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Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin
och lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Sammanfattning
Anders Almgren (S) inkom den 14 januari 2021 med en motion om
att stärka demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram. I ärendet har tekniska nämnden samt kultur- och
fritidsnämnden yttrat sig.
Motionen föreslås avslås.
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Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram, inkommen
2021-01-14

Ärendet
Bakgrund
Anders Almgren (S) inkom den 14 januari 2021 med en motion om
att stärka demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i nära samarbete med övriga
berörda nämnder och med utgångspunkt från utvecklade och
fördjupade medborgardialoger utarbeta lokala stadsdelsprogam för
alla delar av Lunds stad i enlighet med motionens intentioner,
att arbetet ska grundas på lokal demokrati, utvecklat
medborgarinflytande och skapa förutsättningar för medverkan från
andra samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen
sektor samt näringsliv,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utifrån arbetet med lokala
stadsdelsprogram redovisa förslag till hur det lokala inflytandet i
våra stadsdelar i fortsättningen kan permanentas, utvecklas och
hållas levande,
att årligen avsätta 1 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för
arbetet med stadsdelsprogram utöver respektive nämnds befintliga
budget, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med berörda nämnder
återkommande i förslag till EVP med budget skapa förutsättningar
för genomförande av åtgärder och insatser i enlighet med framtagna
lokala stadsdelsprogram.
I beredningen av ärendet har kultur- och fritidsnämnden samt
tekniska nämnden inkommit med yttranden.
Nämndernas yttranden
Kultur- och fritidsnämnden uppger i sitt yttrande att lokal
samverkan med civilsamhället redan sker, men att arbetet kan
utvecklas och att nämnden skulle kunna ta en tydligare
samordnande funktion i det arbetet. Kultur- och fritidsnämnden
menar att exempelvis lokalt arbete med och för unga skulle kunna
bedrivas mer aktivt i befintlig verksamhet genom både den öppna
ungdomsverksamheten och ungdomspolitiken.
Tekniska nämnden bedömer i sitt yttrande att organisationen i
nuläget inte är uppbyggd för att kunna hantera den dialog och de
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investeringar som skulle kunna följa av motionens förslag. Tekniska
nämnden lyfter också flertalet av de pågående insatser som görs i
Lunds kommun för att främja delaktighet och demokrati, som till
exempel Medborgarbudget och Lundaförslag. Mot bakgrund av detta
föreslår tekniska nämnden att motionen ska avslås.

Föredragning
Kommunkontoret delar motionärens intention gällande vikten av
medborgarinflytande och en välfungerande medborgardialog.
Ambitionen stöds också av Lunds kommuns strategi för
medborgardialog, vilken utgör det ramverk som Lunds kommuns
medborgardialog bygger på. Behovet av en välfungerande
medborgardialog synliggörs också i EVP 2022–2024, inte minst
genom kommunfullmäktigemålet Alla Lundabor ska ha mesta möjliga
inflytande över sina liv.
Det bedrivs redan idag ett omfattande arbete inom Lunds kommun
för att stärka medborgarinflytandet och den lokala demokratin. I EVP
2022–2024 har sex miljoner kronor avsatts i det tvååriga projektet
Medborgarbudget som riktar sig till medborgarna i tätorterna
Vallkäratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd
och Genarp. I projektet ges medborgarna möjlighet att aktivt delta i
förslag och beslut gällande insatser i det egna området. Tanken är
också att man genom projektet ska ge möjlighet att förverkliga några
av de förslag som uppkom i ortsutvecklingsprojekten Fokus Dalby,
Fokus Veberöd, Fokus Genarp och Fokus Södra Sandby.
Genom Lundaförslag kan alla som är folkbokförda i Lunds kommun
lämna förslag som andra kommuninvånare sedan kan välja att rösta
på. Förslag som får mer än 100 röster under en 60-dagarsperiod tas
upp i den nämnd som frågan berör. Det finns också en upparbetad
och välfungerande dialog med både medborgare och föreningsliv
genom bland annat folkbiblioteken, fritidsgårdarna samt de forum
som finns kopplade till bidragsformerna. Folkbiblioteken har även,
enligt bibliotekslagen, i uppdrag att verka för det demokratiska
samhällets utveckling, bland annat genom medborgarinflytande.
Genom olika planprogramarbeten ges medborgare i stor
utsträckning möjlighet att vara med och påverka den lokala
utvecklingen av den fysiska miljön inom ramen för olika
fokusprojekt och dialogmöten.
Kommunstyrelsen har dessutom ett särskilt uppdrag att utveckla
den kommunala demokratin och brukarinflytandet, och ska verka för
ett proaktivt medborgardeltagande. Att tydliggöra hur, när, var och
med vem medborgardialog ska ske är centralt för att skapa rätt
förutsättningar för att ta emot medborgarnas kunskap och önskemål.
För att åstadkomma detta finns många olika tillvägagångssätt, varav
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flera redan tillämpas i Lund. De första förslagen inom ramen för
Medborgarbudget kommer att behandlas under våren 2022.
Projektet kommer också utvärderas för att kunna bedöma hur väl
det svarar mot ambitionen att öka den lokala delaktigheten och
möjligheterna till medborgarinflytande.
Kommunkontoret bedömer att det arbete som redan idag bedrivs för
att stärka och utveckla medborgardialog och -inflytande fungerar
tillfredsställande, och ser att utvärderingar av detta arbete bör
inväntas innan nya, mer omfattande, former utvecklas. Mot bakgrund
av detta föreslås att motionen avslås.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. I ärendet har även tekniska
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden inkommit med yttranden.

Barnets bästa
Ärendet berör barn utifrån att barn och unga enligt
barnkonventionens artikel 12 har rätt att framföra sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör dem. Lunds kommun behöver i
alla sammanhang då barnkonventionens artikel 12 aktualiseras
bereda möjlighet för barn och unga att göra sina röster hörda, och
tillämpa lämpliga metoder för att beakta de åsikter som barn och
unga framför.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Vesna Casitovski
Kanslichef

