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Utvärdering av Lundaförslaget
Sammanfattning
Lunds kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 att ge
kommunkontoret i uppdrag att införa e-förslag, benämnt
Lundaförslaget under en försöksperiod om två år mellan åren 20172019, att Lundaförslaget ersätter medborgarförslag, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Lundaförslaget efter
tvåårsperioden. En utvärdering av Lundaförslaget är gjord hösten
2019.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna utvärderingen och
Lundaförslagets uppdaterade regelverk samt att godkänna att
Lundaförslaget permanentas som en kanal för Lunds
kommuninvånare att kunna lämna förslag och idéer för att kunna
vara med och påverka utvecklingen av Lund.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 dnr
2019/0819.
Uppdaterat regelverk för Lundaförslaget den 24 april 2020 dnr
2019/0819.
Utvärdering Lundaförslaget den 13 mars 2020 dnr 2019/0819.
Demokratiberedningens protokoll den 3 mars 2020 dnr KS
2020/0061.
Demokratiberedningens protokoll den 17 december 2019 KS
2019/0770.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2016 Dnr KS
2016/0572.

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn positivt genom att barn i Lunds kommun ges
ytterligare förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som
berör dem. Genom Lundaförslaget kan alla barn och unga lämna
förslag till kommunen via webben eftersom det inte finns någon
åldersbegränsning för att lämna ett Lundaförslag.
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Ärendet
Lunds kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 att ge
kommunkontoret i uppdrag att införa e-förslag, benämnt
Lundaförslaget under en försöksperiod om två år mellan åren 20172019, att Lundaförslaget ersätter medborgarförslag, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Lundaförslaget efter
tvåårsperioden.
Kommunkontoret har genomfört utvärderingen under hösten 2019
och vintern 2020. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Utvärdering har utgått från Lundaförslagets process och funktion
mellan åren 2017 – 2019 och innehåller bland annat en genomgång
av vilka förslag som har lämnats och utfallet av förslagen, den
övergripande processen, regelverket för att publicera Lundaförslag,
om gränsen för 100 stöttningar uppfyller sitt syfte, kommentarernas
funktion, med mera.

Utvärdering
Utvärderingens resultat visar att trots att Lundaförslaget inte har
marknadsförts efter införandet i maj 2017 så tycks inlämnade
Lundaförslag har etablerats på en nivå mellan 12-13 inlämnade
förslag per månad vilket tyder på att kommuninvånarna känner till
Lundaförslaget. Det innebär att Lundaförslaget uppfyller sitt syfte att
vara en kanal för medborgarna att lämna idéer och förslag på
utvecklingen av Lunds kommun.
Några problem har identifierats med Lundaförslagets process.
Det har i vissa ärenden varit svårt både för medborgaren och
kommunen att bedöma om ett Lundaförslag är en synpunkt,
felanmälan eller ett Lundaförslag. Lundaförslag har även använts i
ärenden som styrs av exempelvis PBL eller som ett sätt att överklaga
nämnders beslut. Nämndernas handläggning av ett Lundaförslag och
tiden tills att ett Lundaförslag tas upp i berörd nämnd har i vissa
ärenden blivit all för lång.
Dock är den samlade bedömningen att om problemen åtgärdas enligt
utvärderingens förslag och om Lundaförslagets regelverk uppdateras
för att åtgärda problemen, så bör Lundaförslaget permanentas som
ett verktyg för Lunds kommuns invånare att kunna lämna idéer och
förslag på kommunens utveckling samt också för att vara ett verktyg
för förtroendevalda att få kännedom om vilka frågor som är
angelägna för kommuninvånarna.
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Förslag till förtydliganden i regelverket
Lundaförslag som lämnas ska handla om kommunens verksamhet
såsom stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst,
äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och
fritidsverksamhet.
Regelverket föreslås främst uppdateras kring med avgränsningar för
vad som bedöms som Lundaförslag på följande sätt:
Lundaförslag publiceras inte om förslaget bedöms vara
 felanmälan eller synpunkt,
 berör andra demokrati- och påverkansprocesser såsom samråd
avseende PBL,
 handlar om myndighetsutövning mot enskild eller om det pågår
en rättstvist kring förslaget,
 bedöms strida mot gällande lagstiftning, kan härledas till
enskilda personer eller är på annat sätt är kränkande,
 Ett snarlikt Lundaförslag har lämnats och publicerats under de
senaste 12 månaderna,
 avser en omprövning av ett nyligen fattat beslut i nämnd,
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige (inom 12 månader),
 handlar om personalfrågor eller kommunens interna
organisation,
 berör en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig
eller regional myndighet eller ett statligt verk och ligger därför
utanför kommunens ansvar.
Utvärderingen av Lundaförslaget samt det uppdaterade regelverket
för Lundaförslaget är bilagt ärendet.

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta
att

godkänna utvärderingen av Lundaförslaget,

att

godkänna regelverket för Lundaförslaget,

att

permanenta Lundaförslaget som en kanal för Lunds
kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av
Lund.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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