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Samhällsstrateg

Utvärdering Lundaförslaget – svar på återremiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att
att
att

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att återemittera ärendet
till kommunstyrelsen med uppdraget att säkerställa att Lundaförslag
avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra
frågan.

Underlag för beslutet







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07, Utvärdering
Lundaförslaget
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-16 § 190
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-19 § 188
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-11
Uppdaterat regelverk för Lundaförslaget 2020-04-24
Utvärdering Lundaförslaget 2020-03-12

Ärendet
Bakgrund
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.
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Stortorget 7
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Föredragning
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.
Kommunkontoret gör bedömningen att de skärpningar som har
gjorts i Lundaförslagets regelverk/process är tillräckliga för att
säkerställa att Lundaförslag avgörs i rätt instans. Se nedan:
1. Kommunkontoret bedömer hur förslaget ska handläggas och
sänder det vidare till berörd nämnd, kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. Bedöms Lundaförslaget vara av principiell,
karaktär för hela Lunds kommun ska förslaget alltid behandlas i
kommunfullmäktige.
2. Förvaltningen handlägger förslaget till respektive nämnd,
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Berör Lundaförslaget
flera nämnders verksamhetsområden, ska den nämnd som har fått
förslaget tilldelat sig samverka med andra nämnder för att handlägga
ärendet.
3. En nämnd kan besluta att lämna förslaget vidare till
kommunfullmäktige för beslut om nämnden anser att förslaget är av
principiell karaktär.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

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.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

