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Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med
aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser
med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer. Kultur- och
fritidsförvaltningen är en av remissinstanserna. Målet är att skapa en meningsfull
fritid. Med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden redan har många av de
föreslagna aktiviteterna och att invånarna kan ge egna förslag till aktiviteter direkt
på mötesplatserna och att det finns ett bidrag för föreningar att söka för aktiviteter
med särskild samhällsnytta anses medborgarförslaget vara besvarat.

Ärendebeskrivning
Den 3 februari 2016 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att
skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer av
Avat Bahrami. Förslaget är att skapa mötesplatser i olika kommundelar för
arbetslösa invandrare och pensionärer.

Yttrande
Medborgarförslaget lyfter fram ett behov av mötesplatser för daglediga.
Målgrupperna är i första hand arbetslösa invandrare och pensionärer samt deras
familjer. Det föreslås aktiviteter som bidrar till att invandrarna utvecklar det
svenska språket och att lär känna den svenska kulturen och naturen. Genom mötet
med invandrare och pensionärer finns tanken att rasismen minskar i samhället och
känslan av sammanhang ökar.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att det kommer in medborgarförslag som
gör att verksamheter inom nämndens ansvarsområden utvecklas. Inom nämndens
verksamhetsområden finns idag sex stycken mötesplatser geografiskt utspridda i
kommunen. De finns i Alberga, Fröslunda, Kjula, Nyfors, Skiftinge och på Söder.
Utöver det finns två filialbibliotek i Lagersberg och Årby. På mötesplatserna och
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filialbiblioteken finns redan idag ett brett utbud av aktiviteter som är tillgängliga
för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder, funktionsförmågor och etnisk
bakgrund. Eftersom de flesta aktiviteterna är kostnadsfria är de tillgängliga oavsett
socioekonomiska förutsättningar. Exempel på aktiviteter som har varit är; skivor
till kaffet, prova på yoga, sagostunder på olika språk, fredagsfika, filmvisning,
hantverk, medspråk – hjälp att lära sig svenska, stavgång, bokcirklar,
brandkunskap, dialogcaféer, lära sig dator och mobil, utställningar, odla på din
balkong, läxläsning för SFI, föräldrafika med aktiviteter, musik och utflykter för
pensionärer. Genom att delta på de olika aktiviteterna finns det en möjlighet att
utveckla det svenska språket och lära sig hur det svenska samhället fungerar.
Aktiviteterna bidrar till att främja folkhälsan med utbudet av fysiska aktiviteter,
kulturupplevelser och genom att känslan av sammanhang ökar. Mötesplatserna
samarbetar med olika aktörer i samhället som kommer till mötesplatserna och ger
information och utbildningar. Som exempel kan nämnas polisen, räddningstjänsten,
socialtjänsten, kommunfastigheter, föreningslivet samt andra förvaltningar inom
kommunen. Kommunens invånare har möjlighet att föra en dialog med personalen
på mötesplatserna och ge egna förslag på aktiviteter.
Det finns också en möjlighet för föreningar att söka bidrag för särskild
samhällsnytta hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget riktar sig till
föreningar som gör en särskild samhällsinsats. En sådan insats skulle kunna vara en
verksamhet eller aktivitet som riktar sig till daglediga invandrare och pensionärer.
Med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden redan har många av de
föreslagna aktiviteterna och att invånarna kan ge egna förslag till aktiviteter på
mötesplatserna och att det finns ett bidrag för föreningar att söka för aktiviteter
med särskild samhällsnytta anses medborgarförslaget vara besvarat.
Finansiering
Kostnader för fler mötesplatser finns inte inom ramen för befintlig budget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Mötesplatserna bidrar till att personer i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund och
med olika funktionsför oavsett socioekonomiska förutsättningar får tillgång till en
rad aktiviteter som bidrar till en ökad känsla av sammanhang och därmed ökad
folkhälsa.
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