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Datum

2022-04-22

Beredningsgruppen medborgarinflytande

Datum

2022-04-22

Tid

08.30-12.00

Plats

Gula Hissen/Teams

Deltagare

Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Håkan Eriksson (C)
Tom Andersson (MP)
Anne Rapinoja (V)
Johana Armå, Stadsledningskansliet
Johan Olovsson, Stadsledningskansliet §3
Carl Morberg, Kommunsekreterare §3
Linus Lindelöf, Student Kommunsekreterare §3
Elisabeth Eliasson, Kommunikationsstrate § 3

§ 31. Genomgång av föregående protokoll
§ 32. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Två övriga frågor
§ 33. En väg in
Tjänstepersonerna presenterade kriterierna för Boråsförslaget.
Beredningsgruppen tydliggör punkten Förslag som får mer än 100 röster under
en 90-dagarsperiod lämnas till berörd nämnd enligt ärenderutin. Partierna behöver få
kännedom om förslagen, tjänstepersonerna ser över en rutin. Mer komplicerade
ärenden/bedömning görs av beredningsgruppen.
Stycket om förbehåll om vad som publiceras ska skrivas om.

Postadress

Besöksadress

Hemsida
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Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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E-petitionen kommer att finnas kvar under testperioden, med en text om
Boråsförslaget kan skrivas på den aktuella sidan och länk till Boråsförslaget.
Marknadsföring i lämpliga kanaler kommer att göras för Boråsförslaget.
Johan undersöker möjligheten att ta bort Bank- ID-funktionen i de system vi
använder oss av till synpunktshantering.
De förtroendevalda poängterar vikten av återkoppling på förslaget de skickar in.
Tjänstpersonerna återkommer på junimötet med förslag på hur Boråsförslagets
uppbyggnad och marknadsföring.
§ 334. Verksamhetsplan
Ytterligare en justering gjordes på första området.
Varför, hur, när och vem ska fyllas i på området Rättighetsmånad.
Verksamhetsplanen skickas ut för påsyn till kommande möte.

§ 35. Uppdaterade riktlinjer
Beredningsgruppen godkände dokumentet.
Diskussion fördes kring benämning Medborgare/invånare och gruppen
beslutade att använda benämningen medborgare, så det går i linje med
medborgarinflytande, medborgardialog och medborgarbudget.

§ 36. Definition medborgarbudget
Johanna presenterar ett förslag på definition av medborgarbudget som en del av
tillämpningsföreskrift i Styr – och ledningssystemet. Gruppen önskar en
justering och ett förslag gavs på mötet. Johanna skriver ut förslaget och
återkommer på junimötet.
§ 37. Förfrågan från ALF
Enheten för integration och nationella minoriteter har gjort en årlig uppföljning
av Programmet för integrerat samhälle. En intervjustudie har gjort med
utrikesfödda boråsare som frågats om service, bemötande och möjlighet till
delaktighet. Representanter från enheten kommer gärna och presentera sina
resultat.
Beredning ställer sig positiva och bjuder in till mötet den 6 maj.
§ 38. Nästa möte
Fredag 6 maj kl. 08.30-12.00 2021 Gula Hissen
§ 39. Övriga frågor
Boka tider för höstens möten
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Information om att KD, M och V lämnat in remissvar till MR-programmet.
Tjänstepersonerna påminner och uppmuntrar övriga partier att lämna
remissvar.

Underskrift
Vid protokollet

Justeras

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Johanna Armå

Per-Olof Höög

