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Motion om att införa Medborgarbudget

i Sundsvall

Grundtanken med Medborgarbudget eller participatory budgeting som det heter på engelska är att öka
medborgarnas förståelse, fortroende och engagemang i arbetet med hur kommunens gemensamma
resurser ska användas.
Den internationellt använda beskrivningen om vad Medborgarbudget är: "att icke valda medborgare ska
delta i utformningen eller fordelningen av offentliga resurser". Till detta har det for Medborgarbudget
utkristalliserats fem kriterier:
l. processen måste innehålla budget- eller resurs- dimensioner.
2. gälla på en nivå som styrs aven politisk församling såsom fullmäktige eller nämnd.
3. upprepas över tid.
4. innehålla delaktighetsprocesser
for medborgarna i forum eller i råd.
5. kommunen ska vara ansvarig får genomforandet av resultatet och återkopplingen till medborgarna.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram det positiva i modellen och möjligheten att
koppla den till kommunernas budgetprocesser. Att som medborgare delta i prioriteringsarbetet kring en
(del aven) kommunal budget ger möjlighet både for kommunens tjänstepersoner och politiker att ta del
av medborgarnas kunskaper och behov men också for att skapa förståelse för nödvändigheten och
dilemmat att göra prioriteringar av de begränsade resurser som finns till buds for den offentliga
servicen. Se gärna SKL:s skrift: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7l64-77l-9.pdf
Skriften är från 20 II men modellen är mycket aktuell fortfarande, t.ex. kommer Uppsala att använda
medborgarbudget med start i år inom ramen for sitt landsbygdsprogram. se:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styming/amnenlbygga-bo-och-stadsplanering/kommunensarbete- inom- bygga -bo-och-stadsplanering/medborgarbudget
-pa-landsbygden!
Det finns många områden där Medborgarbudget kan genomfåras. Några av de områden som olika
kommuner och regioner har använt Medborgarbudget inom är: Bibliotek, barn och ungdom,
musikskola, äldre, stadsdelsprojekt. folkhögskola, fritid, kultur, sport, miljö och natur, offentliga
miljöer, näringslivsutveckling
mm. Processen kan se olika ut får olika områden och kommuner och
innehåller ofta tlera faser, som att medborgare kan lämna forslag som alla kan rösta på och prioritera
bland. I någon kommun så har man for vissa områden, t.ex. vid utformningen aven lekplats. låtit de
som bor i området ha fler röster än de som inte direkt berörs.
Miljöpartiet vill på många sätt uppmuntra och forenkla for sundsvallsborna att delta och engagera sig i
kommunens utveckling och involvera dem i prioriteringar av tillgängliga resurser inom de områden som
kommunen ansvarar for. Metoden "medborgarbudget" är ett sätt att skapa ett ökat medborgarintlytande
och inte minst en fördjupad kunskap om demokratiska processer. Genom att starta inom något eller
några få områden, får att därefter ta fram en modell som är allmänt gångbar i Sundsvall.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- Att metoden "medborgarbudget" införs som ett led i ökat medborgarintlytande
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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

i Sundsvall.

