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Inbjudan till nätverk

Medborgarbudget för demokratisk- och socialt hållbar
utveckling.
Projekt Medborgardialog inom SKL inbjuder kommuner att delta i nätverk för att
utveckla medborgarbudget i områden där deltagande är lågt och där tilltron till
vårt demokratiska system brister.

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2007 arbetat med att stödja
kommuner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk kontext. De
exempel vi har hittills är har rört mindre investeringsprojekt. Dock har projekten i
sig varit lyckade och uppskattade av de medborgare som deltagit i processerna.
Internationellt används medborgarbudget (participatory budgeting) i allt större
utsträckning inte minst i Västvärlden. I Tyskland har medborgarbudget ofta varit
inriktat mot att prioritera utifrån en minskad budget. I Storbritannien har
processerna antingen handlat om besparingar eller utvecklingsprojekt och
aktiviteter på valkretsnivå. I USA har fokus legat på förtroendeskapande, social
hållbarhet och stärkt folkhälsa och i de stora städerna framförallt skett på
områdesnivå och i socialt svaga områden.
I Sverige finns områden och valkretsar där valdeltagandet är lågt, förtroende för
kommunen och dess förtroendevalda är lågt, där många känner sig utanför och
upplever inte att de är en del i det svenska samhället. Takten på denna utveckling
ökar inte minst utifrån att Sverige enligt Eurostat har den snabbaste
urbaniseringstakten i Europa och där urbanisering leder till större skillnader inom
städer och större friktion när människor lever nära varandra utan att egentligen
känna tillhörighet till platsen där de bor. Att skapa strukturer och metoder för att
involvera medborgarna i delaktighets- och medskapandeprocesser är därför
centralt. I detta kan medborgarbudget vara ett system att pröva och utveckla.
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder därför in kommuner till nätverk för att
utveckla medborgarbudget enligt en modell för demokratisk – och social
hållbarhet.
Modellen bygger på den modell som används i USA. Utgångspunkten är att välja
ett område eller områden som är mindre än kommunen och som medborgarna kan
känna större närhet och engagemang för. För detta område avsätts resurser som
fullmäktige eller nämnd är beredda att låta invånarna i området vara med att
prioritera hur dessa ska användas.
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Modellen bygger på sju steg:
1. Ta fram kriterier för hur prioriteringarna ska gå till
2. Marknadsför för att involvera så många som möjligt i området i dialogerna
3. Idégenerering där invånarna får komma med idéer på hur resurserna ska
användas
4. Arbeta med idéerna tillsammans med invånarna och välj ut ett antal för
prioritering
5. Rösta, låt invånarna prioritera vilka idéer som ska genomföras
6. Genomför idéerna med medskapande av invånarna i området
7. Följ upp

För att skapa trovärdighet till processen krävs:





Årligt återkommande - minst tre år
Resurser avsätts
Kriterier som utgår ifrån social hållbarhet och folkhälsa måste utgöra
grunden för processen
Medborgarna ska stödjas att inte bara komma med idéer utan också
medskapa i processen

Mål med projektet
Är att kommuner prövar och utvecklar medborgarbudget utifrån modellen i
avgränsade områden där förtroendet för kommunen är lägre än i övriga områden.

Målgrupp
Kommuner med områden där det finns behov av att stärka förtroendet för
kommunen och det demokratiska systemet.
Organisation
Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska
beslut i KS finnas och förtroendevalda och tjänstemän ska vara beredda att delta i
processen. Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar,
utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Vi har också
knutit forskarna Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal och Hans
Abrahamsson Göteborgs Universitet till projektet.
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Upplägg
Kommuner bjuds in till ett 3,5 årigt projekt från och med hösten 2015.
Ht 2015 – intern kunskapsutveckling i kommunerna för att förbereda processen
2016 - första medborgarbudgetprocessen
2017 - andra medborgarbudgetprocessen
2018 – tredje medborgarbudgetprocessen
Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen
tillsammans med deltagande kommuner.

Anmälan
Senast den 12 juni 2015.
Anmälan sker till Lena Langlet, lena.langlet@skl.se på bifogad blankett
Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande
nätverk.
Information & kontakt
Undertecknade projektledare
Lena Langlet

Kjell-Åke Eriksson

Anders Nordh

lena.langlet@skl.se

kjell-ake.eriksson@skl.se

anders.nordh@skl.se

08-452 7918

08-452 7913

08-452 7435
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ANMÄLAN
Medborgarbudget för demokratisk- och socialt hållbar
utveckling.

Kommun:____________________________________
Kontaktperson:_____________________________________
Titel: ___________________________________________

Telefon:__________________________________________

E-post:___________________________________________

Insänds till: lena.langlet@skl.se senast den 12 juni
(alla uppgifter går att skriva direkt i ett mail utan blankett)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sektionen för demokrati och styrning
Lena Langlet
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