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Från nyinflyttad till stolt Göing 

 
2015-11-18, Östra Göinge 
Minnesanteckningar 

 

 

Minnesanteckningar från möte med beredningen för 
nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar 2015-11-13 
 

Information lämnas inledningsvis om att Mats Rosenqvist, som är ledamot i bered-

ningen, under helgen råkat ut för en svår olycka och är inlagd på Malmö Allmänna 

Sjukhus. Kommunfullmäktige har skickat blommor och beredningen sänder en tanke till 

Mats och hoppas på snar bättring. 

  

1. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna godkänns. 

 

2. Genomförande av medborgardialog 

Beredningens presidium har, med stöd av SPU, tagit fram ett förslag till genomförande 

av medborgardialog. Beredningen diskuterar förslaget.  

 

- Framförs att val av tidpunkt och plats för dialogen avgör vem man kommer i 

kontakt med. Det är därför viktigt att välja tidpunkt och plats utifrån vem man 

vill träffa. Å andra sidan får vi se detta som en läroprocess. Vi prövar vid ett till-

fälle och utvärderar sedan hur det gick. Fler dialoger på fler platser vid andra ti-

der kan genomföras tills vi tycker att vi får en tillräckligt bred träffbild. 

- När det gäller ålder på dem man möter bör man notera den i det formulär som 

används under dialogen. 

- Det är viktigt att ha med barnperspektivet i beredningens arbete, det har vi 

skyldighet att ha. Därför bör ett dialogtillfälle vara vid en högstadieskola. 

- Man bör tänka igenom hur man vill använda resultatet och bestämma målgrupp 

efter det. Vilket syfte har vi med dialogen, skall vi bara samla intryck utan att 

redovisa resultatet behöver man kanske inte välja målgrupp så omsorgsfullt som 
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om man vill redovisa och sprida resultatet. Å andra sidan är detta en läroprocess, 

där vi nu tar de första prövande stegen. Vi kan utveckla, förfina och göra metod 

och urval mer sofistikerat efter hand som vi lär oss genom att testa metoden. Di-

alogen kommer säkert att ge intressant information till beredningen redan i det 

här inledande, prövande skedet, även om vi inte väljer plats och tid med ut-

gångspunkt i en mer djuplodande målgruppsanalys. 

- Tekniskt stöd i form av programvara för informationsinhämtning bör användas 

om möjligt. Google har stöd för detta, till exempel. Diskuteras huruvida det är 

till fördel för dialogen att använda Ipad som redskap. I beredningen finns syn-

punkter både för och emot.   

- Samma formulär som beredningen använder vid dialogen bör läggas på 

hemsidan också så kan de som inte vill eller kan svara vid själva dialogtillfället 

kan gå in där och lämna sina svar och synpunkter. Länk till formuläret tas med 

på den flyer som kan delas ut i samband med dialogen. 

- Pressen informeras om att beredningen tänker genomföra dialog så att en artikel 

om detta kan tas in i lokaltidningarna dagen innan.  

- Ordet stolt diskuteras. Flera menar att det inte är enkelt, kanske är det lite 

högtidligt och svårt att koppla till kommunens dagliga verksamheter. Framhålls 

att det är viktigt, även om utgångspunkten är stolthet, att ”känna av” den man 

möter och lägga samtalet på rätt nivå utifrån det.  

- Beredningen är överens om att genomföra en första medborgardialog med 

utgångspunkt i det förslag som presidiet tagit fram och att detta är ett första sätt 

att pröva metoden som kan utvecklas efterhand som erfarenheter vinns. 

- Presidiet får i uppdrag att, med stöd av SPU, sammanställa ett formulär som kan 

användas med start på fredag den 20/11. 

- Deltagande är frivilligt. 

- Dialogen genomförs i grupper om tre. Dialogtillfällen bestäms slutligt efter ge-

nomgång av vid vilka möjliga tillfällen som beredningens ledamöter och ersät-

tare anmält att de kan. 



    

 

 

  

 

 

 

   

Minnesanteckningar 
 
Sida 3 av 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00  

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

3. Besök av Arbetsförmedlingen 

Thomas Hannjö, från Arbetsförmedlingen, tidigare chef för Brobykontoret och numera ansvarig 

för etableringsverksamheten i Östra Göinge kommun besöker beredningen. Han berättar om 

etableringsuppdraget och om hur Arbetsförmedlingen arbetar för att nya Göingar skall komma 

in på arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden är nu något ljusare än tidigare för de 

flesta grupper, även ungdomar. Arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter dock att öka och 

den ökar så pass mycket att den totala arbetslösheten i kommunen inte minskar, trots en i övrigt 

mer gynnsam utveckling för andra grupper. Detta är en stor utmaning som kräver breda samver-

kanslösningar mellan alla som har ett uppdrag eller en möjlighet att bidra till att skapa syssel-

sättning för grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden. Thomas betonar att kommu-

nen har en nyckelroll när det gäller att praktikplatser eller möjligheter till arbete åt dessa grup-

per. Framhålls att kommunen och arbetsförmedlingen gemensamt sökt ESF medel för att finan-

siera ett treårigt samverkansprojekt - GoingeForward - som riktar sig specifikt till utrikes födda. 

Detta är ett exempel på samverkanslösningar som kan vara fruktbara men även andra metoder 

och lösningar kommer att behöva prövas för att möta utmaningen. Framhålls att det är viktigt att 

den tid som flyktingar är asylsökande används på ett bättre sätt än i dag, för att underlätta för 

flyktingarna att komma in i samhället och att etablera sig på arbetsmarknaden. De regler som 

finns för ekonomiskt bistånd under asyltiden är också konstruerade så att de inte möjliggör för 

den enskilde att ta ett tillfälligt arbete med viss ersättning om möjlighet skulle finnas. Ersätt-

ningssystemet borde vara bättre anpassat för att göra det möjligt att redan under asyltiden pröva 

på att arbeta. 

 

4. Föreläsningar inom ramen för beredningens uppdrag 

Som en aktivitet inom ramen för beredningens arbete kommer en föreläsning av nation-

alekonomen Joakim Ruist att genomföras vid kommunfullmäktiges möte den 28/1 2016. 

Joakim Ruist forskar om ekonomiska effekter av och attityder till invandring, vid Han-

delshögskolan i Göteborg. 

 

Beredningens presidium har även diskuterat att en föreläsning på temat attityder och 

öppenhet bör genomföras. Det finns fler olika föreläsare som kan vara intressanta. En 
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Sådan är Claes Schmidt. En annan är Kjell Kampe som föreläser om hur språket och 

vårta olika sätt att utrycka oss i olika kulturer ställer till problem när vi skall kommuni-

cera med varandra. 

 

Anders Bengtson vill att beredningen lyfter fram HBT(Q) perspektivet i sitt arbete. 

Claes Schmidt är en föreläsare som kan sätta fingret också på de frågorna även om hans 

budskap i vidare mening berör även frågor om förutfattade meningar, fördomar, rädsla 

för det främmande etc. i stort. När det gäller HBT(Q) perspektivet finns det även andra 

föreläsare som kan vara intressanta menar Anders.  

 

Diskuteras på vilket sätt HBT(Q) perspektivet bör komma in i beredningens arbete. Be-

stäms att Presidiet tillsammans med Anders Bengtsson tillsammans går igenom detta 

och återkommer till beredningen. 

 

5. Besök vid den nya moskén i Broby 

Tomas Carvonen har varit i kontakt med Mohammed Mahjoub vid moskén i Broby. 

Beredningens ledamöter är välkomna vilken fredag som helst. En lämplig tidpunkt att 

komma är 11:45. Då finns det många på plats och man får tillfälle att prata med dem 

som är där. Beslutas att besök sker på eget initiativ. Besöken måste dock samordnas på 

något sätt så att Mohammed vet hur många som kommer så att han kan ta med sjalar till 

kvinnliga besökare. Kvinnor bör ha ledig klädsel som inte smiter åt för tätt kring 

kroppen, enligt Mohammed Mahjoub. Anmäl till Tomas Carvonen när ni avser besöka 

moskén så kan han rapportera antal besökare till Mohammed. 

 

6. Övriga frågor 

- Beredningen kommer att behöva mer tid än vad som ursprungligen avsetts. Frå-

gan har tagits upp med den politiska planeringsberedningen och fullmäktiges 

ordförande som gett klartecken. 

- Diskuteras hur beredningen skall dokumentera och slutrapportera sitt uppdrag. 
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Frågan blir aktuell efter jul när uppdraget går mot sitt slut. Olika tankar dryfta-

des; t.ex. att landa eller ”koka ner” hela processen till ett antal värdeord som 

fullmäktige kan ta ställning till som vägledande för att bli stolta Göingar 

och/eller att man föreslår och genomför en årlig ”Stol Göing fest” som blir ett 

slags avslut på beredningens arbete och samtidigt en mötesplats och ett avstamp 

för förståelse och öppenhet. Arbetet kan också resultera i förslag till att gå vidare 

inom olika områden med t.ex. handlingsplaner eller på annat sätt. 

 

- Rapport från Äntligen Onsdag: Inger Mattson och Miklos Liewehr har besökt 

Äntligen Onsdag. Intrycken är att det är en viktig mötesplats där det bedrivs bra 

svenskundervisning. De olika människoöden som de deltagande bär med sig gör 

ett starkt intryck, liksom deras vilja att komma vidare och att bli en del av det 

svenska samhället. 

 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

Tomas 

SPU 


