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Kommunalt partnerskap

Dnr KS 2019/0835

Sammanfattning
Kommunkontoret har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för ett kommunalt partnerskapsprojekt i syfte att bland annat främja
demokratiutveckling och internationellt samarbete kring den Globala
agendan 2030 med en annan stad/kommun.
Kommunalt Partnerskap är en samarbetsform för kommuner i
Sverige och motsvarande i ett samarbetsland. Projektet ska bidra till
utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter
både i samarbetsländerna och i Sverige. Vidare ska det bidra till ökat
medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt
styrda organisationer inom något, eller några av följande
kärnområden:





Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
Deltagande och delaktighet
Transparens och insynsmöjligheter
Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommunkontorets förslag är att Lunds kommun formerar en
projektgrupp med representation av både förtroendevalda och
tjänstepersoner på kommunkontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen för att planera en ansökan till Internationellt
Centrum för Lokal Demokratis (ICLD) program för kommunalt
partnerskap.
Syftet med ett projekt för Lunds bör vara att bidra till engagemang
och involvering av ungdomar i arbetet med den Globala agendan
2030. Främst klimatmålen, jämställdhet, hälsa och delaktighet. Detta
innebär att en metodutveckling ska ske som påverkar både
förtroendevaldas arbetssätt och Lunds demokratiutveckling i stort.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
tillsätta en projektgrupp med politisk representation
samt tjänstepersoner från kommunkontor och kultur- och
fritidsförvaltningen.
att
ge nämnda projektgrupp i uppdrag att söka
projektpartner.
att

Justerare

ansöka om förberedelseprojekt.
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Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2019, dnr KS
2019/0835.
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, introduktion
Kommunalt partnerskap (Powerpoint presentation), dnr KS
2019/0835.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) yrkar som tillägg att inför det fortsatta arbetet inhämta
synpunkter från Representationskommittén.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandena och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

tillsätta en projektgrupp med politisk representation samt
tjänstepersoner från kommunkontor och kultur- och
fritidsförvaltningen
att
ge nämnda projektgrupp i uppdrag att söka
projektpartner
att

ansöka om förberedelseprojekt

att inför det fortsatta arbetet inhämta synpunkter från
Representationskommittén
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 15.53
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 372

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Jessica Ulfgren, adjungerad
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 335–372

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl.
10.30

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

