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Under det socialdemokratiskt ledda styret förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige
att införa lundaförslaget under en försöksperiod om två år. Detta för att skapa en bra kanal för
lundaborna att lämna idéer och förslag på utvecklingen av den kommunala verksamheten och
servicen. Genom lundaförslagen skulle kommuninvånarnas möjlighet att komma med förslag
och nå sina folkvalda representanter förbättras.
Verkligheten har inte fullt ut mött de förväntningar som ställts på lundaförslaget. Inte minst
finns det stora problem med processen för i vilken instans ett lundaförslag ska avgöras i. Det är
vår bestämda uppfattning att ett lundaförslag, precis som andra förslag, måste avgöras i den
instans som har rådighet att avgöra frågan. Till exempel har vi bara ett organ som kan besluta
om budget för Lunds kommun, det vill säga kommunfullmäktige. Men när ett lundaförslag om
att riva upp barn- och skolnämndens budget inkom till kommunen hanterades inte frågan av
kommunfullmäktige. Frågan avgjordes i kommunstyrelsen, en instans som alltså inte hade
rådighet att bifalla förslaget. Detta menar vi socialdemokrater är helt ohållbart. Därför krävs det
att en tydlig och transparent process för fördelningen av lundaförslagen tas fram.
Med det förslag som kommunstyrelsen nu har föreslagit saknas helt en sådan process. Dessutom
görs inskränkningar i hur och när lundaförslag ska kunna läggas. Om kommunfullmäktige
beslutar att godkänna dessa inskränkningar blir medborgarinflytandet i Lunds kommun
väsentligt sämre än i andra kommuner.
Den styrande borgerliga kvintetten vill bland annat begränsa medborgarinflytande om
lundaförslaget ”bedöms strida mot gällande lagstiftning, kan härledas till enskilda personer eller
är på annat sätt är kränkande”. Givet historiken med tveksamma juridiska bedömningar som
gjorts av kommunledningen under våren menar vi att detta är en ohållbar formulering. Vi har
sett exempel där politiska förslag ena veckan bedömts strida mot gällande lagstiftning för att
några veckor sedan genomföras. Detta ska inte behöva drabba varken förslag från politiken eller
lundaborna. Därför menar vi att förslag ska selekteras bort först om det är uppenbart att de är i
strid mot gällande lagstiftning.
Det borgerliga styret vill också omöjliggöra lundaborna att komma med förslag som under den
senaste 12-månadersperioden behandlats av en politisk instans. Detta är en begränsning som
dels försvårar förslagsställandet för lundaborna men som också skulle innebära att lundaborna
förvägras en möjlighet som politiken har. Till exempel så var det första gemensamma förslaget
från det borgerliga styret att riva upp och förändra ett beslut som kommunfullmäktige beslutat
om mindre än 6 månader innan beslutet revs upp, nämligen beslutet om EVP 2019-2021. Det
går enligt oss inte att motivera att politiken ska ha rätten att föreslå förändringar av beslut, men
att lundaborna ska förvägras detta. Att politikerna ska bestämma att deras förslag inte får
ifrågasättas av medborgarna förrän efter 12 månader är ur demokratiskt hänseende direkt
osmakligt.
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En välfungerande demokratisk kommunikation är något vi socialdemokrater alltid kommer att
prioritera och värna. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att Lund skulle ha ett sämre och
mindre ambitiöst medborgarinflytande än andra kommuner. Mot bakgrund av ovanstående
reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna
yrkanden.
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