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Beredningsgruppen medborgarinflytande

Datum

2022-05-06

Tid

08.30-12.00

Plats

Gula Hissen

Deltagare

Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Håkan Eriksson (C)
Tom Andersson (MP)
Anne Rapinoja (V)
Anne-Marie Ekström (L)
Johana Armå, Stadsledningskansliet
Emma Lingefelt, Stadsledningskansliet
Stina Ogbonnaya § 42
Lotta Didanovic Nilsson § 42

§ 40. Genomgång av föregående protokoll
§ 41. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Tre övriga frågor
§ 42. Besök från Arbetslivsförvaltningen
Stina Ogbonnaya och Lotta Didanovic Nilsson från Arbetslivsförvaltningen
presenterar sitt uppdrag att samordna arbetet med integration och nationella
minoriteter kopplat till sin årliga uppföljning av Program för ett integrerat
samhälle. Det har genomförts en intervjustudie i form av medborgardialoger.
Syftet var att få mer kunskap om hur utrikesfödda ser på sina möjligheter att
påverka kommunens verksamheter, bemötande i kontakten med kommunala
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verksamheter, diskriminering och tillgången till information. Sammanlagt
intervjuades 47 personer, från 24 olika länder, det var ungefär lika många
kvinnor som män och personer med olika utbildningsnivå i åldrarna 20-64 år.
För att få en bredd i urvalet togs hjälp av kollegor på bland annat
flyktingmottagningen som i sin tur har kontaktat personer.
Underlaget var för litet för att kunna dra några definitiva slutsatser, men det är
en början och kan ge en indikation på sådant som människor upplever i
kontakten med stadens verksamheter. För att komplettera intervjuerna har de
använt sig av SCB:s medborgarundersöking, nationella brukarundersökningar
inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorgen och
funktionshinderverksamhet. De har även tittat på synpunkterna som invånarna
har rapporterat in via Synpunktshanteringen under 2020. Resultaten jämfördes
med forskning och slutsatser från olika myndighetsrapporter.
§ 43. Definition medborgarbudget
Beredningsgruppen godkänner definitionen av tillämpningstexten för
medborgarbudget.
§ 44. MR-dagarna 2022, 17-18 november i Örebro
På mötet i juni anmäler sig de som vill delta på MR-dagarna till Johanna, som
bokar biljetter, resa och boende. Temat är Rätten till ett liv i trygghet och
säkerhet.
De förtroendevaldas kostnader tas från Kommunfullmäktiges budget.
§ 45. Nästa möte
Nästa möte 17 juni 2022 klockan 8.30-12.00, Gula Hissen
§ 46. Övriga frågor
Verksamhetsplan
Godkändes och kommer att publiceras på beredningsgruppens webbplats
Nyhetsbrev
Kommer ut i juni och handla om Pride och det interna HBTQI-arbetet. Det
kommer även bli ett inslag om kostsamarbetet mellan Kyllared och SÄS och
hur lokalvården arbetar i våra verksamheter.
Besöka skolor
Björn lyfter att det vore bra om beredningsgruppen besöker högstadium och
gymnasieskolorna för att informera om medborgarinflytande. Gruppen är
överens om att avvakta till efter valet och att det skulle kunna stå med i
verksamhetsplanen 2023.
Utifrån samtalet önskar beredningsgruppen att representanter från välnämnden
bjuds in till nästa möte för att berätta hur de arbetar med uppdraget ”ökat
valdeltagande”.
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Underskrift
Vid protokollet

Justeras

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Johanna Armå

Per-Olof Höög

