i
arbetet

VT 2021

Stadsledningskansliet/
beredningsgruppen

Erbjuda utbildning till aktörer i
Borås om medborgardialog

För att stärka kompetensen
om medborgardialog

Ta fram utbildningsmaterial
för nämnder, organisation
och civilsamhälle om
medborgardialog

VT-HT2022

Stadsledningskansliet/Fritidsoch folkhälsoförvaltningen

Klargöra ansvarsområden

Skapa systematiska

Skapa ett verktyg för att

HT2022

Stadsledningskansliet/Fritids-

kopplat till medborgarinflytande

inflytelsevägar

följa uppdelningen av
uppdragen kopplat till
medborgarinflytande.

och folkhälsoförvaltningen

