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Torshälla stads nämnd

Yttrande över
Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med
aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer
Förslag till beslut
Yttrandet antas

Förslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget tillstyrks med uppdrag till nämnderna att utveckla mötesformer
i samklang med förslaget.

Sammanfattning
Medborgarförslaget syftar till att öka förutsättningar för möten mellan människor,
stärka språk- och samhällskunskapen hos de kvinnor och män, som håller på att
etablera sig i samhället men ännu ej kommit in på arbetsmarknaden, samt bidra till
en ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter.
Torshälla stads nämnd erbjuder möjlighet till möte mellan människor i alla åldrar
på Medborgakontoret, biblioteket och Ebelingmuseet dessutom 10 olika riktade
mötesplatser för pensionärer samt Ung fritid. Inom ramen för dessa finns
möjligheter att mer riktat bjuda in till möten som efterfrågas i medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 yttra sig över
Medborgarförslag daterat 2016-02-02 från Avat Bahramis. Medborgarförslaget
föreslår att en livlig aktivitet skapas och utvecklas i möte mellan invandrare och
pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga
lokaler tas i anspråk. Syfte att öka kontakten, stärka invandrares språk- och
samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och
respekt för varandras likheter och olikheter.
Torshälla stads nämnd erbjuder idag möjlighet till möten mellan människor i olika
former på Medborgakontoret/Torshälla direkt, biblioteket och Ebelingmuséet.
Dessutom finns en mötesplats öppen varje vardag och nio olika mötesplatser för
pensionärer i olika delar av Torshälla, som leds av frivilligkrafter en dag per vecka.
Bedömningen är att mötesplatserna mycket väl kan utveckla former för att öppnas
för invandrare i enlighet med Medborgarförslaget. Viktigt att det sker i samråd med
och formas tillsammans med deltagarna.
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Finansiering
Personalkostnader ca 15 tkr för planering, förberedande informationsinsatser och
introduktion till mötesplatser 40 timmar under ett år. Layout för information och
publicering på webb, veckoannons och Torshälla runt mellan 15-20 tkr/år.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Stimulering av möten mellan människor kan bidra till ökad delaktighet och
utveckling av demokratin. Användande av befintliga resurser bidrar till en effektiv
organisation för att förbättra integrationsarbetet.
TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Anna Werner Områdeschef för vård- och omsorg
Cathrine Olsson enhetschef för SKU (Samhälle, Kultur och Ungdom)
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KSKF/2016:148

Remiss från kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med
aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 7 september 2016.
Remissinstanser
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla Stads nämnd
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för interkulturella frågor
Ansvarig handläggare på kommunledningskontoret
Sara Molander

voypdhco.jab.rtf

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-17

Sida
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§ 47
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Skapa mötesplatser med aktiviteter för
arbetslösa invandrare och pensionärer
(KSKF/2016:148)
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa
invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari
2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Medborgarförslaget berör flera nämnders verksamhetsområden. Kommunstyrelsen
bör därför få ansvaret att samordna beredningen och inhämta yttranden från
berörda nämnder. Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget
ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering
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