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§ 14
Medborgarbudget

Dnr. 1.2.1.116-2018
Beslut

1. Stadsdelsnämnden genomför under 2018 en
medborgarbudget med inriktning på flickors delaktighet och
inflytande inom avdelningen förskola och fritid.
2. Stadsdelsnämnden avsätter 100 000 kronor för
genomförande av medborgarbudget.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att utse
styrgrupp och ordförande med mandat att besluta och
godkänna viktiga avstämningspunkter under projekttiden.
4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt avdelningschefen för förskola
och fritid att utse projektorganisation.
5. Stadsdelsnämnden antar projektplanen.
Reservation från Johan Nilsson med flera (M), Anna Engelbert (L)
och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén
Johnsen (KD), till förmån för gemensamt förslag till beslut.
Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd gav i verksamhetsplanen för 2018
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att under 2018 genomföra en
medborgarbudget med inriktning på unga flickors delaktighet och
inflytande. Internationella och nationella erfarenheter visar att
metoden medborgarbudget ökar medborgarnas engagemang och
stärker den sociala sammanhållningen.
Förvaltningen föreslår att medborgarbudgeten ska genomföras inom
avdelningen förskola och fritid med en budget om högst 100 000
kronor. Syftet är att stärka unga flickors organisering och inflytande
över den egna vardagen och hur de vill att Älvsjö ska utvecklas.
Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 maj 2018.
Förslag till beslut från (M), (L) och (C) med ersättaryttrande
från (KD)

Johan Nilsson med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Ersättare Lolita Lovén Johnsen (KD) anmäler att hon skulle bifallit
förslaget om hon varit tjänstgörande.

1. Nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.
Ordförandes signatur

Justerares signatur
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2. Därutöver anförs följande.
Medborgarbudget är en del i den rödgrönrosa majoritetens politiska
lekstuga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi tror inte på
den här arbetsmodellen och vi tror inte att det gynnar Älvsjö med
ännu ett forum för att lämna idéer om önskemål i stadsdelen.
Att dessutom fördela 100 000 kronor genom medborgarinflytande,
kostar mycket i administration och styrning. Dessutom vilseleds
medborgarna om ämnets förträfflighet när 100 000 kronor i själva
verket inte räcker till särskilt mycket. Eftersom många önskemål
som når nämnden dessutom är investeringar, kan det inte finansieras
med pengar ur driftbudgeten.
Vi utesluter heller inte att medborgarbudget som sådan kan strida
mot kommunallagen då enskilda medborgare ges rätt att förfoga
över kommunala medel.
I stället för detta experiment tycker vi att stadsdelen bör börja beta
av den numera långa lista av behov och önskemål, som bland annat
uppkommit ur medborgarförslag, som finns inom stadsdelen, och
som ska genomföras ”när ekonomin tillåter”. Vi tycker att vi redan
genom dessa bifall i stadsdelsnämnden är skyliga att skrida till
handling istället för att hitta på en ny metodik för att samla in
önskemål.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Johan Nilsson med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen
(KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag
till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

