Motion till Alingsås kommunfullmäktige från Socialdemokraterna

Införande av medborgarbudgetar
Så kallade medborgarbudgetar finns på flera håll runtom i världen och i Sverige använder idag ett tiotal
kommuner dem som en del av deras konkreta arbete för att stärka den lokala demokratin. En av dessa
kommuner är Nässjö kommun. I praktiken innebär en medborgarbudget att kommunen avsätter en
liten del av den kommunala budgeten – i Nässjös fall en halv miljon kronor – som lokalinvånarna inom
hela kommunen eller inom en specifik stads- eller kommundel får hantera. De ges möjligheten att
själva väcka idéer om hur medlen ska användas och därefter gemensamt rösta om vilka förslag som
genom medborgarbudgeten ska finansieras och förverkligas. Arbetet i Nässjö har varit lyckosamt – hela
92 % av de invånare som deltog i processen var nöjda med de förslag som genomfördes.
Vinsterna med medborgarbudgetar är många och påtagliga. Utöver en ökad känsla av demokratisk
delaktighet, leder det handfasta arbetet med en medborgarbudget till en ökad dialog mellan invånarna
i särskilda stadsdelar och inte minst så skapar det förutsättningar för en starkare lokal sammanhållning
och identitet. En stärkt sammanhållning och gemenskap i våra stadsdelar kan minska områdenas
inbyggda segregation, öka tryggheten och den allmänna trivseln. Med ökat inflytande över sin närmiljö,
kommer också ökat ansvarstagande och ökad omsorg om densamma.
En viktig del för att medborgarbudgetar ska fungera är givetvis mycket tydliga kriterier för vad
pengarna kan användas till, exempelvis för satsningar och projekt inom specifika behovsområden samt
hur den praktiska processen ska gå till. SKR har arbetat fram en modell bestående av åtta steg som kan
vara ett stöd för Alingsås kommun i vårt eget eventuella arbete med medborgarbudgetar.
Vi föreslår att:
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, inför kommande budgetberedning, ta fram ett förslag för
införandet av en medborgarbudget
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