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2019/314

Kommunstyrelsen

Nätverk medborgarbudget
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjuder in kommuner och regioner att
delta i nätverk 2019-2022 för att utveckla medborgarbudget. Deltagande i nätverket
bedöms kunna vara intressant för Trelleborgs kommuns pågående
utvecklingsarbete.

Beredning
Medborgarbudget är en form av medborgarinflytande i en specifik fråga.
Medborgarbudget innebär att berörda och intresserade medborgare får vara med
och bestämma hur en avsatt budget ska användas. Det kan till exempel gälla
utformningen av en park, lekplats eller något annat. Medborgarbudget kan gälla
hela eller delar av en budget som är avsatt för ett visst ändamål.
I Trelleborgs kommun liksom i de flesta andra kommuner pågår ett
utvecklingsarbete kring medborgardialoger. Länge har det starka föreningslivet i
Sverige varit en säker väg för kommunerna att nå samarbete med medborgare då
det behövs. Men föreningarnas breda och folkliga bas har förändrats och det är
angeläget att hitta kompletterande vägar att engagera medborgare i
samhällsutvecklingen.
Föreningslivet är viktigt i Trelleborg, inte minst för landsbygdens utveckling. Men
intresset för föreningsaktivitet har minskat, särskilt bland unga. Flera kommuner i
Sverige arbetar framgångsrikt med medborgarbudget runt landsbygdsutveckling
och även i andra frågor. Fördelen med medborgarbudget framför, eller som
komplement till föreningsbidrag, är att fler människor och bredare målgrupper
involveras och kan delta i utvecklingsarbetet och idégenereringen. Föreningar
exkluderas inte, de kan självfallet vara med och engagera sig i hur en
medborgarbudget ska användas i en specifik fråga.
Medborgarbudget har inte tidigare prövats i Trelleborg, men det finns erfarenhet
och kunskap att hämta både från andra kommuner och internationellt.
SKL:s nätverk erbjuder stöd genom nätverksträffar, utbildning, internationellt
erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Upplägget utgår från deltagares behov.
Målsättningen med nätverket är att kommunen prövar och utvecklar
medborgarbudget enligt SKL:s modell. Under projekttiden ska kommunen
genomföra tre processer med medborgarbudget.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Efter avslutat projekt kommer resultaten att användas som lärande exempel på
medborgarbudget.
SKL:s modell bygger på den modell som internationell forskning och erfarenhet
visat vara mest framgångsrik. Inriktningen är enligt följande:




Territoriet kommunen
Speciell grupp eller grupper
Teman eller institutioner

Modellen innehåller flera steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ta fram kriterier
Marknadsföring
Idégenerering
Bearbeta förslagen utifrån kriterier
Medborgarna röstar på förslag
Politiskt beslut om förslagen
Genomför
Följ upp

För att skapa trovärdighet visar forskningen att det krävs





Årligen återkommande
Resurser avsätts och tydliggörs
Kriterier som utgår från social hållbarhet i grunden
Medborgarna ska inte bara komma med idéer utan även vara medskapande
i processen

Kostnader för deltagande är:
Medborgabudgeten
Dialogmöten med medborgare, ca 40 t kr/år
Arbetstid för tjänstepersoner och förtroendevalda,
Resor till Stockholm för deltagande i nätverksträffar, 10 t kr/år
För att delta ska nämndbeslut finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska
vara beredda att delta i processen. Det blir ca fyra nätverksträffar årligen i
Stockholm samt några webbseminarium. Projektledare från SKL kan även komma
till Trelleborg och vara behjälpliga i processen.
Sista dag för anmälan är 15 april och den första nätverksträffen är den 9 maj i
Stockholm.
Finansieringsförslaget:
Landsbygdsmiljonen ska ses över 2019. Vid vårens ansökningar föreslås att
304 000 kr fördelas till föreningarna. Därmed återstår 446 000 kr att fördela hösten
2019.
Ett sätt satt utveckla arbetet med Landsbygdsmiljonen är att prova modeller för
medborgarbudget. Under projekttiden 2019 föreslås att 246 000 kr av
landsbygdsmiljonen avsätts för utvecklingsarbetet, varav 200 000 kr till själva
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medborgabudgeten och resterande till genomförandet av dialogen och deltagande i
projektet.
Om detta genomförs återstår ändå 200 000 kr att fördela till föreningarna enligt nu
rådande riktlinjer för landsbygdsmiljonen.

Barnchecklistan
Projektet syftar till att utveckla socialt hållbara modeller för demokratiutveckling
och medborgarinflytande vilket gynnar kommande generationer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Trelleborgs kommun ska delta i SKL:s nätverk för medborgarbudget,
att utvecklingsarbetet redovisas för kommunstyrelsen årligen i samband med
årsbokslutet,
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Landsbygdsmiljonen ersätts med landsbygdsutveckling i form av
medborgarbudget från 2020,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en eller flera förtroendevalda att medverka i
arbetet med medborgarbudget,
att 246 000 kr av landsbygdsmiljonens budget avsätts för utvecklingsarbetet i
projektet år 2019,
att budget för Landsbygdsmiljonen från 2020 avsätts till arbetet med
medborgarbudget.

Skickas till
Avdelningen för hållbar utveckling
Kultur- och fritidsförvaltningen
Byarådet
Samtliga landsbygdsföreningar

