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Minnesanteckningar 

 

 

Minnesanteckningar från möte med beredningen för 
nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar 2015-12-11 
 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna godkänns. Diskuteras i anslutning till minnesanteckningarna 

huruvida HBT(Q) perspektivet bör behandlas av beredningen eller ej. Anders Bengtsson 

menar att beredningen bör ha med HBT(Q) perspektivet eftersom det är relevant för 

diskussionen om hur man blir en stolt Göing. Framhålls att fullmäktiges 

planeringsberedning (PPB) haft uppe frågan och sagt att den är viktig men att den inte 

skall hanteras inom nuvarande uppdrag för denna beredning. PPB menar att den i stället 

bör behandlas i ett särskilt uppdrag där man går vidare med frågor om inkludering och 

delaktighet.  

 

2. Medborgardialog; intryck och resultat 

Ordförande redovisar sammanställning av de synpunkter som framkom vid 

dialogtillfällena. Beredningen diskuterar intryck från de medborgardialoger som 

genomfördes den 20:e respektive 25/11. Följande framförs: 

- Att genomföra dialogerna var intressant och lärorikt. Viktigt att vara medveten 

om att framförda åsikter inte är statistiskt representativa för vad kommunens 

invånare tycker. Resultatet ger en ögonblickbild av vad de man träffade just då, 

vid de aktuella tillfällena, tycker och tänger. Plats och tidpunkt avgör vem man 

träffar. I Hanaskog var det till exempel många nyanlända.  

- Ett intryck är att man bör vara lite styrande i samtalet för att få det att handla om 

det man kommit för att föra dialog kring. 

- Dialogen ger ett bra tillfälle att förklara olika förhållanden för dem man möter. 

Många har inte kunskap om de bakomliggande förhållanden som man som 
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beslutsfattare har att väga mot varandra och vad det är som påverkar 

utvecklingen inom olika områden. 

- Det var uppskattat att politikerna tog sig tid att vara ute för att träffa folk och 

fånga upp synpunkter. Det finns ett värde bara i att folk får prata av sig och lufta 

sina synpunkter på olika saker. 

- Ett intryck är att det ändå finns en stolthet bland många i att vara Göing och att 

bo i bygden.  

- Stolthet är ett begrepp som många har svårt för. Framhålls att särskilt Göingar 

kan ha svårt för det. Några upplever att det innebär att vara förmer än andra, 

sätta sig själv väldigt högt, ha näsan i vädret, vara förmer än andra, lite ”pösig”. 

En annan innebörd av ordet kan vara att man är nöjd eller tillfreds med saker och 

ting. En tredje kan vara att man sträcker på sig lite extra, man är stolt och 

rakryggad utan att vara förmer än andra.  Flera i beredningen menar att det nog 

är svårt att få en Göing att säga eller uppleva att han eller hon är stolt. Det ryms 

inte i den göingska självbilden. Innebär då det att vi bör ändra vår vision från 

”stolta Göingar” till något annat eftersom stolthet liksom inte riktigt passar den 

göingska mentaliteten. Efter diskussion av bakgrunden till och syftet med 

visionen - där begreppet stolthet kan betraktas som en del av kommunens 

varumärke - enas beredningen om att det snarare är viktigt att kommunen med 

olika medel fortsätter arbeta för att kommunens invånare skall uppleva en 

stolthet över bygden och den kommun man bor i. Egentligen är nog många stolta 

utan att man vill använda just det ordet. En stolt kommuninvånare är den allra 

bästa ambassadören för kommunen och kan genom att tala väl om den sprida en 

positiv bild som gör att andra vill flytta hit eller starta verksamhet här.  

- Efter diskussion av begreppet stolthet är ledamöterna ense om att det i 

kommunen behöver föras en djupare och bredare diskussion om innebörden av 

begreppet stolthet med koppling till visionen.  Beredningen bör i sitt 

slutdokument rikta en uppmaning till kommunstyrelsen att se till att det 

genomförs en sådan diskussion. 
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- När man träffar medborgare på det här sättet är det många önskemål som 

kommer fram. Det är viktigt att beredningen förhåller sig till detta på ett sätt som 

stämmer med uppdragsbeskrivningen. Uppdraget är inte att återkomma till 

fullmäktige med en önskelista på sådant som folk vill ha genomfört. Det handlar 

mer om ett förhållningssätt som skall förmedlas och att kommunen kan bidra till 

att lyfta Göingeborna till att bli stolta. Det är viktigt i detta sammanhang att 

politikerna har en lyssnande och ödmjuk attityd och inte talar om för 

medborgarna hur det är eller hur det bör vara. Samtidigt är det viktigt att 

politikerna i all dialog är ärliga och tydliga med vad man vill och talar om det. 

 

Bestäms att SPU skriver ett kort sammandrag i text av de synpunkter som framkommit 

under dialogen. Även ett pressmeddelande bör tas fram och en kort information läggas 

på kommunens hemsida. 

 

3. Sammanfattning av beredningens arbete så här långt 

Så här långt har beredningen i huvudsak ägnat sig åt informationsinsamling och 

kunskapsuppbyggnad inom ramen för uppdraget. Fokus har hittills varit på inflyttade 

från andra länder. Nu är det dags att ta steget över i analys- och dokumentationsfasen. 

Målsättningen är att under januari/februari arbeta fram ett utkast till slutdokumentation 

och förslag till kommunfullmäktige. 

 

4. Slutresultat av beredningens arbete - synpunkter och förväntningar 

Beredningen diskuterar vad slutresultatet av arbetet bör vara, följande framförs: 

- Någon form av sammanfattning i skrift av den information som lämnats av dem 

som besökt beredningen. 

- Förslag till frågor, områden eller spår som beredningen menar att 

kommunstyrelsen (eller en annan beredning) skall arbeta vidare med mot 

bakgrund av de erfarenheter som beredningsarbetet givit. t.ex: 

o Välkomstceremoni för nya svenskar (medborgarskap?) 
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 Koppling till Årets Göing? 

o Integrationsfest/Integrationsdag; årligt återkommande. 

 Koppling till årets Göing? 

o HBT frågorna i ett inkluderingsperspektiv. 

o Arbeta vidare med begreppet Stolthet 

- Beredningen bör föreslå några spår/problemområden som bör utredas vidare 

eftersom de inte ryms inom beredningens uppdrag men som identifierats som 

viktiga under arbetet i beredningen; t.ex.  

o Bristen på inkludering av grupper som inte känner sig hemma i den 

sociala miljö som präglar livet i Östra Göinge. Inkludering är en 

avgörande faktor för stolthet.  

o Dialogen mellan medborgare och kommun/politik. Inom detta område 

har gjorts flera ansatser som inte lett fram till något egentligt resultat. 

Lösa trådar bör plockas upp och knytas ihop. Bör ses i förhållande till 

den demokratiberedning eller liknande som PPB avser att föreslå 

fullmäktige tillsätta. Kan bli ett uppdrag att utveckla medborgardialogen 

som redskap för att uppnå stolthet. 

 

5. Besök av Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott 

Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott och 2:e vice ordförande i 

Kristdemokraterna, berättade om flyktingfrågan och migrationspolitiken ur ett 

riksperspektiv. 

 

6. Övriga frågor 

Följande mötestider fastställdes för 2016. 

22/1, 11/3 

Klockan 08:30-12:00 

Bestämdes att den nya inflyttningsgeneralen bjuds in till den 22/1. 

//Tomas Carvonen/SPU 


