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Sammanträdesdatum

2019-04-04
Beredningen för invånarfrågor

Tid och plats

08.30-12.00, SKL, Stockholm.

Beslutande

Jonas Hellberg (S), ordförande
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande
Eva-Kristina Berg (C)
Göran Gustafsson (SD)
Sören Svensson (L)
Zeljka Krajinovic (S)
Suzanne Gustafsson (M)
Pelle Skogberg (C)

Tjänstepersoner

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU
Ylva Saarinen, utredare Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällefrågor

Justeringen sker digitalt
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Isaksson

Ordförande
Jonas Hellberg (S)
Justerare
Sören Svensson (L)
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§1
Godkännande av föredragningslistan
Beredningen för invånarfrågor godkänner upprättad föredragningslista.

§2
Val av justerare
Beredningen utser Sören Svensson (L) att jämte ordföranden justera mötets
protokoll.

§3
Förslag på verksamhetsplanering
Beslut
Beredningen för invånarfrågor godkänner förslaget på verksamhetsplanering.
Bakgrund
Ordförande Jonas Hellberg (S) föredrog förslag på verksamhetsplanering för
beredningens sammanträden under 2019.
- 11 juni: Sammanträde, dialog med gymnasieungdomar om demokratin 100
år och möte med ungdomsrådet i Västervik.
- 29 augusti: Sammanträde, dialog med folkhögskoleelever i Vimmerby
- 14 november: Sammanträde, möte med Södermöre kommundelsnämnd och
deras dialogarbete, ev. möte med representanter från ett aktivt byalag.
Beredningen ska också försöka få tid i samband med ett fullmäktigemöte att
berätta om beredningens arbete.
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§4
Uppdrag ur regionplanen
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar information om uppdraget i
regionplanen.
Bakgrund
Kommunikationsdirektören Lina Isaksson redogör för arbetet med att
hantera uppdraget i regionplanen:
”Redovisa ett förslag till utökad medborgardialog med särskilt fokus på
civilsamhället, näringsliv samt ungdomar.”
Återkoppling sker fortsatt på beredningens möten i juni och augusti.

§5
Invånarpanelen
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar information om invånarpanelen.
Bakgrund
Kommunikationsdirektören Lina Isaksson redogör för arbetet med
invånarpanelen. Funktionen är nu mobilanpassad på den nya regionwebben
och arbetet med att få fler deltagare till panelen kan börja.
Möjligheten att gå med i invånarpanelen kommer att marknadsföras i
regionens sociala medier, i hushållsutskick, på informationsskärmar och i
samband med lämpliga evenemang och mässor. Den tryckta information som
beredningen tidigare haft angående panelen ska uppdateras enligt den nya
grafiska profilen.
Sammanfattningar av de tre tidigare enkäterna som genomförts skickas ut till
beredningen.
Ett förslag på ny enkät ska tas fram, Lina Isaksson lyfter frågan på nästa
ledningsgrupp den 11 april, för att fånga vad verksamheterna tycker är
angeläget att fråga invånarna om.
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§6
LSU:s arbete med social inkludering och att stötta
ungas politiska och medborgerliga rättigheter
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar information om LSU.
Bakgrund
Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU – Sveriges
ungdomsorganisationer berättar om verksamheten.
”LSU är samarbets- och intresseorganisationen för Sveriges
ungdomsorganisationer – tillsammans är vi ungdomsrörelsen. Vi är en
mötesplats inriktad på ledarskap, påverkansarbete, organisationsutveckling,
och ungdomspolitik. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar
utifrån ett rättighets- och mångfaldsperspektiv och för allas inkludering. LSU
har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har
makt över sina liv och samhällsutvecklingen.”

§7
Rapporterna Ung idag och Fokus 18
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar information från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällefrågor.
Bakgrund
Ylva Saarinen, utredare på Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, berättade om de två rapporterna:
– Ung idag 2018 - En studie med utgångspunkt i fem ungdomspolitiska
indikatorer.
– Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige.

§8
Övriga frågor
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar information till protokollet.
Bakgrund
Beredningen reflekterar över dagarna i Stockholm, vad de har gett och hur
informationen tas med i arbetet framåt.
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Datum & Tid

2019-04-30 16:48:20 +02:00

Identifikationstyp
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