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Motion (S) - Stärk demokratin och lokalsamhället
med lokala stadsdelsprogram
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås beslut
att

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen i
nära samarbete med övriga berörda nämnder och med utgångspunkt
från utvecklade och fördjupade medborgardialoger ska utarbeta
lokala stadsdelsprogam för alla delar av Lunds stad. Tekniska
förvaltningen ställer sig tveksam till motionen.

Underlag för beslutet
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21
Motion (S) - Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram, 2021-01-14

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen i
nära samarbete med övriga berörda nämnder och med utgångspunkt
från utvecklade och fördjupade medborgardialoger ska utarbeta
lokala stadsdelsprogam för alla delar av Lunds stad. Arbetet ska
grundas på lokal demokrati och utvecklat medborgarinflytande. Det
ska också skapa förutsättningar för medverkan från andra
samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen sektor
samt näringsliv. Vidare ska kommunstyrelsen utifrån arbetet med
lokala stadsdelsprogram redovisa förslag på hur det lokala
inflytandet i stadsdelarna i fortsättningen kan permanentas,
utvecklas och hållas levande. Uppdraget beräknas initialt kosta
1 000 000 kronor årligen och därutöver medel i respektive nämnds
budget för genomförande av åtgärder och insatser i enlighet med
framtagna lokala stadsdelsprogram.

Föredragning

Tekniska förvaltningen ställer sig i grunden positiv till lokalt
inflytande i stadsdelarna då det bidrar till att uppfylla förvaltningens
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målsättning att öka medborgarnas nöjdhet med exempelvis parker
och gator.

Medborgardialog och delaktighetsprocesser kan genomföras på flera
olika nivåer. Boverkets delaktighetstrappa illustrerar en modell, där
nivå 2–4 utgör en form av dialog, men med helt olika ambitioner.

Det är av största vikt för förvaltningen att hantera förväntningarna
inom olika delaktighetsnivåer och vara tydlig i vilken utsträckning
medborgarnas önskemål och synpunkter kan hanteras och tillmötesgås utöver lagstadgade processer. Politiska beslut inklusive given
budget för såväl dialog som eventuella investeringar inom respektive
projekt är mycket viktigt.

Förvaltning ställer sig därför tveksam till stadsdelsprogram då
organisationen inte är uppbyggd för det i nuläget och stadsdelsprogrammen (enligt förslaget) inte följs av särskilda investeringsmedel för att förverkliga medborgarnas önskemål.
I EVP 2022–2024 har sex miljoner kronor avsatts i ett tvåårigt
projekt med medborgarbudget för byarna. I projektet ska medborgarna i respektive tätort involveras aktivt i besluten om den
givna budgeten, kommunstyrelsen leder arbetet som pågår under
2022–2023.

Tekniska förvaltningen ser fram emot att delta i genomförandet av
detta pilotprojekt och att så småningom se resultat och utvärdering.
Om projektet ger gott utfall, skulle satsningar kunna kopplas endera
till befintligt system med lundaförslaget, eller andra dialogmodeller
som omfattar stadsdelar och hela Lunds kommun. Via den befintliga
modellen med lundaförslag kan medborgare lämna in förslag som tas
upp till politisk beredning om de får tillräckligt med stöd. Många
lundaförslag går idag till tekniska nämnden. Nämnden har i dagsläget
inte någon särskild budget för att genomföra lundaförslagen, som i
de flesta fall kräver investeringsmedel. Det är därför relativt få
förslag som är ekonomiskt genomförbara.
Tekniska förvaltningen ser gärna att resurser och utökat uppdrag
tilldelas kommunkontoret gällande stöd till övriga förvaltningar för
medborgardialog, utveckling av metoder, verktyg, utbildning och
genomförandestöd i enlighet med Lunds kommuns strategi för
medborgardialog. Detta gäller särskilt dialoger med barn och unga
med hänvisning till barnkonventionen och barn och ungas rätt till
inflytande.
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Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Barn och unga har enligt barnkonventionen artikel 12 rätt att
framföra sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör
dem. Lunds kommun behöver rusta sin organisation för att vara en
aktiv lyssnare på barns åsikter i samtliga frågor som berör barn.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
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