Kommunfullmäktige

Handling 2021 nr 199

Yttrande över motion av Stina Svensson (FI)
om att införa en central medborgarbudget
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Stina Svensson väckta motionen avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V
den 10 september 2021 om att tillstyrka motionen. Vidare yrkade Karin Pleijel (MP)
avslag på yrkande från M, L och C den 10 september 2021.
Blerta Hoti (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle avstyrkas.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C
den 10 september 2021 om att avstyrka motionen.
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avstyrka motionen.
Representanterna från D antecknade som yttrande en skrivelse från
den 28 september 2021.
Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 10 september 2021.

Göteborg den 29 september 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Yttrande

Demokraterna

2021-09-28

Ärende nr: 3.3

Yttrande angående – Motion av Stina
Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget.
Alliansen pekar på att det redan pågår ett aktivt arbete kring hur en central
medborgarbudget kan utformas inom ramen för nämnden för konsument och
medborgarservice.
Vi Demokrater kommer med stort intresse följa hur utvecklingsarbetet kring lokal
demokrati, inflytande och delaktighet samt central medborgarbudget i nämnden
framskrider.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet)

2021-09-10

3.3

Yrkande angående – Motion av Stina
Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
motionen bifalls.

Yrkandet

Att stärka förtroende och tillit mellan invånare och politik bör alltid vara en prioriterad
fråga. En central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga
och rösta på förslag kan öka förtroendet för beslutsfattare och för demokratin genom ökad
delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället. Genom att bifalla motionens beslutssatser
kan invånarnas förståelse för kostnader och konsekvenser för olika kommunala satsningar
ökas och engagemang kan väckas för viktiga lokala frågor. Det stärker relationen mellan
civilsamhället och lokalpolitiker och förankrar ett arbetssätt för medborgardialog.
Konceptet medborgarbudget har används i några av de tio stadsdelar som Göteborg
tidigare var indelad i, och erfarenheterna från detta finns nu i staden för att utveckla
vidare. Forskning och erfarenheter visar på goda effekter av medborgarbudget och SKR
arbetar med att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget. Vi
rödgrönrosa menar därför att Göteborgs stad behöver en central medborgarbudget.
Nämnden för konsument-och medborgarservice har i tidigare beslut från
kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska
utformas och kunna inrättas. I samband med uppdraget fick nämnden ytterligare uppdrag
gällande lokal demokrati, inflytande och delaktighet. Uppdragen är bland annat att
utveckla stadens digitala demokratiarbete, ansvara för att upprätthålla en väl utbyggd
infrastruktur av lokala nav för att stärka den lokala demokratin och att bedriva ett
proaktivt demokratiarbete. Dessa uppdrag skapar en bra grund för arbetet med att ta fram
hur en central medborgarbudget ska genomföras.
En central medborgarbudget kan finansieras på olika sätt, till exempel genom
omfördelning av medel i befintliga investeringsbudgetar eller genom att nya resurser
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tillförs. Respektive budgetkonstellation har möjlighet att hantera frågan på de sätt de vill i
kommande budgetförslag.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
Särskilt yttrande

M, L, C
KD

2021-09-10

3.3

Yrkande angående Motion av Stina Svensson (FI) om
att införa en central medborgarbudget
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.

Yrkandet

Feministiskt initiativ har inkommit med en motion om att införa en central
medborgarbudget. I Nämnden för konsument- och medborgarservice pågår just nu
ett arbete kring hur en central medborgarbudget skulle kunna utformas. Med
hänvisning till det pågående arbetet i nämnden yrkar vi avslag på motionen.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-08-04
Diarienummer 0406/21

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en
central medborgarbudget
Motionen

Stina Svensson (FI) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa en central
medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga förslag samt rösta
kring förslag för staden. Vidare föreslås att utbilda och kompetensutveckla stadens
anställda i samtliga förvaltningar i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat
arbetssätt. Motionären föreslår också att staden etablerar ett bättre samarbete med
civilsamhället för att nå och ge ökad makt till de grupper som är minst representerade i
politiska beslut idag.
Motionären menar att medborgarbudgetar är ett väl dokumenterat område. Enligt
forskning och erfarenheter ökar förtroendet till beslutsfattare, förståelse för kostnader och
konsekvenser för olika kommunala satsningar.
I Göteborg har flertal stadsdelar genomfört medborgarbudget eller liknande arbete där
invånare får medbestämmande över satsningar under de senaste åren, där ibland
SDN Västra Hisingen, SDN Lundby, SDN Majorna-Linné och SDN Östra Göteborg.
Motionären menar att i samband med nedläggningen av stadsdelsnämnderna 2021
riskerar medborgarbudgetar försvinna för Göteborgarna. Alla stadens nämnder har ett
demokratiuppdrag och ska arbeta med invånarnas inflytande kontinuerligt.

Remissinstanser

Motionen har remitterats för yttrande till nämnden för konsument- och medborgarservice,
äldre samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, socialnämnderna
Nordost och Hisingen, idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden.
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell.

Remissinstans

Beslut

Kommentar

Nämnden för
konsument- och
medborgarservice

Tillstyrker

Nämnden för konsument- och
medborgarservice har i tidigare
beslut från kommunfullmäktige
fått i uppdrag att utreda hur en
central medborgarbudget ska
utformas och kunna inrättas
(2020-02-20. § 8, 1373/19).
I samband med uppdraget fick
nämnden ytterligare uppdrag

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.
Yrkande SD
Yrkande S
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Omröstning
Protokollsanteckning FI, V,
MP

Äldre samt vård
och
omsorgsnämnden

Avstyrker
Yrkande KD, M och L
Yrkande V, MP
Yrkande S
Yrkande SD, D
Omröstning

gällande lokal demokrati,
inflytande och delaktighet. Dessa
förtydligades i nämndens nya
reglemente som
kommunfullmäktige antog i
november (2020-10-15, § 17,
1053/20). Uppdragen är bland
annat att utveckla stadens digitala
demokratiarbete, ansvara för att
upprätthålla en väl utbyggd
infrastruktur av lokala nav för att
stärka den lokala demokratin och
att bedriva ett proaktivt
demokratiarbete. Uppdragen
kommer att redovisas under
hösten 2021.
Det är lämpligt att i det här läget
invänta nämnden för konsumentoch medborgarservice utredning,
för att ge bästa möjliga
förutsättningar för
implementeringen av en eventuell
central medborgarbudget i
Göteborg.

Protokollsanteckning FI
Reservation V, MP
Nämnden för
funktionsstöd

Avstyrker
Yrkande M, L och KD
Omröstning

Socialnämnd
Nordost

Tillstyrker
Omröstning
Reservation

Socialnämnd
Hisingen

Avstyrker
Yrkande M och L
Omröstning
Protokollsanteckning S

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Nämnden menar att då kostnaden
och konsekvenserna av att införa
en medborgarbudget är en fråga
för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige och kan inte
bedömas av enskilda
förvaltningar.
Resurser måste tillföras till
de förvaltningar som förväntas
engageras i en central
medborgarbudget.
Enligt Sveriges Kommuner och
Regioner krävs det att det finns en
avsatt budget och personella
resurser som håller samman
processen. De beskriver även att
det är en fördel att ha partners
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som förstår och har ingångar till
olika grupper i samhället.
Samarbetet med civilsamhället är
en viktig faktor för att stödja
arbetet genom att vara en
mobiliserande kraft för att nå ut
till medborgarna. Detta innebär att
förslaget som ligger på bordet
kräver en budget så att inte annan
verksamhet drabbas.
Idrotts- och
föreningsnämnden

Tar inte ställning

Kulturnämnden

Avstyrker

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget
yttrande.
Yrkande L, M och KD
Yrkande S
Yttrande D

Nämnden för konsument- och
medborgarservice har ett
pågående
kommunfullmäktigeuppdrag om
att utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas
och kunna inrättas. Uppdraget
kommer att behandlas under
hösten 2021.
Nämnden inväntar beslut om
inriktning för kulturnämndens
utökade demokratiuppdrag samt
inriktning för arbetet kring central
medborgarbudget efter att
redovisningen av nämnden för
konsument- och
medborgarservice uppdrag har
behandlats.

Omröstning

Bedömning ur ekonomisk dimension

Medborgarbudget är en arbetsmodell som kräver att ekonomiska resurser avsätts i den
kommunala budgeten.
I och med att ingen kommun i Sverige tidigare har genomfört en central medborgarbudget
är det svårt att uppskatta exakta kostnader. Förutom medel till medborgarbudgeten
tillkommer kostnader för en digital plattform och personal.
Kompetenshöjande insatser behövs för såväl politiker som tjänstepersoner. Det behövs
metodstöd, systemstöd och löpande kompetensstöd i dialogmetoder samt ett styrsystem
för en effektiv samverkan mellan förvaltningar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gällande Agenda 2030 så bidrar medborgarbudgetprocessen bland annat till att uppfylla
målet för hållbara städer och samhällen.
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Klimatet skulle till exempel kunna vara ett tema för en stadsövergripande
medborgarbudget. Det finns exempel på städer i Europa där medborgarbudget används
som ett sätt att nå stadens mål om en hållbar stad.

Bedömning ur social dimension

Ett långsiktigt arbete med medborgarbudget kan bidra till att öka legitimiteten och tilliten
för det demokratiska systemet, öka engagemanget och få människor tar större ansvar i sitt
närområde. Förtroendevalda får ökade kunskaper om medborgarnas behov, prioriteringar
samt förväntningar och medborgare får ökad kunskap om komplexiteten i många av de
frågor som kommunen ansvarar för. Enligt skrift från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) bidrar ett långsiktigt arbete med medborgarbudget att tilliten ökar från
medborgarna till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.
Ett arbete med central medborgarbudget stämmer väl överens med Agenda 2030.
Arbetsprocessen med medborgarbudget bidrar bland annat till målen om minskad
ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilagor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motionen
Nämnden för konsument- och medborgarservice handlingar 2021-06-23 § 57
Äldre samt vård och omsorgsnämndens handlingar 2021-06-22 § 178
Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-06-16 § 132
Socialnämnd Nordost handlingar 2021-06-15 § 226
Socialnämnd Hisingens handlingar 2021-06-15 § 156
Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2021-06-22 § 95
Kulturnämndens handlingar 2021-06-21 § 151

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

4 (4)

Kommunfullmäktige

Handling 2021 nr 24

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en
central medborgarbudget
Runt om i världen använder kommuner och städer medborgarbudgetar för att bidra till
ökat deltagande i demokratin och direkt inflytande. I städer som Paris har nu mer än 5
miljarder kronor allokeras via medborgarbudgetar. I Madrid röstade 190.000 medborgare
igenom förslaget om “100% sustainable Madrid” som nu styr omställningsarbetet.
Medborgarbudgetar är nu ett väl dokumenterat område, och enligt forskning och
erfarenheter ökar förtroende till beslutsfattare, förståelse för kostnader och konsekvenser
för olika kommunala satsningar, det blir en generellt bättre representation bland de som
deltar och förankrar ett arbetssätt för medborgardialog.
I Göteborg har flertal stadsdelar genomfört medborgarbudget eller liknande arbete där
invånare får medbestämmande över satsningar under de senaste åren, där ibland SDN
Västra Hisingen, SDN Lundby (med bostadsbolag), SDN Majorna/Linné och SDN Östra
Göteborg. I samband med nedläggning av stadsdelsnämnder 2021 riskerar
medborgarbudgetar försvinna för Göteborgare. Alla stadens nämnder har ett
demokratiuppdrag, och ska arbeta med invånarnas inflytande kontinuerligt- men det krävs
att staden som helhet trycker på och visar att arbetet är prioriterat.
Ansvariga tjänstepersoner och utvecklingsledare har uttryckt att det saknats ett
förvaltningsöverskridande samarbete och förankring hos övrig personal vilket försvårat
arbetet med medborgarbudget. Centraliseringen av stadens nämnder och det utökade
demokratiuppdraget för Konsument och Medborgarservice ger möjlighet att åtgärda dessa
brister. På initiativ av Feministiskt initiativ i samband med denna omläggning så har
Göteborgs stad nu getts i uppdrag att:
“utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla Göteborgsförslaget”
“utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas”.
Konsument och Medborgarservice har nu också getts ett proaktivt
återrapporteringsuppdrag kring demokrati, en slags löpande demokrati-revision om hur
väl Göteborgarna får inflytande. I många avseenden är KoM nu vår nya demokratinämnd
- och då speciellt för den stadenövergripande digitala demokrati.
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Flertal tjänstepersoner som tidigare har arbetat med detta i staden uppger att tidigare
saknats en gemensam syn på hur medborgarbudget ska genomföras bland
stadsdelsnämnderna eftersom vissa endast har en förslagsfunktion utan att medborgare får
delta i någon omröstning. Det är något som enligt SKR och internationella riktlinjer inte
räknas som medborgarbudget. Det har också gjort att medborgare(*) får olika mängd
inflytande beroende på vilken stadsdel de är bosatta i.
Det är viktigt att en central medborgarbudget engagerar hela staden. Feministiskt initiativ
vill se att en en andel av budgeten ska reserveras till förslag som gynnar socioekonomiskt
missgynnade stadsdelar.
En central medborgarbudget med förvaltningsöverskridande samarbete skulle förankra
metoden hos personal samtidigt som det skulle bidra till tidigare nämnda positiva effekter
för medborgare. För att säkerställa att detta införs i enlighet med intentioner i tidigare
yrkanden och remitteras till fler berörda nämnder lämnar Feministiskt initiativ in denna
motion till kommunfullmäktige. En central medborgarbudget behöver inte nödvändigtvis
ny finansiering, då det är ett annat sätt att föra förslag till beslut, och kan t.ex. fördela del
av befintlig investeringsbudget.
(* Med medborgare avser Feministiskt initiativ i denna text “samhällsmedborgare” - dvs
personer som bor eller verkar i staden. Ur stadens perspektiv ska aldrig rätten till
inflytande kopplas till svenskt medborgarskap, utan till att vara kommunmedlem.)

Förslag till beslut
I kommunfullmäktige:

1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att
lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.

Stina Svensson (FI)
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Konsument- och medborgarservice

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-23

Svar på motion av Stina Svensson (FI) om att
införa en central medborgarbudget
§ 57, diarienummer N043-0052/201
Beslut
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tillstyrker motionen från Stina
Svensson (Fi) om att införa en central medborgarbudget.
2. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande.

Handling
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18.

Yrkande från (SD)
Rolands Saniks (SD) föreslår att nämnden beslutar att avstyrka motionen från Stina
Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget, se bilaga 1.

Yrkande från (S)
Ulf Johansson (S) och Elsa Alm (S) föreslår nämnden beslutar att avstyrka motionen från
Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget och skickar förslaget till
kommunstyrelsen som eget yttrande, se bilaga 2.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen från (SD) och (S) mot varandra och kommer fram till att
nämnden beslutar enligt förslag från (S).
Rolands Saniks (SD) begär omröstning.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
•
•

Ja-röst för bifall till förslag från (SD)
Nej-röst för bifall till förslag från (S)
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Konsument- och medborgarservice

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-23

Omröstning
3 Ja-röster, 2 Nej-röster och 6 avstår från att rösta, se bilaga 3.
Karin Alfredsson (D), Krister Hallner (D) och Rolands Saniks (SD) röstar Ja.
Ulf Johansson (S) och Elsa Alm (S) röstar Nej.
Henrik Ryberg (M), Jesper Berglund (V), Jonas Svensson (MP), Karin Östring Bergman
(C), Stina Sewén (FI) och Björn Jedvert (L) avstår från att rösta.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot förslag från (SD) mot varandra och
kommer fram till att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Rolands Saniks begär omröstning.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
•
•

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag
Nej-röst för bifall till förslag från (SD)

Omröstning
8 Ja-röster, 1 Nej-röst och 2 avstår från att rösta, se bilaga 4.
Henrik Ryberg (M), Jesper Berglund (V), Karin Alfredsson (D), Jonas Svensson (MP),
Karin Östring Bergman (C), Stina Sewén (FI), Krister Hallner (D) och Björn Jedvert (L) röstar Ja.
Rolands Saniks (SD) röstar Nej.
Ulf Johansson (S) och Elsa Alm (S) avstår från att rösta.

Protokollsanteckning från (FI), (V), (MP)
Yttrande från Jesper Berglund (V), Jonas Svensson (MP), Stina Sewén (FI),
Malin Andersson (FI), Aida Badeli (MP) och Tove Wikehult (V), se bilaga 5.

Reservation
Ulf Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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Konsument- och medborgarservice

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Dag för justering
2021-06-23

Vid protokollet
Sekreterare
Irene Gustafsson

Ordförande
Björn Jedvert (L)

Justerande
Jesper Berglund (V)
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Nämnden för Konsument- och medborgarservice

Yrkande
2021-06-20
Avser Handling 7. Svar

på remiss om motion
om att införa en central medborgarbudget

Förslag till beslut

I nämnden för konsument- och medborgarservice
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice avstyrker motionen från
Stina Svensson (Fi) om att införa en central medborgarbudget

Yrkandet
I Göteborg finns en väl fungerande funktion där våra medborgare kan lämna egna förslag
och även rösta för andra – Göteborgsförslaget. Göteborgsförslaget fungerar alldeles
utmärkt och många av förslagen engagerar både göteborgare och politiker.
Göteborgsförslaget används idag både för lokala idéer/förslag precis på samma sätt som
förslag till gagn för hela Göteborg.
Dessutom skrivs det i yttrandet, är det svårt att uppskatta budgeten, kostnaden och
administration för medborgarbudget och i stället bör nämnden för Konsument och
Medborgarservice informera Stina Svensson om redan existerande Göteborgsförslaget.

Nämnden för Konsument- och medborgarservice
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Nämnden för konsument och medborgarservice

Yrkande
2021-06-22

Socialdemokraterna
Ärende 7

Yrkande angående svar på remiss om motion
om att införa en central medborgarbudget
Förslag till beslut

I nämnden för konsument och medborgarservice:
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice avstyrker motionen från Stina
Svensson (Fi) om att införa en central medborgarbudget.
2. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar detta yrkande till
kommunstyrelsen som eget yttrande.

Yrkandet

Förslaget om central medborgarbudget är en god intention. Det är viktigt att medborgare i
alla åldrar får möjlighet att göra sin röst hård och därmed ha möjligheten att påverka i
frågor som berör dem. Detta bör framför allt komma till utlopp genom lyhörda politiker
och partier. En central pott för medborgbudget riskerar att användas främst av
resursstarka grupper som redan idag har möjlighet att få sin röst hörd. Det är lämpligare
att kommunens begränsade resurser användas till att stärka befintlig verksamhet såsom
jämlik välfärd för medborgarna och stötning av civilsamhällets föreningar.

Nämnden för konsument och medborgarservice
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Nämnden för konsument- och medborgarservice
Yttrande
2021-06-23

Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet
Ärende 7, Svar på remiss om motion om att
införa en central medborgarbudget

Yttrande
Att stärka förtroende och tillit mellan invånare och politik bör alltid vara en prioriterad fråga. Idag är
endast ett fåtal procent partipolitiskt aktiva i Sverige och representationen av befolkningen i
partipolitiken är undermålig, främst gällande utrikesfödda och unga. Vi behöver vidga demokratin
med nya metoder.
En sådan metod är medborgarbudget. Medborgarbudget är en beprövad metod som används främst av
kommuner för att öka medborgarnas förtroende för demokratin.
En lyckad medborgarbudget kan öka engagemanget och intresset för lokal politik hos invånare. Den
kan också öka vilja att engagera sig lokalt och stärka relationen mellan civilsamhället och
lokalpolitiker.
Vi instämmer i förvaltningens svar och förslag att tillstryka motionen.

Konsument- och medborgarservice

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-05-18
Diarienummer N043-0052/21

Handläggare
Anna Corneliusson
Telefon: 031-365 09 57
E-post: anna.corneliuson@kom.goteborg.se

Svar på remiss om motion om att införa en
central medborgarbudget
Förslag till beslut
1.

Nämnden för konsument- och medborgarservice tillstyrker motionen från Stina
Svensson (Fi) om att införa en central medborgarbudget

2.

Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande.

Sammanfattning
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått i uppdrag att lämna ett yttrande
över Stina Svenssons (Fi) motion om att införa en central medborgarbudget. Nämnden
har i tidigare beslut från kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas (2020-02-20. § 8, 1373/19).
Medborgarbudget är ett system och arbetsmodell som ger medborgare möjlighet att
prioritera kommunala resurser och samtidigt få förståelse för hur resurser kan användas
för lokal utveckling. Syftet med medborgarbudget är bland annat att öka förtroendet för
demokratin genom ökad delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället. Förvaltningens
bedömning är att medborgarbudget är en arbetsmodell som ökar möjligheterna till
delaktighet och inflytande på ett sätt som går i linje med det uppdrag som samtliga
nämnder och kommunstyrelsen har fått genom sina reglementen. Om nämnden för
konsument- och medborgarservice får en samordnande roll i planeringen och utförandet
av medborgarbudgeten går det i linje med nämndens nya demokratiuppdrag och bidrar till
den infrastruktur av lokal och digital demokrati som nämnden ska upprätthålla.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Medborgarbudget är en arbetsmodell som kräver att ekonomiska resurser avsätts i den
kommunala budgeten. Hur mycket pengar och vilken del av budgeten som berörs beror
bland annat på vilken inriktning eller tema samt vilka kriterier som politikerna bestämmer
att medborgarbudgeten ska ha.
I och med att ingen kommun i Sverige tidigare har genomfört en central medborgarbudget
är det svårt att uppskatta exakta kostnader. Förutom medel till medborgarbudgeten
tillkommer kostnader för en digital plattform och personal. Om nämnden för konsumentoch medborgarservice ska ha en samordnande roll uppskattar förvaltningen att det
kommer krävas personalresurser inom följande områden:
•
•
•
•
•

Huvudansvariga för medborgarbudgetprocessen (1–2 personer)
Intern- och extern kommunikation
Mobilisering och samskapande med medborgare, föreningar och nätverk
Uppdatering av innehåll på digital plattform
Bedömning och kostnadsberäkning av inkomna förslag

När det gäller den digitala plattformen så kommer medel att behövas för uppbyggnad,
drift, förvaltning samt löpande utveckling.
Ett stort antal förvaltningar och bostadsbolag inom staden kommer att bli involverade i
arbetet med central medborgarbudget utöver personal hos konsument- och
medborgarservice. Personalresurser behöver avsättas under olika delar av processen och
en ansvarig kontaktperson på respektive berörd förvaltning och bostadsbolag kommer att
behövas.

Bedömning ur ekologisk dimension
I medborgarbudgeten kan förslag som berör olika delar ur den ekologiska dimensionen
komma att vinna. När det gäller Agenda 2030 så bidrar medborgarbudgetprocessen bland
annat till att uppfylla målet för hållbara städer och samhällen.

Bedömning ur social dimension
Ett långsiktigt arbete med medborgarbudget kan bidra till att öka legitimiteten och tilliten
för det demokratiska systemet, öka engagemanget och få människor tar större ansvar i sitt
närområde. Förtroendevalda får ökade kunskaper om medborgarnas behov, prioriteringar
samt förväntningar och medborgare får ökad kunskap om komplexiteten i många av de
frågor som kommunen ansvarar för. Enligt skrift från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) bidrar ett långsiktigt arbete med medborgarbudget till att tilliten till de
förtroendevalda och det demokratiska systemet ökar hos medborgarna.
Ett arbete med central medborgarbudget stämmer väl överens med Agenda 2030.
Arbetsprocessen med medborgarbudget bidrar bland annat till målen om minskad
ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen.
I Göteborgs Stads program för en jämlik stad finns fyra målområden och arbetet med
medborgarbudget bidrar till tre av dessa målområden; Skapa god start i livet och goda
uppväxtvillkor, Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer samt Skapa förutsättningar för
delaktighet, inflytande och tillit.
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Barnkonventionen har principer om barns rätt att bli hörda, få inflytande över sitt liv,
uttrycka sin mening och få den respekterad. Arbetssättet medborgarbudget innebär bland
annat att barn får lära sig om demokrati och utvecklas som aktörer i ett demokratiskt
system. Processen med medborgarbudget involverar barn och barns rättigheter genom att
barn och unga får möjlighet att lämna förslag samt att rösta på inkomna förslag.
För att arbetet med medborgarbudget ska kunna bidra till en ökad jämlikhet är det viktigt
att processerna utgår ifrån ett normmedvetet förhållningssätt för att inkludera grupper
som staden har svårare att nå.
Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga och utöva inflytande i det
politiska och offentliga livet på lika villkor som andra och därför är Göteborgs Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och dess 10
rättighetsområden viktiga att beakta i processen kring medborgarbudget. Vissa
rättighetsområden kommer att beaktas särskilt:
•
•
•

Rätten till ett självständigt liv
Rätten till information och kommunikation
Rätten till demokratisk delaktighet
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Ärendet
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått i uppdrag att yttra sig över Stina
Svenssons (Fi) motion om att införa en central medborgarbudget. Nämndens ska
tillstyrka, avstyrka eller inte ta ställning till förslaget. Svar på remissen ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått i uppdrag att lämna ett yttrande
över Stina Svenssons (Fi) motion om att införa en central medborgarbudget (Handling
2021, nr 24).
Motionen föreslår följande förslag till beslut:
I kommunfullmäktige:
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att
lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Nämnden för konsument- och medborgarservice har i tidigare beslut från
kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska
utformas och kunna inrättas (2020-02-20. § 8, 1373/19). I samband med uppdraget fick
nämnden ytterligare uppdrag gällande lokal demokrati, inflytande och delaktighet. Dessa
förtydligades i nämndens nya reglemente som kommunfullmäktige antog i november
(2020-10-15, § 17, 1053/20). Uppdragen är bland annat att utveckla stadens digitala
demokratiarbete, ansvara för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur av lokala nav
för att stärka den lokala demokratin och att bedriva ett proaktivt demokratiarbete.

Förvaltningens bedömning
Medborgarbudget är ett system som ger medborgare möjlighet att prioritera kommunala
resurser och samtidigt få förståelse för hur resurser kan användas för lokal utveckling.
Syftet med medborgarbudget är att bland annat att öka förtroendet för demokratin genom
ökad delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället.
I kapitel 1, § 5, i samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen står följande:
”Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet
och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som
berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta.”
Förvaltningens bedömning är att medborgarbudget är en bra och väl utvecklad modell
som kan öka möjligheterna till delaktighet och inflytande på ett sätt som går i linje med
det uppdrag som stadens samtliga nämnder och kommunstyrelsen har fått. Om nämnden
för konsument- och medborgarservice får en samordnande roll i planeringen och
utförandet av medborgarbudgeten går det i linje med nämndens nya demokratiuppdrag
och bidrar till den infrastruktur av lokal och digital demokrati som nämnden ska
upprätthålla och som samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska nyttja.
Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande
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Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden för konsument- och medborgarservice
tillstyrker motionen om att inrätta en central medborgarbudget. Utbildning och
kompetensutveckling för stadens anställda ryms inom nämnden för konsument- och
medborgarservice demokratiuppdrag och är en förutsättning för att arbeta med en central
medborgarbudget. Ett framgångsrikt arbetssätt inom medborgarbudgetprocessen är
samarbetet med civilsamhället för att nå de grupper som är minst representerade i
politiska beslut idag. Genom att införa en central medborgarbudget kan detta samarbete
stärkas.
Nämndens uppdrag att utreda om hur en central medborgarbudget kan utformas och
kunna inrättas är på väg att slutföras. Enligt plan kommer ärendet tas upp för beslut i
nämnden för konsument- och medborgarservice i augusti och skickas därefter vidare till
kommunfullmäktige.

Lotta Sjöberg

Förvaltningsdirektör
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Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-22

§ 178 N160-0540/21
Svar på remiss om att införa en central medborgarbudget,
dnr SLK 0406/21
Beslut
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:
1. avslår remissen i sin helhet
2. förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling/ar
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-04
Skriftligt yrkande från Socialdemokraterna, 2021-06-22
Skriftligt yrkande från Kristdemokraterna Moderaterna Liberalerna (Centerpartiet), 202106-21

Yrkanden
Daniel Bernmar (V) och Helen Ohlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Mattias Tykesson (M) yrkar bifall till yrkande från KD, M och L.
Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S.
Martina Lundquist (SD) och Yvonne Lundberg (D) yrkar avslag på förvaltningens
tjänsteutlåtande och bifall till yrkande från S och yrkande från KD, M och L.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger yrkande om bifall till tjänsteutlåtande från
Daniel Bernmar (V) med flera, samt yrkande om avslag från Mattias Tykesson (M)
respektive Marina Johansson (S) med flera.
Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden avslår förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Protokollsanteckning
Ersättare Denise Cresso (FI) antecknar att hon hade röstat i enlighet med Daniel
Bernmars (V) yrkande om hon hade varit beslutande.

Reservation
Daniel Bernmar (V) och Helen Ohlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum>

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.
Skickas senast 30 juni 2021, hänvisning till Dnr 0406/21.
Dag för justering
2021-06-22

Vid protokollet
Sekreterare
Fanny Hallström

Ordförande
Elisabet Lann

Justerande
Daniel Bernmar
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Nämnden för äldre samt vård och omsorg

Yrkande
2021-06-21

Kristdemokraterna Moderaterna Centerpartiet
Liberalerna

Yrkande angående – Remissvar om införande
av central medborgarbudget
Förslag till beslut

1. Nämnden avstyrker motionen i sin helhet
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkandet

Det finns flera exempel på där olika former av medborgarbudgetar har tillämpats med
varierande resultat i olika delar av världen, såväl som i Sverige och Göteborg. En viktig
lärdom från tidigare medborgarbudgetar är att implementeringen och genomförandet har
en avgörande betydelse för hur väl arbetsformen faller ut. Om medborgarbudgetprocessen
genomförs på fel sätt kan det i stället leda till att vissa grupper av invånare exkluderas
eller att förtroendet för den representativa demokratin, folkvalda politiker och den
kommunala förvaltningen urholkas.
Som motionären nämner så har Nämnden för konsument- och medborgarservice sedan
tidigare fått i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna
inrättas. Nämnden har också ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och
återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår.
Det är därför lämpligt att i det här läget invänta Nämnden för konsument- och
medborgarservices utredning, för att ge bästa möjliga förutsättningar för
implementeringen av en eventuell central medborgarbudget i Göteborg. Därför avstyrks
motionen i sin helhet.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Yrkande

Socialdemokraterna

2021-06-22

Yrkande angående remissvar om införande av
central medborgarbudget
Förslag till beslut
I äldre- samt vård och omsorgsnämnden:
1.

avstyrker remissens förslag i sin helhet.

2.

paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkandet
Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att medborgare i alla åldrar får möjlighet att
göra sin röst hörd och därmed ha möjligheten att påverka i frågor som berör dem. Vi har
farhågor om att denna typ av central pott vid ett eventuellt införande skulle komma att användas av främst redan på olika sätt resursstarka grupper, med specifika och gemensamma intressen. Detta är något vi vill undvika. Vi vill att dessa medel ska gå direkt till
välfärden där vi anser att dessa resurser gör som mest nytta för medborgarna.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-04
Diarienummer N160-0540/21

Handläggare: Katrin Ceesay
katrin.ceesay@aldrevardomsorg.goteborg.se

Remissvar om införande av central
medborgarbudget
Förslag till beslut
Äldre samt- vård och omsorgsnämnden:
1. tillstyrker remissens förslag i sin helhet.
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Stina Svensson Feministiskt initiativ (FI) har i kommunfullmäktige lagt fram en motion
om att införa en central medborgarbudget i Göteborgs Stad. Yrkandet har den 16 februari
sänts på remiss till äldre samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd,
nämnden för konsument- och medborgarservice, socialnämnderna Nordost och Hisingen,
idrotts- och föreningsnämnden samt kulturnämnden.
Enligt yrkandet ska de remitterade förvaltningarna bedöma följande förslag om införande
av en central medborgarbudget:
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga
förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Remissvar i ärendet ska ha inkommit till stadsledningskontoret senast 30 juni 2021.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det vid ett införande av en
central medborgarbudget som gäller hela staden, kommer att behöva kompenseras för den
ojämlikhet som finns mellan geografiska områden och inom dem samt mellan grupper i
samhället. När det gäller möjligheter för exempelvis äldre medborgare att delta i
medborgarbudgetar underlättas deltagandet av tillgängliga deltagarworkshops och
utbildning i digital teknik samt analogt röstningsförfarande på bibliotek och
kommunikation på allmänna färdmedel och platser. Möjlighet att få hjälp att registrera sig
och att lämna förslag är sådant som underlättar ett deltagande. Möjligheten att rösta på
träffpunkter, vård- och omsorgsboenden och med hjälp av hemtjänsten ökar också äldre
medborgares möjlighet till deltagande. Intressant vore att engagera den äldre
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befolkningen i vad en central medborgarbudget bör handla utifrån de frågor som är av
stort intresse för dem.
Att rikta en del av medborgarbudgeten till varje stadsområde, kan öka möjligheten för
medborgarna att påverka sitt eget närområde. Ett viktigt medskick vid en sådan process är
att fler förvaltningar bör delta än de fyra socialförvaltningarna med ansvar för varsitt
stadsområde. Risken finns annars att frågor som rör äldre personer eller personer med
funktionsvariationer inte kommer fram och att deltagandet från dessa grupper blir onödigt
lågt. Perspektiven från äldre och personer med funktionsvariationers behövs och är
viktiga för stadens utveckling mot en hållbar stad som är till för alla.
Kompetenshöjande insatser behövs vid införandet av en ny metod och ett nytt digitalt
verktyg. Den största förändringen för förvaltningarna blir att anamma ett nytt tankesätt
när det gäller synen på medborgarnas deltagande och hur förvaltningar arbetar i
samverkan och bidrar till den gemensamma medborgarbudgeten. Även för politiker kan
det innebära ett ändrat synsätt, då politikerna släpper ifrån sig en del av beslutsfattandet
och makten över en mindre del av resurserna. Förvaltningen bedömer att även politiker i
stadens nämnder och styrelser behöver ha ökade kunskaper om medborgarbudget och
dess processer.
I arbetet med medborgarbudget kommer samarbete med civilsamhället, nyckelpersoner
och andra aktörer som underrepresenterade grupper har tillit till, vara ett effektivt sätt för
kommunen att nå ut. Att involvera civilsamhället tidigt i processen kan leda till en bättre
genomförd medborgarbudget.
Motionens förslag är att med medborgarbudget ge ökad makt till de grupper som är minst
representerade i politiska beslut. Äldre är en sådan grupp som bör ges ökad möjlighet att
påverka politiska beslut och prioriteringar. Pensionärsorganisationer och andra föreningar
som engagerar äldre är viktiga att samarbeta med i det arbetet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Som nämns i motionen kräver en central medborgarbudget inte någon ny finansiering,
utan kan bestå av en befintlig del av till exempel investeringsbudgeten. Det handlar om
att låta medborgarna bestämma över och prioritera hur den avsatta delen av budgeten ska
fördelas. Hur stor budget som ska avsättas för ändamålet och varifrån de medlen ska tas
är något som varje kommun som genomför medborgarbudget måste besluta om. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) tar upp att en rimlig summan kan vara från 1 till 20
procent av vanligtvis investeringsbudgeten. Men även en mindre summa är möjligt att
utgå ifrån, till exempel kan 0,5 procent av investeringsbudgeten och/eller driftsbudgeten
fungera.
Motionen lyfter att det är viktigt att en central medborgarbudget engagerar hela staden,
men att en andel av budgeten också bör reserveras till förslag som gynnar
socioekonomiskt missgynnade stadsdelar.
Kommuner som genomför en medborgarbudget måste besluta om hur själva budgeten ska
avsättas (medel tas in) och hur budgeten ska fördelas (medel fördelas ut). Om
medborgarbudget ska genomföras i de fyra geografiska stadsområdena handlar det om
hur mycket medel varje område ska tilldelas? Ska medlen fördelas utifrån
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befolkningsaktorer? Ska medel öronmärkas för socioekonomiskt utsatta områden eller
för särskilda grupper, till exempel äldre eller barn och unga?
Förvaltningen bedömer det som positivt för staden samt för den enskilda medborgaren att
staden ökar det demokratiska deltagandet och inflytandet över en förhållandevis liten del
av stadens totala budget. Det gynnar Göteborgs Stad att göra som flera andra svenska
kommuner att använda sig av medborgarbudget för att öka det demokratiska deltagandet.
Ur ett internationellt perspektiv skulle Göteborgs Stad kunna lära mycket och dra nytta av
att studera hur andra större europeiska städer använder sig av medborgarbudget, till
exempel Madrid som nämns i motionen men även Helsingfors, Paris och Barcelona med
flera.
Ur ett internt perspektiv så är medborgarbudget tidskrävande och aktiviteterna är
personaltäta vilket kommer kräva en relativt frikostig resurssättning. Motionen lyfter att
konsument och medborgarservice (KoM) har ett proaktivt demokratiuppdrag. Detta skulle
kunna innebära att KoM tar ett samordningsansvar för stadens medborgarbudgetar men
kunskap och kompetens behövs även i övriga förvaltningar, i form av arbetsgrupper och
kontaktpersoner som handlägger de förslag som genereras från medborgarbudgeten, som
kostnadsberäknar och genomför ärendena på förvaltningarna.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen ser att medborgarbudget är positivt ur ett ekologiskt perspektiv. Klimatet
skulle till exempel kunna vara ett tema för en stadsövergripande medborgarbudget. Det
finns exempel på städer i Europa där medborgarbudget används som ett sätt att nå stadens
mål om en hållbar stad. I fråga om gruppen äldre så är de en grupp som ofta drabbas värst
av ökade klimatförändringar såsom extrem hetta och torka.
Göteborgs Stad har tolv miljömål som ska hjälpa staden att skapa en god livsmiljö och en
hållbar utveckling. Målen syftar till att lösa stadens miljöproblem nu och inte lämna över
dem till kommande generationer. Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram för 2021
- 2030 ska öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad för naturen, klimatet och
människan. För att lyckas med målet om en hållbar stad lyfter programmet samverkan
mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, andra städer och aktörer, som
en förutsättning. En central medborgarbudget skulle kunna vara en del av en sådan
plattform för samverkan och medbeslutande, där medborgare kan lägga förslag och vara
med och besluta om hur staden ska ställa om i stort och smått mot en hållbar stad. I det
perspektivet är det viktigt att äldre personer deltar. Det har visat dig att dialogprocesser
där äldre inte deltagit tappat i tillgänglighetsperspektiv. Däremot, när olika generationer
möts i dialogprocesser uppstår istället en form av emaptiöverföring, där förslag bearbetas
och förädlas och det finns möjlighet att anamma varandras perspektiv.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen bedömer att stadsövergripande medborgarbudgetar har en positiv inverkan
på medborgarnas möjlighet till demokratiskt inflytande och möjlighet att påverka
politiken under mellanvalsperioderna. Forskning om medborgarbudget visar att
medborgarbudgetar som låter medborgare vara med och bestämma över medel som har
påverkan för deras närmiljö och vardag är mest framgångsrika.
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Motionen lyfter att det idag saknas en gemensam syn i staden av hur medborgarbudget
ska genomföras. De olika metoder som använts av tidigare stadsdelar har lett till olika
inflytande och delaktighet beroende på vilken stadsdel medborgaren tillhör.
En central medborgarbudget kan underlätta att komma tillrätta med det problemet. Ett
beslut om att införa medborgarbudget i Göteborgs Stad behöver inte innebära att
budgeten berör hela staden samtidigt. Det kan innebära att staden har en roterande budget
utifrån varje stadsområde, där varje stadsområde under ett års tid arbetar med att ta fram
förslag inom medborgarbudgeten. Detta skulle innebära att varje stadsområde hade
påbörjat en medborgarbudget under en fyraårsperiod. Det kan också handla om att staden
väljer att genomföra medborgarbudgetar utifrån specifika teman som kopplar an till
särskilda grupper i staden, exempelvis barn och unga, äldre eller invånare som är boende i
vissa områden. Det gemensamma i en central medborgarbudget kan bestå i att
förvaltningar som genomför medborgarbudget använder samma metod. Det innebär också
att det finns ett system för finansiering av själva budgeten, att det finns styrdokument och
riktlinjer som visar hur genomförandet ska gå till och att det finns en gemensam digital
plattform till stöd för genomförandet.
Förvaltningen ser att medborgarbudget har positiv påverkan för barn och unga och andra
grupper som inte har möjlighet att delta i allmänna val till stat eller kommun. När det
gäller gruppen 65 år och äldre så är de kraftigt underrepresenterade i politiken på
nationell nivå. På kommunal nivå däremot utgör de en nästan lika stor andel bland
politikerna som bland väljarna. Medan andelen yngre förtroendevalda är fortsatt låg på
kommunal nivå (Delegationen för senior arbetskraft; Hur gamla är de som bestämmer?
Om åldersrepresentation i politiska församlingar 2018).
Många äldre vill vara med och påverka sin egen vardag men också stadens framtida
utveckling. Det visar de över 400 synpunkter som förra året kom in till
Äldreombudsmannen i Göteborgs Stad. Synpunkterna gäller allt från stöd och rättigheter
till förbättringar i vardagen och sådant som rör att leva och bo i bred bemärkelse.
Forskning visar att äldreområdet på nationell och kommunal ofta definieras utifrån äldres
roll som omsorgstagare och inte som medborgare. Detta är något som Göteborgs Stads
handlingsplan för åldersvänlig stad försöker ändra på. Äldre medborgare är med kunskap
och erfarenhet en viktig resurs när det kommer till att utveckla staden till en bättre plats
att leva och åldras i.
Medborgarbudgetar behöver utformas på ett sådant sätt att det underlättar för äldre att
delta. I framtagandet av nya innovationer, som en digital plattform för medborgarbudget,
bör hänsyn tas till äldres behov, där fysisk och kognitiv tillgänglighet inkluderas. Val av
insatser inom alla faser av en medborgarbudgeten avgör vilka medborgare som har
möjlighet att delta. Från genomförande av förslags- och bearbetningsworkshops, till val
av lokaler för att möta medborgarna och val av röstningsmetod. Går det att rösta fysiskt
på plats, eller röstas det endast digitalt? Krävs Bank-id eller inte? Kan medborgare få
hjälp att registrera sitt förslag eller inte?
Vid ett genomförande av medborgarbudgetar behöver det alltid göras en analys av vilka
medborgarbudgeten riktas till och vilka grupper som är svåra att nå. I en målgruppsanalys
av vilka medborgarbudgeten riktas till behöver det finnas ett jämställdhetsperspektiv
såväl som ett intersektionellt perspektiv. Utvärderingar av medborgarbudgetar har visat
att insatser också behöver riktas för att socioekonomiskt svagare grupper ska delta och för
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att processerna ska bli så jämlika som möjligt. Samarbete med civilsamhället och att
kommunicera via kulturtolkar, hälsoguider och invånarguider är en viktig del i det
arbetet.

Samverkan
Information har getts i förvaltningens samverkansgrupp 16 juni 2021.

Bilagor
1.

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget

Beslutet skickas till
Stadsledningskontoret stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.
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Ärendet
Stina Svensson (FI) har i kommunfullmäktige lagt fram en motion om att införa en
central medborgarbudget i Göteborgs Stad. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska
senast 30 juni 2021 komma in med sitt remissvar.

Beskrivning av ärendet
Medborgarbudget är numera en beprövad metod eller system för att involvera
medborgare i demokratiska processer över hela världen. Medborgare som deltar i
medborgarbudgetar är med och lägger förslag och beslutar om hur kommunala resurser
ska prioriteras. Ofta handlar om sådant som rör medborgarnas vardag. Som nämns i
motionen har flera stadsdelsnämnder i Göteborgs Stad genomfört medborgarbudgetar, till
exempel SDF Västra Hisingen, SDF Lundby, SDF Majorna-Linné och SDF Östra
Göteborg.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har att ta ställning till motionens tre förslag
och ska senast 30 juni 2021 komma in till stadsledningskontoret med sitt remissvar.
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga
förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Nedan följer förvaltningens bedömning under varje del av yrkanden i motionen.

Förvaltningens bedömning
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får
möjlighet att lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
Ett införande av en central medborgarbudget kan underlätta för tjänstepersoner i det att
alla förvaltningar i staden deltar och lär sig om medborgardeltagande. För medborgarna
som deltar underlättar det att kunna lämna alla typer av förslag utan att begränsas av
förvaltningars mandat. En återkommande medborgarbudget leder även till ett etablerat
arbetssätt där igenkänningen och intresset från medborgarnas sida ökar när resultaten av
tidigare medborgarbudger synliggörs.
Vid ett införande av en central medborgarbudget som gäller hela staden kommer det att
behöva kompenseras för den ojämlikhet som finns mellan geografiska områden och inom
dem samt mellan grupper i samhället. Detta kommer behöva ske på olika sätt och genom
hela processen. Det kan handla om att öka marknadsföringen riktat till vissa målgrupper,
att öronmärka resurser till vissa områden, att ordna fler förslagsträffar och
bearbetningsworkshops samt att arbeta med invånarguider och andra grupper i
civilsamhället för att nå ut med information om medborgarbudgeten. Ofta handlar det om
tidskrävande och personaltäta aktiviteter som kommer kräva en frikostig resurssättning.
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Att öronmärka medel för socioekonomiskt svaga områden eller för andra specifika
grupper som staden särskilt vill involvera i processen med medborgarbudget är en
framkomlig väg för att skapa en mer jämlik medborgarbudget. Att rikta en del av
medborgarbudgeten till varje stadsområde är också en möjlighet som ökar möjligheten
för medborgarna att påverka sitt eget närområde. Ett medskick vid en sådan process är att
fler förvaltningar bör delta än de fyra socialförvaltningarna med ansvar för varsitt
stadsområde. Risken finns annars att frågor som rör äldre personer eller personer med
funktionsvariationer inte kommer fram samt att deltagandet från dessa grupper är lågt.
Äldres perspektiv och personer med funktionsvariationers perspektiv behövs och är
viktiga för stadens utveckling till en hållbar stad som fungerar för alla. Stöd för detta
finns exempelvis i äldre samt vård- och omsorgsnämndens reglemente där det står att
nämnden ska arbeta aktivt med att ”skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och
inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som
berörs av verksamheten” samt att nämnden ska nyttja stadens infrastruktur i det arbetet.
SOM-undersökningen (2019), om hur medborgarna uppfattar sina möjligheter till
inflytande i Göteborg, visar att det finns ett åldersglapp när det gäller nöjdhet med
demokratin och upplevd möjlighet att påverka politiska beslut i Göteborg. Mest nöjda
med demokratin i Göteborg är de i åldrarna 16–29 år följt av de i åldrarna 30–49 år.
Minst nöjda är medborgare 50–64 år tätt följda av medborgare i åldrarna 65–85 år. Det
skiljer över 20 procent i nöjdhet mellan åldersgrupperna. När det gäller Möjlighet att
påverka politiska beslut i Göteborgs Stad så är 28 procent av de mellan 16–29 år nöjda
eller mycket nöjda jämfört med 12 procent av de mellan 65–65 år (SOM-institutet, Hur
uppfattar medborgarna sina möjligheter till inflytande i dagens Göteborg, 2019).
SOM-undersökningens resultat kan tolkas som att möjlighet till ett formellt demokratiskt
deltagande genom röstning i allmänna val inte i så stor utsträckning förklarar den
upplevda graden av nöjdhet. Utan att det krävs möjligheter att delta i mellanvalsperioder
för att nå en högre grad av nöjdhet. SOM-undersökningen visar på en lägre tilltro till
demokratin och möjlighet att påverka politiken i Göteborg bland den äldre delen av
befolkningen. Mot bakgrund av resultatet skulle det vara lämpligt att rikta en
medborgarbudget gentemot den äldre befolkningen. Intressant vore att engagera äldre
medborgare i vad en central medborgarbudget bör handla om, vilka frågor är av stort
intresse för dem? Det som framkom i dialoger med en stor grupp äldre personer i
framtagandet av Åldersvänlig stad visar att frågor om mobilitet, bostäder, social
delaktighet, kultur och mötesplatser är sådant som bör prioriteras för att skapa den
åldersvänliga staden.
Möjligheten att delta i medborgarbudgetar för den äldre befolkningen underlättas av
riktades insatser när det gäller tillgängliga deltagarworkshops och utbildning i digital
teknik samt analogt röstningsförfarande på bibliotek och kommunikation på allmänna
färdmedel och platser. Möjlighet att få hjälp att registrera sig och att lämna förslag är
sådant som underlättar deltagande. Möjligheten att rösta på träffpunkter, vård- och
omsorgsboenden och med hjälp av hemtjänsten ökar också äldre medborgares deltagande.
När det gäller kommunikationsvägar för att nå äldre medborgare visar enkäter, dialoger
och studier i Age Cap (Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet) att
TV, dagstidningar och radio är informationskanaler som seniorer använder mest. Många
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tar till sig muntlig information bättre. Muntlig information är också avgörande för
personer med analfabetism. Det är viktigt att arbeta med många kanaler och olika format
för att nå seniorer. Vidare har äldre göteborgare inte kännedom om stadens tjänster
riktade till äldre och letar inte aktivt efter information och mycket få använder stadens
webbplats. Seniorer efterlyser samlad och tydlig information (relevant för äldre) på ett
ställe, gärna i tryckt format, en gemensam hemsida eller en app. är andra förslag. Men
alla äldre behärskar inte de digitala kanalerna det är därför viktigt att fortsätta arbeta med
att minska det digitala utanförskapet som vid ett ensidigt fokuserande på det digitala kan
bli ett digitalt utanförställande.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar
i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
Kompetenshöjande insatser kommer behövas vid införandet av en ny metod och ett nytt
verktyg. Den största förändringen blir att anamma ett nytt tankesätt när det gäller synen
på medborgarnas deltagande och hur förvaltningar arbetar i samverkan där alla gör sin del
och bidrar till den gemensamma medborgarbudgeten. Även för politiker kan det innebära
ett ändrat synsätt, då politikerna släpper ifrån sig en del av beslutsfattandet och makten
över en mindre del av resurserna.
I beslut från kommunfullmäktige i februari 2020 om utveckling av den lokala och digitala
demokratin står att det lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i samverkan med en
eller flera socialnämnder. Vid införandet av en central medborgarbudget som gäller över
hela staden behöver kunskapen och kompetensen om medborgarbudgetens syfte och mål
finnas inte bara på konsument- och medborgarservice och i de fyra socialnämnderna i de
geografiska stadsområdena utan även i socialnämnden, äldre samt vård- och
omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd samt övriga facknämnder i staden.
Utan kunskapen kommer den samverkan som krävs för genomförande inte att vara
möjlig.
Som nämns i motionen finns det redan en stor kunskap bland medarbetare som arbetat
med medborgarbudgetar i stadsdelarna. Något som inte lyfts i motionen men som pekas
ut som en framgångsfaktor i arbetet med medborgarbudgetar i Göteborgs Stad så väl som
i andra svenska kommuner och världen över är att de förtroendevalda har kunskap om
och intresse för att delta aktivt i arbetet med medborgarbudgetar. Förvaltningen bedömer
att även politiker i stadens nämnder behöver ha ökade kunskaper om medborgarbudget
och dess processer.
Medborgarbudget som politikernas forum och verktyg för samtal och dialog med
medborgarna i mellanvalsperioder är något som lyfts fram i forskningen om
medborgarbudget (Se ex. Demokratiutredningen, Låt fler forma framtiden SOU 2016:5,
eller SKR, Medborgarbudget. En världsomspännande modell för demokratiskt inflytande,
2019). En utvärdering av medborgarbudgetprocesser i Göteborgs Stad visar att
tjänstepersoner önskar att politikerna ska vara ansiktena utåt i processen gentemot
medborgarna och att de bör ha en symboliskt viktig roll i marknadsföringen av och
genomförandet av medborgarbudgetar. Även genom politiska beslut och styrdokument tar
politikerna ansvar för att medborgarbudget finns på agendan i stadens nämnder, och att
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förutsättningarna finns för att metoden ska kunna användas på ett systematiskt och
återkommande vis i staden.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad
makt till de grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Att i arbetet med medborgarbudget kommunicera och nå ut via civilsamhället och
nyckelpersoner som underrepresenterade grupper har tillit till är mer effektivt än att
kommunen kommunicerar via ordinarie kommunikationskanaler. Detta har prövats både i
Östra Göteborg och på Västra Hisingen och man fann att det var värdefullt och mer
framgångsrikt att samarbeta med civilsamhället. För att skapa dessa samarbeten krävs
förankring tidigt i medborgarbudgeten och att samarbetsorganisationer känner ett
meningsfullt utbyte. Föreningsträffar och utbildningar som specifikt riktar sig till
nyckelpersoner visade sig vara effektivt under förslagsinlämningen.
Att involvera civilsamhället tidigt i processen kan leda till en bättre genomförd
medborgarbudget. Vilket stöd kan stadens föreningar, pensionärsorganisationer, stiftelser
med mera vara i genomförandet av en central medborgarbudget? Kan staden arbeta
tillsammans med civilsamhället för ett gemensamt mål? Det är dock viktigt att inte blanda
ihop medborgarbudget med föreningsbidrag. Det ska framgå tydlig att det är
medborgarnas röster som gäller och inte enskilda föreningars.
Motionens förslag är att genom medborgarbudget ge ökad makt till de grupper som är
minst representerade i politiska beslut. SOM-institutets undersökning (2019) visar att
medborgare i övre medelåldern samt upp till 85-års ålder är mindre nöjda med
möjligheten att påverka politiken, än yngre medborgare. Äldre är således en grupp som
bör ges ökad möjlighet att påverka politiska beslut och prioriteringar.
Pensionärsorganisationer och andra föreningar som engagerar äldre är viktiga att
samarbeta med i det arbetet.

Äldre samt vård - och omsorgsförvaltningen

Björn Ek Wahlqvist

Babbs Edberg

Avdelningschef kvalitet och
utveckling

Förvaltningsdirektör
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2021-06-16

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en
central medborgarbudget
§ 132, N161-0608/21
En remiss har inkommit om motion att införa en central medborgarbudget, att stadens
anställda ska utbildas i medborgardeltagande och att ett medborgarcentrerat arbetssätt
samt att ett bättre samarbete med civilsamhället ska etableras.

Beslut
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att införa en central
medborgarbudget.
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Förvaltningen har den 25 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen om att införa en central
medborgarbudget med de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande,
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret
och förklarar paragrafen omedelbart justerad.
M, L och KD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 juni, protokollsbilaga 1. M, L och KD yrkar att nämnden avslår motionen om att införa en central
medborgarbudget.

Yrkanden
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka
motionen om att införa en central medborgarbudget.
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Peter Svanberg (D),
Krista Femrell (SD) och Håkan Hallengren (S) bifall till yrkande från M, L och KD att
avstyrka motionen.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena från förste vice ordförande
Jens Adamik (L) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI), och finner att förste vice
ordförande Jens Adamik (L) yrkande om att avstyrka motionen vinner bifall. Votering
begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för att avstyrka motionen om att införa en central medborgarbudget.
Nej-röst för att tillstyrka motionen.

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2021-06-16
Fortsättning § 132

Omröstning
Håkan Hallengren (S), Klas Eriksson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L),
Joakim Hagberg (S), Andreas Fock (KD), Peter Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och
ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja.
Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI)
röstar nej.
Med åtta röster ja och tre nej, avstyrker nämnden motionen om att införa en central
medborgarbudget.

Justering
Den 16 juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2021-06-16

Vid protokollet

Sekreterare
Viktor Jakobsson Rikenberg

Ordförande
Åsa Hartzell (M)

Justerande
Åsa Nilsen (FI)

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag
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Protokollsbilaga 1. Nämnden för funktionsstöd 2021-06-16 § 132

Nämnden för Funktionsstöd
Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna

Göteborg den 16 juni 2021

Yrkande angående Medborgarbudget

Då kostnaden och konsekvenserna av att införa en medborgarbudget är en fråga för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och inte kan bedömas av enskilda förvaltningar så
yrkar vi följande:

Att:
Att motionen om att införa en central medborgarbudget avslås

Åsa Hartzell (M)

Jens Adamik (L)

Andreas Fock (KD)

Förvaltningen för funktionsstöd
Kvalitet och utveckling

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-05-25
Diarienummer N161-0608/21

Handläggare
Malin Hjalmarsson
Telefon: 031-365 70 52
E-post: malin.hjalmarsson@funktionsstod.goteborg.se

Svar på motion av Stina Svensson (FI) om att
införa en central medborgarbudget
Förslag till beslut
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker motionen om att införa en central
medborgarbudget med de synpunkter som framkommer i förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till stadsledningskontoret.
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Nämnden ska yttra sig över en motion från Stina Svensson (FI) angående att införa en
central medborgarbudget. Motionären föreslår att en central medborgarbudget införs, att
stadens anställda ska utbildas och kompetensutvecklas kring medborgardeltagande och ett
medborgarcentrerat arbetssätt samt att ett bättre samarbete med civilsamhället ska
etableras. Förvaltningen ser generellt positivt på de förslag om en central medborgarbudget som framförs i motionen. Ett arbetssätt med medborgarbudget kan öka inflytandet
och makten över stadens gemensamma resurser och aktiviteter för invånarna.
Förvaltningens bedömning är att motionens förslag bör integreras i det befintliga uppdrag
som ligger hos nämnden för Konsument- och medborgarservice kring att utreda hur en
central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas. Förvaltningen framför bland
annat synpunkter kring vikten av ett långsiktigt åtagande vid en eventuell etablering av
medborgarbudget som verktyg samt att förvaltningens målgrupp kan behöva anpassas
kommunikation för att möjliggöra ett deltagande.

Bedömning ur ekonomisk dimension
I detta skede är bedömningen att de större ekonomiska insatserna, såsom projektledning,
digitalt system för förslagsinlämning och kommunikation inte skulle påverka
förvaltningens budget.

Bedömning ur ekologisk dimension
Påverkan enligt den ekologiska dimensionen är avhängigt ett eventuellt tema för
medborgarbudgeten och det eller de förslag som potentiellt vinner finansiering. Således är
en bedömning inte möjlig att göra i detta skede. En medborgarbudget skulle kunna
genomföras med krav om att förslagen ska bidra till en positiv utveckling eller påverkan
utifrån dimensionen.
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Bedömning ur social dimension
Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga och utöva inflytande i det
politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Därför är Göteborgs Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och dess tio
rättighetsområden viktiga att beakta i processen kring medborgarbudget. Särskilt gäller
detta följande rättighetsområden:
•
•

•

Rätten till ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning har rätt att
leva självständigt och delta i samhället på lika villkor som andra.
Rätten till information och kommunikation. Personer med funktionsnedsättning
har rätt att söka och ta emot information samt kommunicera på lika villkor som
andra genom alla former av självvalda kommunikationssätt.
Rätten till demokratisk delaktighet. Personer med funktionsnedsättning har rätt
att vara delaktiga och utöva inflytande i det politiska och offentliga livet på lika
villkor som andra.

Det finns skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen
när det gäller förutsättningarna att delta och utöva inflytande, men även vad gäller det
faktiska deltagandet. Skillnader finns även vad gäller representationen i de folkvalda
församlingarna utifrån funktionsförmåga. En medborgarbudget skulle kunna vara ett sätt
att ge personer med funktionsnedsättningar ökad möjlighet till ett deltagande i politiska
processer. Enligt Demokratiutredningens betänkande från 2016 är personer med
funktionsnedsättning mindre delaktiga i demokratin än övriga befolkningen1. De är
exempelvis underrepresenterade i de folkvalda församlingarna och röstar i något lägre
utsträckning än den övriga befolkningen. Forskning visar även att individer från denna
grupp ofta känner sig mindre delaktiga i samhället än övriga delar av befolkningen. Det är
dock viktigt att i sammanhanget beakta de stora skillnaderna som finns inom gruppen
personer med funktionsnedsättning, som trots allt utgör en dryg femtedel av Sveriges
befolkning.
En grupp som är särskilt viktig att belysa kopplat till medborgarbudget är gruppen unga
personer med funktionsnedsättning. Unga personer med funktionsnedsättning är liksom
gruppen vuxna med funktionsnedsättning en heterogen grupp med olika behov och
utmaningar. En studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF,
tidigare Ungdomsstyrelsen) visar att det inte finns några skillnader bland unga med eller
utan en funktionsnedsättning vad gäller viljan att påverka politiska beslut. En lika hög
andel, 40 procent, vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun där de bor.
Flera unga med funktionsnedsättning har dock uppfattningen att det i mindre utsträckning
har någon betydelse om de deltar eftersom beslutsfattarna ändå inte kommer att lyssna.2

Samverkan
Information i ärendet lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 7 juni 2021.

1

Statens offentliga utredningar (SOU) 2016:5, Låt fler forma framtiden!
Ungdomsstyrelsen. Fokus 12, Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Stockholm
(2012).
2
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Bilagor
1.

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget
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Ärendet
Förvaltningen för funktionsstöd har fått en motion från Stina Svensson (FI) angående att
införa en central medborgarbudget på remiss. Nämndens svar ska vara stadsledningskontoret till handa senast den 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Motionen som nämnden ska yttra sig över handlar om stadens demokratiarbete i
allmänhet och införandet av en medborgarbudget i synnerhet. Motionären framför att
kommuner och städer runt om i världen använder medborgarbudgetar som ett sätt att
bidra till ett ökat deltagande i demokratin och till ett direkt inflytande. Paris och Madrid
nämns som exempel på städer som genomfört större medborgarbudgetar. Motionären
framför också att olika delar av Göteborgs Stad har genomfört medborgarbudgetar i olika
omfattning och att det uttryckts önskningar om ett mer förvaltningsövergripande
samarbete kring medborgarbudgetar.
Motionären förordar en medborgarbudget i enlighet med den definition som Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har, vilken innebär att invånare kan såväl lämna förslag
på vad medlen i budgeten kan gå till som att rösta fram ett eller flera vinnande förslag.
Nämnden för Konsument- och medborgarservice utökade demokratiuppdrag med bland
annat återrapporteringsuppdrag kring demokrati och uppdrag att utveckla stadens
demokratiarbete lyfts fram som ett framsteg för stadens demokratiarbete. Motionären
föreslår att en central medborgarbudget som engagerar hela staden, med förvaltningsöverskridande samarbete etableras och vill också se att del av budgeten ska reserveras till
förslag som gynnar socioekonomiskt missgynnade stadsdelar.
Motionen har tre förslag till beslut att ta ställning till:
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att
lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Medborgarbudget i Göteborgs stad
Göteborgs Stad har tidigare erfarenheter av medborgarbudgetar då flertalet har
genomförts i de tidigare stadsdelarna. Stadsdelarnas medborgarbudgetar har varit olika till
upplägg, teman och ekonomiska storlek. Staden har dock inte tidigare haft någon central
medborgarbudget i den mening att den har varit förvaltningsöverskridande.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige i februari 2020 (2020-02-20, § 8 dnr 1373/19) fick
nämnden för Konsument- och medborgarservice i uppdrag att som en del i att fortsätta
utveckla stadens digitala demokratiarbete också utreda hur en central medborgarbudget
ska utformas och kunna inrättas. Resultatet av uppdraget förväntas kunna presenteras
under 2021.

Förvaltningens bedömning
Ett arbetssätt med medborgarbudget har potential att öka inflytandet och makten över
stadens gemensamma resurser och aktiviteter för invånarna. Det kan också skapa ökad
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möjlighet till ett demokratiskt deltagande även under mellanvals-perioden.
Förvaltningens bedömning är att motionens förslag bör integreras i det befintliga uppdrag
som ligger hos nämnden för Konsument- och medborgarservice kring att utreda hur en
central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
Organisering och långsiktighet
Det finns utmaningar i att införa tillfälliga demokratiska punktinsatser varför
förvaltningen vill betona vikten av att en eventuell medborgarbudget blir ett långsiktigt
arbetssätt och åtagande för staden. Tillit till demokratiska system skapas under lång tid
och för att nå en förståelse, hög kännedom om och ett engagemang kring en
medborgarbudget krävs just en långsiktighet i verktyget. Nämnden för konsument- och
medborgarservice bör genom sitt utökade demokratiansvar leda arbetet och de
demokratiska naven bör nyttjas för genomförandet.

Förvaltningen ser positivt på möjligheten att genomföra en medborgarbudget på olika
geografiska nivåer eller områden för att ge möjlighet till mer lokalt förankrade förslag,
liksom stadsövergripande. Detta för att säkerställa att stadens alla invånarna har möjlighet
att ta del av resultatet och att det inte blir ett forum för de redan röststarka att få mer av
stadens resurser.
Utbildning och kompetensutveckling
Motionärens förslag om utbildning och kompetensutveckling ser förvaltningen som en
förutsättning för etableringen av ett arbetssätt med medborgarbudget. Omfattningen
behöver dock ställas i relation till förvaltningars övriga uppdrag och i proportion till
övrigt behov av kompetensutveckling och utbildning. Förvaltningen ser att även
utbildningsfrågan bör ligga på nämnden för konsument- och medborgarservice uppdrag
och integreras i demokratiarbetet i stort.
Samverkan med civilsamhället
Många sociala innovationer har initierats genom civilsamhället och här samlas också stor
kompetens och engagemang kopplat till frågor som är av intresse för stadens
verksamheter. En god samverkan med civilsamhället är en av nycklarna till ett lyckat
genomförande av en medborgarbudget då de kan agera såväl informationsbärare som
innovatörer i en sådan process. För förvaltningens målgrupp är civilsamhället och
funktionsrättsrörelsen viktiga att involvera för att säkerställa att behov och utmaningar för
personer med funktionsnedsättningars belyses.
Kommunikation och transparens
Förvaltningen vill framföra vikten av att de olika digitala påverkansmöjligheterna inom
staden genom Göteborgsförslaget, en potentiell medborgarbudget och synpunktshantering
blir tydliga i struktur och syfte för invånarna. En synkroniserad kommunikationsinsats för
de olika påverkansmöjligheterna tillsammans med kommunikation om en eventuell
etablering av en medborgarbudget skulle kunna bidra till att stärka synen på demokrati
inom staden och också tydliggöra de olika vägar som finns för påverkan.

För förvaltningens målgrupp kan det behövas en anpassad kommunikationsinsats och
arbete för att säkerställa möjligheten till deltagande och delaktighet i en
medborgarbudget. En insats krävs även internt från förvaltningen för att möjliggöra att
informationen når brukare och att de har möjlighet till det stöd som behövs för att kunna
delta i processen.
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Camilla Blomqvist

Linda Wenthe

Direktör

Avdelningschef Kvalitet och utveckling
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Socialnämnd Nordost

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Yttrande avseende Motion av Stina Svensson
(FI) om att införa en central medborgarbudget
§ 226, N163-0691/21
Ärendet
En motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget har
inkommit till socialnämnden Nordost för yttrande till kommunstyrelsen senast den
30 juni 2021. Motionen har även skickats till nämnden för konsument- och
medborgarservice, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för
funktionsstöd, socialnämnden Hisingen, idrotts- och föreningsnämnden och
kulturnämnden.

Handling
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-07.

Yrkanden
Frida Tånghag (V), Shadiye Heydari (S) och Lena Landén-Ohlsson (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Pernilla Börjesson (SD yrkar avslag till motionens intention och förvaltningens
förslag.
Gunnar Barrvik (D) yrkar avslag till motionens intention.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att Socialnämnden
beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Beslut
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker motionen om att om att införa en

central medborgarbudget.
2. Socialnämnden Nordost bedömer att resurser måste tillföras till

de förvaltningar som förväntas engageras i en central medborgarbudget.

Reservation
Pernilla Börjesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___________
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Socialnämnd Nordost

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Expedieras
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2021-06-21

Vid protokollet
Sekreterare
Annika Funkqvist

Ordförande
Kojo Ansah-Pewudie

Justerande
Frida Tånghag
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Socialförvaltning Nordost

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-07
Diarienummer N163-0691/21

Handläggare
Inger Orebäck, Jenny Segersten, Maria Bolander
Telefon: 031-365 00 00
E-post: jenny.segesten@socialnordost.goteborg.se

Yttrande avseende Motion av Stina Svensson
(FI) om att införa en central medborgarbudget
Ärendet
En motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget har
inkommit till socialnämnden Nordost för yttrande till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2021. Motionen har även skickats till nämnden för konsument- och
medborgarservice, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd,
socialnämnden Hisingen, idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker motionen om att om att införa en central
medborgarbudget.
2. Socialnämnden Nordost bedömer att resurser måste tillföras till de förvaltningar
som förväntas engageras i en central medborgarbudget.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget. Förvaltningen ställer sig positiv till införandet av en central
medborgarbudget i Göteborgs Stad som ett medel för dialog och demokratistärkande
insatser mellan valen. Socialförvaltningen Nordost har i vissa delar av sitt område ett
mycket lågt valdeltagande. En medborgarbudget ger möjlighet att öka den demokratiska
delaktigheten i dessa områden, förutsatt att extra omsorg läggs på att nå ut även till de
grupper där det krävs extra kommunikationsinsatser. Här är samarbete med civilsamhälle
och andra lokala aktörer, som bostadsbolagen, en av nycklarna till framgång. En
medborgarbudget kan också användas som en hävstång i redan påbörjade insatser inom
till exempel trygghetsarbete, jämlik stad eller insatser för ungdomars fritid och
delaktighet. För att minska avståndet mellan invånare och förtroendevalda är det också
önskvärt att stadens politiker är synliga och engagerade i arbetet. Om metoden införs och
används på ett systematiskt vis kan tilliten gentemot stadens politiker och tjänstepersoner
öka. Förvaltningen understryker behovet av att avsätta tillräckligt med personalresurser
till en medborgarbudget. Både för kompetensutveckling och praktiskt arbete med
medborgarbudgetens olika faser. Lämpligen skapas en stadenövergripande arbetsgrupp
vars arbete samordnas av förvaltningen för Konsument- och medborgarservice, vilka även
ansvarar för att ta fram de ramar och verktyg som krävs för att ge goda förutsättningar för
både invånare och tjänstepersoner att medverka.

Göteborgs Stad Socialförvaltning Nordost, tjänsteutlåtande

1 (4)

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
För att säkerställa att en central medborgarbudget införs i enlighet med intentioner i
tidigare yrkanden samt att förslaget remitteras till fler berörda nämnder har Stina
Svensson (FI) lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen framförs bland
annat vikten av att en central medborgarbudget engagerar hela staden. Feministiskt
initiativ vill se att en andel av budgeten ska reserveras till förslag som gynnar
socioekonomiskt missgynnade stadsdelar. En central medborgarbudget med
förvaltningsöverskridande samarbete skulle förankra metoden hos personal samtidigt som
det skulle bidra till positiva effekter för medborgare.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet att
lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Rapporten Central medborgarbudget i Göteborgs Stad från 2020
Kommunfullmäktige gav under förra året förvaltningen för Konsument- och
medborgarservice i uppdrag att utreda förutsättningarna för en central medborgarbudget i
Göteborgs Stad, vilket resulterade i en rapport som presenterades i november 2020. I den
ges en sammanställning av ett antal förvaltningars egna erfarenheter av att med olika
metoder och inriktningar genomföra lokala medborgarbudgetar.

Det kan finnas flera syften med att genomföra en medborgarbudget, till exempel att stärka
den demokratiska delaktigheten, att stärka tilltron till de folkvalda eller att utveckla ett
stadsområde med hjälp av expertis från de som befinner sig mycket i området. Själva
utförandet kan också ske på olika sätt när det gäller medborgarbudgetens inriktning, som
skulle kunna gälla en geografisk plats eller en målgrupp bland invånarna. Även det
praktiska genomförandet av kommunikation, förslagsinhämtning och röstning, kan ske
utifrån olika metoder, vilka kan komplettera varandra för att nå så många invånare som
möjligt.
Konsument- och medborgarservices rapport ger en god sammanställning av exempel och
lärdomar från Göteborgs Stad och andra europeiska städer med längre erfarenhet av att
arbeta med medborgarbudgetar. Viktiga lärdomar är långsiktighet, goda personalresurser
och engagemang från de förtroendevalda.
För Göteborgs Stads del är erfarenheten att avsaknad av delat ansvar mellan de olika
förvaltningarna gjorde det svårt att förverkliga många av medborgarnas förslag. Till
exempel kunde förslag gälla upprustning eller annan utveckling i ett område, vilket inte
var frågor som stadsdelsnämnderna förfogade över, utan de hörde till Park- och natureller annan förvaltning.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Medborgarbudgetprocesser är arbetsintensiva. En central medborgarbudget förutsätter att
samtliga förvaltningar som kan tänkas bli aktuella i processen förbinder sig att medverka
både med kompetens i bedömningen av förslagen och i det praktiska genomförandet. För
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att kunna göra det på ett adekvat sätt behöver tjänstepersoner dels ha kunskap, dels
utrymme i sin tjänst att ägna sig åt uppdraget. Lämpligen samordnas arbetet av
Konsument- och medborgarservice som även får ansvar för att utbilda och stötta
medarbetare från övriga utförande förvaltningar, vilka kan utgöra
en stadenövergripande arbetsgrupp. Denna grupp kan bidra med lokalkännedom och
andra kunskaper, både i den långsiktiga planeringen av en central medborgarbudget och i
dess olika faser av genomförande.
Även om det är nämnden för Konsument- och Medborgarservice som har det
övergripande processansvaret för central medborgarbudget behöver resurser avsättas
i socialnämnden Nordosts budget, framförallt för ökade personalkostnader.
För att inte medborgarbudgeten ska bli en kortsiktig satsning som håller fram tills nästa
val, eller bara från budgetår till budgetår, bör den politiska förankringen vara solid över
partigränserna. Medborgarbudget bör inte ses som ett sidoprojekt utan som en metod vi
har i staden för att stå i regelbunden kontakt med medborgarna. Kompetenshöjande
insatser behövs för såväl politiker som tjänstepersoner. Det behövs metodstöd,
systemstöd och löpande kompetensstöd i dialogmetoder samt ett styrsystem för en
effektiv samverkan mellan förvaltningar.

Bedömning ur ekologisk dimension
Det finns möjlighet att koppla teman för en central medborgarbudget till arbetet
med till exempel Agenda 2030 som handlar om de globala uppsatta målen för hållbara
städer och samhällen. En central medborgarbudget kan på så vis driva på och öka takten i
arbetet med en ekologiskt hållbar stad.

Bedömning ur social dimension
Socialförvaltningen Nordost har i vissa delar av sitt område ett mycket lågt valdeltagande.
En medborgarbudget ger möjlighet att öka den demokratiska delaktigheten och dialogen
mellan invånare och staden i dessa områden. En förutsättning är då att särskild omsorg
läggs på att nå ut även till de grupper där det krävs extra kommunikationsinsatser. Här är
samarbete med civilsamhälle och andra lokala aktörer, som till exempel bostadsbolagen,
en av nycklarna till framgång.
I och med att stadsdelsnämnderna har upphört har förutsättningarna för lokalt inflytande
förändrats. En medborgarbudget kan då öppna nya vägar för invånarna att utöva lokalt
inflytande och möta sina förtroendevalda politiker.
Som framgår av Konsument- och medborgarservices rapport används systemet med
medborgarbudget i länder runt om i världen och det finns mycket forskning kopplat
till detta. Forskningen visar att ett långsiktigt arbete med medborgarbudget bidrar till att
öka legitimiteten och tilliten för det demokratiska systemet, ökar engagemanget och att
människor tar större ansvar i sitt närområde samt ett medborgaransvar. Politiker och
tjänstepersoner får också ökade kunskaper om medborgarnas behov, prioriteringar samt
förväntningar och medborgare får ökad kunskap om komplexiteten i många av de frågor
som kommunen ansvarar för.
En förutsättning för att en medborgarbudget ska minska det upplevda avståndet till våra
folkvalda, är att det tydligt framgår att politiken står bakom och engagerar sig i processen.
Det kan till exempel innebära möten med invånare på plats och att delta i dialoger.
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Ett mer utåtriktat arbete kan vara ett sätt att öka medborgarnas politiska intresse under
mellanvalsperioderna och öka kommande valdeltagande.
I en central budget som rör ett stort geografiskt område, kanske hela Göteborg, blir det
särskilt viktigt att inkludera de grupper som är minst representerade i politiska beslut
idag och att aktiviteter som genomförs inte enbart sker i de centrala delarna av staden
utan även i andra områden.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att en central medborgarbudget kan öka den demokratiska
delaktigheten och dialogen mellan invånare, politiker och tjänstepersoner. Den kan
även förstärka redan påbörjade insatser inom till exempel trygghetsarbete, jämlik
stad, barn och ungdomars delaktighet eller äldres psykosociala situation.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden Nordost tillstyrker motionen. De tre
specifika förslag som lyfts i motionen ser förvaltningen vara av stor vikt vid
ett införande av en central medborgarbudget. Förvaltningen gör därutöver tillägget
att tillräckliga resurser behöver säkerställas de förvaltningar som förväntas engageras i en
medborgarbudget.

Samråd
Information om ärendet ges till ungdomsråden inom socialförvaltning Nordost.

Samverkan
Information i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 8 juni 2021.

Socialförvaltning Nordost

Gitte Caous
Förvaltningsdirektör

Ing-Marie Larsson
Avdelningschef

Bilagor
1. Rapport Central medborgarbudget i Göteborgs Stad – Hur staden kan utforma
och inrätta en central medborgarbudget 2020-12-10 (Konsument och
medborgarservice)
2. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget
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Socialnämnd Hisingen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

§156 N166-0327/21
Nämndremiss och begäran om yttrande gällande inrättandet
av central medborgarbudget
Beslut
1. Socialnämnden Hisingen avstyrker motionen gällande införandet av en central
medborgarbudget.
2. Socialnämnden Hisingen översänder nedan utlåtande som eget yttrande till
stadsledningskontoret.

Ärende
Stadsledningskontoret översände den 16 februari 2021 Motion av Stina Svensson (FI) om
att införa en central medborgarbudget till socialförvaltningen Hisingen, för yttrande
senast den 30 juni 2021. Motionen gäller införandet av en central medborgarbudget där
Göteborgs invånare ska få möjlighet att lägga förslag samt rösta kring dessa. I motionen
föreslås också att stadens anställda, i samtliga förvaltningar, ska utbildas och
kompetensutvecklas i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt samt att
ett bättre samarbete med civilsamhället ska etableras för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade idag.

Handling
1. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget.
2. Yrkande från M och L, daterat 2021-06-15.

Yrkande
Rickard Eriksson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Peter Svanberg (D) yrkar bifall på yrkande från M och L.
Johannes Olsson (MP) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.
Håkan Lösnitz (SD) yrkar på ajournering i 5 min för att kunna läsa yrkande från M och L.
Salam Kaskas (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut
Simona Mohamsson (L) yrkar bifall på yrkande från M och L.
Jonas Nilson (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.
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Socialnämnd Hisingen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Protokollsanteckningar
Viktor Stenlöf (S) lämnar protokollsanteckning till protokollet enligt bilaga 2.

Propositionsordning
Ordförande Simona Mohamsson (L) yrkar bifall på yrkandet från Håkan Lösnitz (SD)
och ajournerar mötet i fem minuter.
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer proposition på förvaltningens förslag till
beslut mot yrkandet från M och L. Ordförande finner att yrkandet från M och L har
bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: Ja för yrkandet från M och L och Nej för förvaltningens
förslag till beslut.
Åke Björk (M), Peter Svanberg (D), Simona Mohamsson (L), Rickard Eriksson (M),
Kristina Carlsson (D) röstar Ja.
Viktor Stenlöf (S), Johannes Olsson (MP), Sophia Nilsson (MP), Salam Kaskas (S) och
Jonas Nilsson (V) röstar nej.
Håkan Lösnitz (SD) avstår.
Socialnämnden Hisingen finner lika röstetal på 5 Ja mot respektive 5 Nej.
Ordförande Simona Mohamsson (L) avgör därefter ärendet med utslagsröst till att rösta
ja. Nämnden beslutar med 6 ja mot 5 nej att bifalla yrkandet från L och M.

Protokollsutdrag skickas till
Expediering sker till Stadsledningskontoret.
Dag för justering
2021-06-23

Vid protokollet
Sekreterare
Tea Aracic

Ordförande
Simona Mohamsson (L)

Justerande
Sophia Nilsson (MP)
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Göteborg 2021-06-15
Socialnämnden Hisingen
Yrkande (M, L)

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Hisingen avstyrker motionen gällande införandet av en central
medborgarbudget.
2. Socialnämnden Hisingen översänder nedan utlåtande som eget yttrande till
stadsledningskontoret.

Sammanfattning
I februari, 2021 översände stadsledningskontoret en motion av Stina Svensson
gällande införandet av en central medborgarbudget i Göteborg till socialförvaltningen
Hisingen för yttrande. Motionen föreslår införandet av en central medborgarbudget
där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga förslag samt rösta kring dessa.
Stadens anställda i samtliga förvaltningar föreslås utbildas och kompetensutvecklas
kring medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt. Slutligen föreslås
att ett bättre samarbete med civilsamhället ska etableras för att nå och ge ökad makt
till de grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Motionen föreslår att införandet av en central medborgarbudget inte nödvändigtvis
behöver en ny finansiering då det är ett annat sätt att föra förslag till beslut och kan
fördela en del av befintlig investeringsbudget. Sveriges Kommuner och Regioners
skrift Medborgarbudget – en världsomspännande modell för demokratiskt inflytande
anger att det krävs att det finns en budget avsatt samt att det finns personella
resurser som håller ihop processen.
I och med att Konsument- och medborgarservice har huvuduppdraget i
samordningen, tillfaller även kostnaden för exempelvis upphandling och införande av
en digital plattform, arrangemang, utbildning och informationsspridning dem. För
socialförvaltningen Hisingen är det i huvudsak resurser i form av personal som blir

aktuellt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners skrift Medborgarbudget – en
världsomspännande modell för demokratiskt inflytande kräver en väl fungerande
medborgarbudget omfattande dialogprocesser både inför, under och efter förslag
inkommer. Detta innebär betydande kostnader och kostnader som inte får anses
vara nödvändiga för att nämnden ska uppfylla sitt kärnuppdrag och denna tid och
kostnad kan bättre användas på andra områden inom nämnden, såsom
trygghetsarbete och fritidsverksamheter som förvaltningen identifierar som viktiga
områden.
Inom socialförvaltningen finns en del befintliga strukturer för medborgardialog och
informationsspridning. Tidigare erfarenheter av medborgarbudget i
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och den befintliga inom Skola som Arena på
Bjurslättsskolan föreslår minst en heltidstjänst för att genomföra en medborgarbudget
på lokal nivå med gott resultat.
Bedömning ur ekologisk dimension
Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
Bedömning ur social dimension
Enligt Sveriges kommuner och landsting finns flera fördelar för kommunen att arbeta
med medborgarbudget dock är det viktigt att varje kommun som inför
medborgarbudget utgår ifrån sina lokala förutsättningar och de behov som finns där.
Ärendet
Stadsledningskontoret översände den 16 februari 2021 Motion av Stina Svensson
(FI) om att införa en central medborgarbudget till socialförvaltningen Hisingen, för
yttrande senast den 30 juni 2021.
Motionen gäller införandet av en central medborgarbudget där Göteborgs invånare
ska få möjlighet att lägga förslag samt rösta kring dessa. I motionen föreslås också
att stadens anställda, i samtliga förvaltningar, ska utbildas och kompetensutvecklas i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt samt att ett bättre
samarbete med civilsamhället ska etableras för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade idag.

Beskrivning av ärendet
Motionen är framtagen av Feministiskt initiativ som föreslår att staden inrättar en
central medborgarbudget. Utöver detta föreslås även att stadens anställda i samtliga
förvaltningar ska utbildas i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat
arbetssätt samt att ökad makt ska ges till de grupper som saknar representation i
politiska beslut idag genom ett bättre samarbete med civilsamhället. Feministiskt
initiativ föreslår att en del av budgeten för en eventuell central medborgarbudget ska
reserveras för förslag som gynnar socioekonomiskt missgynnade områden.
Enligt stadens reglemente ska staden aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för
demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens
invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja
stadens infrastruktur för detta. Efter omorganisationen vid årsskiftet 2020/2021 har
Konsument- och medborgarservice i uppdrag att skapa förutsättningar för invånarnas
demokratiska delaktighet och inflytande i samskapande med andra nämnder,
styrelser och andra aktörer.
Bedömning
Det föreslås att förslaget att införa en central medborgarbudget i Göteborgs stad ska
avslås.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner krävs det att det finns en avsatt budget och
personella resurser som håller samman processen. De beskriver även att det är en
fördel att ha partners som förstår och har ingångar till olika grupper i samhället.
Samarbetet med civilsamhället är också en viktig faktor där civilsamhället kan stödja
arbetet med en medborgarbudget genom att vara en mobiliserande kraft för att nå ut
till medborgarna. Detta innebär att förslaget som ligger på bordet kräver en budget
som är avsatt och även betydande personella resurser som kommer drabba annan
verksamhet och vara kostnadsdrivande.
Enligt stadens reglemente ska stadens nämnder “aktivt arbeta med och skapa
förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för
kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden
ska nyttja stadens infrastruktur för detta.” Socialförvaltningen Hisingen har som mål i

budget att stärka samverkan med civilsamhället både genom att förstärka redan
etablerade kontakter liksom identifiera där samverkan behöver förbättras. I
stadsområdet finns bland ett brett föreningsliv och många civilsamhällesaktörer som
vi redan samarbetar med och det är en mer fördelaktig lösning att samarbeta med de
aktörer som redan finns upparbetade kontakter med. Det är vidare inte klart vilka
grupper som motionären avser ska träffas av förslaget.
Socialförvaltningen Hisingen vill lyfta vikten av att fördela medel för att stärka den
lokala utvecklingen i de socioekonomiskt missgynnade delarna av stadsområdet. Inte
minst utifrån att möjliggöra ökad tillit på lokal nivå är angeläget utvecklingsområden,
bland annat i det trygghetsskapande arbetet. Detta behöver dock inte ske genom
medborgarbudget, utan kan ske på andra sätt och redan upparbetade sätt, vilket blir
mindre kostnadsdrivande och bättre ur andra perspektiv.
Förslaget om att utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga
förvaltningar kring medborgarbudget är även detta kostnadsdrivande och riskerar att
ta tid och energi från förvaltningens kärnuppdrag.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna 2021-06-15
“Någon ordning måste det vara i en nämnd.
Socialdemokraterna motsätter sig hanteringen av detta ärende. M+Ls yrkande kom in på sittande
möte, i strid med av nämnden överenskommen arbetsordning (januari 2021).
En sådan slarvig och ovarsam hantering av den process och arbetsordning riskerar att skada
förtroendet för nämndens beslut. Det skadar även förtroendet nämndledamöter emellan.
Vi förutsätter att Moderaternas och Liberalerna i framtid håller sig till nämndens arbetsordning.”

Socialförvaltningen Hisingen
Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-07
Diarienummer N166-0327/21

Handläggare: Stina Lindgren, Isabella Anderson
Telefon: 031- 365 00 00
E-post: isabella.anderson@socialhisingen.goteborg.se
stina.lindgren@socialhisingen.goteborg.se

Nämndremiss och begäran om yttrande gällande
inrättandet av central medborgarbudget
Förslag till beslut
1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen gällande införandet av en central
medborgarbudget.
2. Socialnämnden Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget
yttrande till stadsledningskontoret.

Sammanfattning
I februari, 2021, översände stadsledningskontoret en motion av Stina Svensson gällande
införandet av en central medborgarbudget i Göteborg till socialförvaltningen Hisingen för
yttrande. Motionen förslår införandet av en central medborgarbudget där alla invånare i
Göteborg får möjlighet att lägga förslag samt rösta kring dessa. Stadens anställda i
samtliga förvaltningar föreslås utbildas och kompetensutvecklas kring
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt. Slutligen föreslås att ett
bättre samarbete med civilsamhället ska etableras för att nå och ge ökad makt till de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Motionen föreslår att införandet av en central medborgarbudget inte nödvändigtvis
behöver en ny finansiering då det är ett annat sätt att föra förslag till beslut och kan
fördela en del av befintlig investeringsbudget. Sveriges Kommuner och Regioners skrift
Medborgarbudget – en världsomspännande modell för demokratiskt inflytande anger att
det krävs att det finns en budget avsatt samt att det finns personella resurser som håller
ihop processen.
I och med att Konsument- och medborgarservice har huvuduppdraget i samordningen,
tillfaller även kostnaden för exempelvis upphandling och införande av en digital
plattform, arrangemang, utbildning och informationsspridning dem. För
socialförvaltningen Hisingen är det i huvudsak resurser i form av personal som blir
aktuellt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners skrift Medborgarbudget – en
världsomspännande modell för demokratiskt inflytande kräver en väl fungerande
medborgarbudget omfattande dialogprocesser både inför, under och efter förslag
inkommer.
Inom socialförvaltningen finns en del befintliga strukturer för medborgardialog och
informationsspridning. Hisingen är dock ett varierat stadsområde med många invånare
som stadsområdet har svårt att nå med information och få att delta i denna form av
processer vilket gör den personella insatsen än viktigare. Detta förstärks också i
Konsument- och medborgarservice utredning hur en central medborgarbudget ska
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utformas och inrättas, där det kompensatoriska arbetet lyfts som en viktig del för att öka
möjligheterna till inflytande och deltagande för mindre resursstarka medborgare och för
dem som vanligtvis inte deltar. Tidigare erfarenheter av medborgarbudget i
Stadsdelsförvaltningen västra Hisingen och den befintliga inom Skola som Arena på
Bjurslättsskolan föreslår minst en heltidstjänst för att genomföra en medborgarbudget på
lokal nivå med gott resultat. Att använda medborgarbudget som en resurs för att främja
social sammanhållning och gemensamt ansvarstagande för den lokala utvecklingen är
angeläget utifrån trygghetsskapande insatser som behöver göras i stadsområdet.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Enligt Sveriges kommuner och landsting finns flera fördelar för kommunen att arbeta
med medborgarbudget. Bland annat då medborgarbudget möjliggör för medborgarna att
vara delaktiga i processer om hur kommunala medel ska används. De kompletterar också
de förtroendevaldas och tjänstepersonernas kompetens.
Demokratiutredningen från 2016 visar att det politiska inflytandet inte är jämnt fördelat i
landet. Faktorer som visat sig sammanfalla med hög tilltro till demokrati är exempelvis
hög utbildningsnivå och socioekonomiskt resursstarka. De som har lägre tilltro till
demokratiska processer har ofta lägre utbildning, lägre inkomst och en svagare ställning
på arbetsmarknaden. Slutsatsen av utredningen är att öka deltagandet och att verka för att
inflytande utövas mer jämlikt. Skriften Medborgarbudget – en världsomspännande
modell för demokratiskt inflytande från Sveriges Kommuner och Regioner menar att ett
sätt att återskapa förtroendet för demokrati är genom ökad delaktighet i utvecklingen av
lokalsamhället exempelvis genom att involvera medborgare i hur kommunala resurser ska
fördelas och prioriteras.
Det är viktigt att varje kommun som inför medborgarbudget utgår ifrån sina lokala
förutsättningar och de behov som finns där. Medborgarbudget används i lika stor
utsträckning för landsbygdsutveckling som för utveckling i städer. Medborgarbudget
används också för att ge olika grupper möjlighet till deltagande till exempel unga,
kvinnor, och andra grupper som normalt inte deltar i demokratiska processer. Samarbetet
med civilsamhället är också en viktig faktor där civilsamhället stödjer arbetet genom att
vara en mobiliserande kraft för att ge alla medborgarna större inflytande över hur resurser
används för att påverka den lokala utvecklingen. Studier visar att
verksamhetsöverskridande samarbete mellan bostadsbolag, skola, bibliotek och andra
mötesplatser där medborgare ofta befinner sig i vardagen är de mest effektiva för att nå ut
med en medborgarbudget samt skapa en kultur för deltagande.

Samverkan
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 8
juni 2021.

Bilagor
1.

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget
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Ärendet
Stadsledningskontoret översände den 16 februari 2021 Motion av Stina Svensson (FI) om
att införa en central medborgarbudget till socialförvaltningen Hisingen, för yttrande
senast den 30 juni 2021.
Motionen gäller införandet av en central medborgarbudget där Göteborgs invånare ska få
möjlighet att lägga förslag samt rösta kring dessa. I motionen föreslås också att stadens
anställda, i samtliga förvaltningar, ska utbildas och kompetensutvecklas i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt samt att ett bättre samarbete
med civilsamhället ska etableras för att nå och ge ökad makt till de grupper som är minst
representerade idag.

Beskrivning av ärendet
Motionen är framtagen av Feministiskt initiativ som föreslår att staden inrättar en central
medborgarbudget. Utöver detta föreslås även att stadens anställda i samtliga förvaltningar
ska utbildas i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt samt att ökad
makt ska ges till de grupper som saknar representation i politiska beslut idag genom ett
bättre samarbete med civilsamhället. Feministiskt initiativ föreslår att en del av budgeten
för en eventuell central medborgarbudget ska reserveras för förslag som gynnar
socioekonomiskt missgynnade områden.
Enligt stadens reglemente ska staden aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för
demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare
och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur
för detta. Efter omorganisationen vid årsskiftet 2020/2021 har Konsument- och
medborgarservice i uppdrag att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska
delaktighet och inflytande i samskapande med andra nämnder, styrelser och andra
aktörer.
I och med Konsument- och medborgarservices utökade demokratiuppdrag har samma
förvaltning fått uppdraget av Kommunstyrelsen att “utveckla stadens digitala
demokratiarbete samt utveckla Göteborgsförslaget” och att “utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas”. Som ett led i detta tog Konsumentoch medborgarservice under 2020 fram rapporten Utredning om hur Göteborgs stad kan
utforma och inrätta en central medborgarbudget.
Motionen anger att en central medborgarbudget med förvaltningsöverskridande
samarbete skulle förankra systemet hos personal samtidigt som det hos medborgare skulle
bidra till ökat förtroende för beslutsfattare, förståelse för kostnader och konsekvenser för
olika kommunala satsningar samt ge en generellt bättre representation bland de som
deltar och förankra ett arbetssätt för medborgardialog. För att säkerställa att
medborgarbudget införs, i enlighet med intentioner i tidigare yrkanden och remitteras till
fler berörda nämnder, lämnande Feministiskt initiativ in motionen till
Kommunfullmäktige.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att införa en central medborgarbudget i Göteborgs
stad under förutsättning att förvaltningens synpunkter tas i beaktande.
Forskning visar att det framförallt behövs en politisk vilja att genomföra
medborgarbudget, som sträcker sig över mandatperioder, då medborgarbudget måste vara
en återkommande aktivitet för att medborgarna ska känna förtroende och tillit till
processen. Därför vill förvaltningen lyfta vikten av att ett eventuellt införande av en
central medborgarbudget görs med långsiktighet som grund.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner krävs det att det finns en avsatt budget och
personella resurser som håller samman processen. De beskriver även att det är en fördel
att ha partners som förstår och har ingångar till olika grupper i samhället. Samarbetet med
civilsamhället är också en viktig faktor där civilsamhället kan stödja arbetet med en
medborgarbudget genom att vara en mobiliserande kraft för att nå ut till medborgarna.
Här vill förvaltningen lyfta vikten av ett förvaltningsöverskridande arbete där stadens fyra
socialförvaltningar blir en viktig aktör i processen med medborgarbudget via sina
kontakter med bland annat civilsamhället, föreningar, bostadsbolag och lokalsamhället.
Enligt stadens reglemente ska stadens nämnder “aktivt arbeta med och skapa
förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för
kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska
nyttja stadens infrastruktur för detta.” Forskning visar att medborgarbudget innebär att
medborgarna inte bara ges inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala
utvecklingen. Medborgarbudget blir ett pedagogiskt verktyg där det handlar om att stärka
medborgarnas förutsättningar att påverka sina livsförutsättningar. Det leder också till ett
ökat politiskt intresse hos medborgarna. Socialförvaltningen Hisingen har som mål i
budget att stärka samverkan med civilsamhället både genom att förstärka redan etablerade
kontakter liksom identifiera där samverkan behöver förbättras. I stadsområdet finns bland
ett brett föreningsliv och många civilsamhällesaktörer som blir en viktig samarbetspart i
genomförandet av en medborgarbudget både i att sprida och mobilisera.
I dagsläget finns en befintlig medborgarbudget i stadsområdet Hisingen “Min idé” inom
Skolan som Arena med stöd och samverkan av bostadsbolagen i närområdet. Härigenom
har det gjorts stora insatser i samarbete med skola, särskola och bostadsbolagen med
material som har möjliggjort för barn med och utan funktionsvariation samt vuxna att
vara delaktiga hela vägen från förslag till färdig aktivitet. I rapporten Utredning om hur
Göteborgs stad kan utforma och inrätta en central medborgarbudget, som togs fram av
Konsument- och medborgarservice 2020, nämns också följande viktiga lärdomar från
tidigare medborgarbudgetar i Göteborgs stad:
Det sågs som en stor begränsning att staden inte gör en central medborgarbudget eftersom
stadsdelsnämnderna inte ansvarar för alla verksamhetsområden och därför saknar mandat
att genomföra en majoritet av medborgarnas förslag.
Processer där man har ett verksamhetsöverskridande samarbete mellan skola,
bostadsbolag, bibliotek och andra mötesplatser där medborgare dagligen befinner sig,
lyfts fram som de mest effektiva för att nå ut med en medborgarbudget och för att skapa
en kultur för deltagande.
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Gemensamt blir detta viktiga pusselbitar för ett fortsatt arbete med införandet av
medborgarbudget både på staden-nivå liksom på lokal nivå i stadsområdet Hisingen.
Förvaltningen vill lyfta vikten av att fortsätta arbeta med de medborgarbudgetprocesser
som redan är igång. I de befintliga lokala processerna samarbetar förvaltningen med
civilsamhället och aktörer för att nå medborgare som sällan deltar i demokratiska
processer. Ett kontinuerligt arbete med de lokala processerna gör att fler medborgare
redan har kännedom om medborgarbudget och hur en sådan fungerar när en eventuell
central process inleds.
En central medborgarbudget ligger i linjer med utvärderingar från tidigare
medborgarbudgetar. Socialförvaltningen Hisingen vill också lyfta vikten av att fördela
medel för att stärka den lokala utvecklingen i de socioekonomiskt missgynnade delarna
av stadsområdet. Inte minst utifrån att möjliggöra ökad tillit på lokal nivå är angeläget
utvecklingsområden, bland annat i det trygghetsskapande arbetet.
Förslaget om att utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar
kring medborgarbudget ligger också linje med erfarenheter om att samarbete mellan
förvaltningarna är avgörande för att genomföra en medborgarbudget.

Christina Alvelin

Karita Saapunki Björk

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef
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Idrotts- och föreningsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-22

§ 95, diarienummer 0105/21
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Stina
Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att inte ta ställning till förslagen i
motionen eftersom nämnden för konsument- och medborgarservice har ett
pågående kommunfullmäktigeuppdrag om att utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
2. Idrotts- och föreningsnämnden skickar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till kommunstyrelsen.
3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2021-03-12
-Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget
-Göteborgs Stads kommunfullmäktigeprotokoll 2020-02-20

Justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsutdrag skickas till
-Kommunstyrelsen
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning

Dag för justering
2021-06-23
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[Idrott & Förening]

Vid protokollet
Sekreterare
Andrea Lindahl

Ordförande
Bettan Andersson (V)

Justerande
Gunilla Almgren (L)
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Idrotts- och föreningsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-12
Diarienummer 0105/21

Handläggare
Anton Flöisbon
Telefon: 031-368 21 55
E-post: anton.floisbon@ioff.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget
Förslag till beslut
I idrotts- och föreningsnämnden
1. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att inte ta ställning till förslagen i
motionen eftersom nämnden för konsument- och medborgarservice har ett
pågående kommunfullmäktigeuppdrag om att utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
2. Idrotts- och föreningsnämnden skickar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till kommunstyrelsen.
3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget. Motionen innehåller tre förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Motionen handlar om att införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg
får möjlighet att lägga förslag samt rösta kring förslag för staden. Ärendet har sänts till
idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice,
nämnden för funktionsstöd, socialnämnderna Nordost och Hisingen, kulturnämnden och
äldre samt vård- och omsorgsnämnden, för yttrande. Svar ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 30 juni 2021.
Förvaltningen föreslår att nämnden inte tar ställning till förslagen i motionen eftersom
nämnden för konsument- och medborgarservice har ett pågående
kommunfullmäktigeuppdrag om att utreda hur en central medborgarbudget ska utformas
och kunna inrättas (i kommunfullmäktige (2020-02-20 § 8, punkt 4, 1373/19).
Förvaltningen anser att utredningen bör vara genomförd innan ett yttrande kan ges.

Bedömning ur ekonomisk dimension
En central medborgarbudget är en arbetsmodell som kräver att ekonomiska resurser
avsätts i stadens gemensamma budget. Oftast är det inriktningen på medborgarbudgeten
som avgör vilken ekonomisk omfattning den bör ha. En medborgarbudget som till
exempel ska gälla för sociala aktiviteter omfattar sällan lika mycket pengar som en
medborgarbudget för fysiska investeringar. Förutom medel till medborgarbudgeten kan
Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen, tjänsteutlåtande
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kostnader för digitala lösningar och löpande marknadsföringskostnader för att nå ut med
informationen, sprida den och engagera göteborgarna samt kostnader för att utbilda
stadens personal tillkomma. Konsument- och medborgarservice kommer i sin utredning
belysa vilka ekonomiska effekter en central medborgarbudget skulle kunna ha för
Göteborg stad.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Tidigare forskning visar att en medborgarbudget kan ha positiv effekt på
medborgardialogen. Oftast nämns att engagemanget hos berörda medborgare ökar när de
får möjlighet att vara med och påverka samtidigt som de får mer förståelse för hur den
politiska processen fungerar och vad kommunen har ansvar för. En medborgarbudget
skulle även kunna bidra till att öka legitimiteten och tilliten för det demokratiska systemet
och bidra till att medborgarna tar ett större medborgaransvar. Positiva effekter finns även
för de förtroendevalda i och med att de kan få större kunskap om invånarnas behov,
prioriteringar och värderingar. Konsument- och medborgarservice kommer i sin utredning
belysa vilka sociala effekter en central medborgarbudget skulle kunna ha för Göteborg
stad.

Samverkan
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende.

Bilagor
1.

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget

2.

Göteborgs Stads kommunfullmäktigeprotokoll 2020-02-20
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Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget. Ärendet har sänts till idrotts-och föreningsnämnden, nämnden för
konsument- och medborgarservice, nämnden för funktionsstöd, socialnämnderna Nordost
och Hisingen, kulturnämnden och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, för yttrande.
Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Vad är en medborgarbudget?
En medborgarbudget är en metod som kommuner kan använda för att öka sina invånares
möjligheter att vara involverade och delaktiga i beslut som rör kommunen. På goteborg.se
beskrivs en medborgarbudget som en möjlighet för invånare att vara med och bestämma
hur en viss summa av kommunens budget ska användas. Initiativ och inbjudan till
medborgarbudget kommer från en nämnd eller från kommunfullmäktige. Ofta handlar det
om pengar avsatta för ett visst geografiskt område eller ett särskilt ändamål. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) rekommenderar en modell för en medborgarbudget som
bygger på internationell forskning och som består av följande sju steg,

•
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram kriterier
Marknadsför
Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
Bearbeta förslagen utifrån kriterier
Medborgarna röstar på förslag
Politiskt beslut om förslagen
Genomför
Följ upp

I Göteborg har bland annat tidigare stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné, Lundby,
Västra Hisingen och Östra Göteborg genomfört medborgarbudgetar.
Kommunfullmäktigeuppdrag 2020 om en central medborgarbudget
Den 20 februari 2020 fick nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag av
kommunfullmäktige (2020-02-20 § 8, punkt 4, 1373/19) att fortsätta utveckla stadens
digitala demokratiarbete, utveckla Göteborgsförslaget samt utreda hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas. Under hösten 2020 har konsumentoch medborgarservice utrett hur en central medborgarbudget kan utformas. Arbetet har
fortsatt under våren 2021 med att utreda hur en medborgarbudget skulle kunna inrättas i
Göteborg. I maj bjöd konsument- och medborgarservice in till ett gemensamt möte med
de förvaltningar som ska besvara motionen för att informera om sin utredning. Under
mötet meddelade konsument- och medborgarservice att utredningen kommer vara
nämndbehandlad i slutet av juni, vilket innebär att varken idrotts- och
föreningsförvaltningen eller övriga förvaltningar har någon möjlighet att ta del av
utredningen innan motionen ska besvaras.
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Förvaltningens bedömning
Övergripande bedömning
Förvaltningen ser positivt på motionens ambition att involvera göteborgarna i
beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. En central medborgarbudget
skulle kunna stärka göteborgarnas medborgarinflytande på olika sätt. Förvaltningen anser
dock att bedömningen ska göras utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden för
konsument- och medborgarservice och deras pågående utredning om hur en central
medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas (i kommunfullmäktige (2020-02-20 §
8, punkt 4, 1373/19). Förvaltningen har inte sett någon anledning till att starta upp en
egen utredning när det redan finns ett pågående kommunfullmäktigeuppdrag som
planeras att vara färdig inom kort. Med bakgrund av detta gör förvaltningen följande
bedömning av motionens förslag,
Förslag 1
Motionens förslag: Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får
möjlighet att lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
Förvaltningens kommentar: Förvaltningen anser sig inte kunna ta ställning till förslagen i
motionen eftersom nämnden för konsument- och medborgarservice har ett pågående
kommunfullmäktigeuppdrag om att utreda hur en central medborgarbudget ska utformas
och kunna inrättas (i kommunfullmäktige (2020-02-20 § 8, punkt 4, 1373/19).
Förvaltningen anser att utredningen bör vara genomförd innan ett yttrande kan ges.
Förslag 2
Motionens förslag: Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga
förvaltningar i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
Förvaltningens kommentar: Förvaltningen anser sig inte kunna ta ställning till frågan
eftersom förslaget först kan bli aktuellt om kommunfullmäktige beslutar att införa en
central medborgarbudget, vilket borde göras utifrån nämnden för konsument- och
medborgarservices utredning om hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna
inrättas (2020-02-20 § 8, punkt 4, 1373/19).
Förslag 3
Motionens förslag: Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad
makt till de grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Förvaltningens kommentar: Förvaltningen ser positivt på förslagets ambition att förbättra
samarbetet med civilsamhället men gör även här bedömningen att inte ta ställning till
förslaget eftersom det först kan bli aktuellt om kommunfullmäktige beslutar att införa en
central medborgarbudget, vilket borde görs utifrån nämnden för konsument- och
medborgarservices utredning om hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna
inrättas (2020-02-20 § 8, punkt 4, 1373/19).
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Anders Ramsby

Lotta Lidén Lundgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef utveckling & ekonomistyrning
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Kultur

Utdrag ur protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget
§ 151, 0216/21
Beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden avslår motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget.
2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som eget yttrande.

Handlingar
•

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-26.

•

Yrkande från (L), (M) och (KD) 2021-06-20 enligt bilaga 2 till protokollet.

•

Yrkande från (S) 2021-06-21 enligt bilaga 3 till protokollet.

•

Yttrande från (D) 2021-06-21 enligt bilaga 4 till protokollet.

Yrkanden
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag:
o

Andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V) yrkar för (V), (MP) och (Fi) bifall till
motionen i första hand, bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande i andra hand, samt
avslag på yrkandet från (L), (M) och (KD) och avslag på yrkandet från (S).

o

Mariya Voyvodova (S) yrkar för (S) bifall till yrkandet från (S).

o

Lillemor Williamsson (D) yrkar för (D) bifall till yrkandet från (S).

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer först proposition på avslag respektive bifall
till motionen och finner att nämnden avslagit densamma.
Därefter frågar ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) om det är nämndens mening att
översända kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen,
enligt förvaltningens förslag till beslut punkt 2, och finner att så är fallet.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen.
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Kultur

Utdrag ur protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Dag för justering
2021-06-23

Vid protokollet
Sekreterare
Stina Borrman

Ordförande
Ann Catrine Fogelgren
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Thereze Almström
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Yrkande L, M, KD
Kulturnämnden 2021-06-20

Bilaga 2

Yrkande gällande Yttrande till kommunstyrelsen över
motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturnämnden föreslås besluta:
1. Motionen avslås.
2. Nedan utlåtande översändes till stadsledningskontoret som nämndens eget
yttrande.
Motionen från (FI) föreslår införande av en central medborgarbudget i Göteborg, som alla
medborgare ges möjlighet att lägga förslag och att rösta på.
Enligt Sveriges kommuner och regioner finns fördelar för en kommun att arbeta med dylika
budgetar dock är det viktigt att varje kommun som inför medborgarbudget utgår ifrån sina
förutsättningar och behov som finns.
Vi menar att enligt stadens reglemente ska staden aktivt arbeta och skapa förutsättningar för
demokratisk delaktighet och inflytande i nämnders verksamhet. Efter omorganisationen som
genomfördes 2021 har Konsument- och medborgarservice i uppdrag att skapa
förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i samverkan med
stadens nämnder, bolag och andra aktörer.
Som politiker är det vårt uppdrag att se till alla medborgare i vår stad och att på vårt ansvar
ligger att samtliga invånare ska vara inkluderade. Det finns en överhängande risk med en
medborgarbudget att endast starka och vissa grupper kommer till tals. Vi ser också att en
medborgarbudget, vilken kräver en omfattande administration, tar resurser från nämndens
kärnverksamhet vilket vi anser vore olyckligt.

Yrkande (S)
Kulturnämnden 2021-06-21
Ärende 12

Bilaga 3

Yrkande ang motion av Stina Svensson (FI) om införande av central medborgarbudget
Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att alla medborgare får möjlighet att göra sin röst
hörd och därmed ha möjligheten att påverka i frågor som berör dem. Vi har farhågor om att
denna typ av central pott vid ett eventuellt införande skulle komma att användas av främst
redan på olika sätt resursstarka grupper, med specifika och gemensamma intressen. Detta är
något vi vill undvika. Vi vill att dessa medel ska gå direkt till välfärden där vi anser att dessa
resurser gör som mest nytta för medborgarna.
Förslag till beslut i Kulturnämnden:
Att

avstyrka motionen.

Att

Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande jämte S-yrkandet till
kommunstyrelsen som eget yttrande.

Bilaga 4

Kulturnämndens sammanträde 2021-06-21
Ärende: 12
YTTRANDE gällande Yttrande till Kommunstyrelsen över motion om att införa en central
medborgarbudget
Ärendet:
Demokraterna instämmer i yrkandet från S. Motionen bör avslås och vi vill att vårt yttrande
medsändes i nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Vi ser att Göteborgsförslaget som redan finns i vår kommun också till stor del tillvaratar
medborgarnas möjlighet till inflytande. Här har alla möjlighet att komma med förslag – alla är
inkluderade och kan påverka.

Kultur

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-05-26
Diarienummer 0216/21

Handläggare
Janan Zapata Gutierrez
Telefon: 031-368 79 16
E-post: janan.zapata.gutierrez@kultur.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Stina Svensson (FI) om att införa en central
medborgarbudget
Förslag till beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden tar inte ställning till motion av Stina Svensson (FI) om att införa
en central medborgarbudget.
2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som eget yttrande.

Sammanfattning
Stina Svensson (FI) har i kommunfullmäktige lagt fram en motion om att införa en
central medborgarbudget i Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen har sänt motionen på
remiss till ett antal nämnder, däribland kulturnämnden, för yttrande senast 30 juni 2021.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar införa en central medborgarbudget
där alla invånare i Göteborg får möjlighet att lägga förslag samt rösta kring förslag för
staden, att stadens anställda i samtliga förvaltningar utbildas och kompetensutvecklas i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt, samt att staden etablerar ett
bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt till de grupper som är
minst representerade i politiska beslut idag.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avstår från att ta ställning till motionen, i
avvaktan på beslut om inriktning för nämndens utökade demokratiuppdrag och nya
reglemente samt en beslutad inriktning för arbetet kring central medborgarbudget från
nämnden för konsument- och medborgarservice.

Bedömning ur ekonomisk dimension
I dagsläget är det oklart om förslaget om central medborgarbudget kräver ny finansiering
eller om den ska bestå av en befintlig del av stadens gällande budget, exempelvis
investeringsbudgeten. Hur stor budget som ska avsättas för ändamålet och varifrån de
medlen ska tas är något som varje kommun som genomför medborgarbudget måste
besluta om.
Förvaltningen bedömer det som positivt för staden och för den enskilda medborgaren att
staden ökar det demokratiska deltagandet och inflytandet över en förhållandevis liten del
av stadens totala budget. I dagsläget är det dock mycket svårt att bedöma den ekonomiska
inverkan som en central medborgarbudget skulle kunna ha på kulturnämnden. Arbetet
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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med medborgarbudget är sannolikt tidskrävande och aktiviteter som är kopplade till
processen personaltäta, vilket kan komma att kräva stor resurssättning. Innan nämnden
för konsument- och medborgarservice fattat beslut om inriktning för en eventuell central
medborgarbudget är det svårt att göra en mer specifik bedömning av de ekonomiska
konsekvenserna.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen bedömer att medborgarbudget skulle kunna ha en positiv inverkan ur ett
ekologiskt perspektiv. Internationellt sett har klimatet ofta varit ett tema för en
stadenövergripande medborgarbudget. I Madrid1 används exempelvis stadens
medborgarbudget som ett sätt att nå stadens mål om en hållbar stad.

Bedömning ur social dimension
Forskning visar att en medborgarbudget kan upplevas positiv när medborgare har
möjlighet att vara med och bestämma över medel som har påverkan på närmiljön och
medborgarnas vardag. Samtidigt visar erfarenhet att de olika metoder som tillämpats för
medborgarbudgetar inom stadsdelar i Göteborgs Stad, har lett till olika grad av inflytande
och delaktighet. En central medborgarbudget skulle kunna minimera risken för att
geografi påverkar graden av inflytande och delaktighet, men en centralisering kan också
innebära att frågorna flyttas från den lokala närmiljön, vilket riskerar att minska
engagemanget hos medborgaren.
Utvärderingar av försök med medborgarbudget har också visat att insatser kan behöva
riktas för att socioekonomiskt svagare grupper i större mån ska kunna delta och för att
processerna ska bli så jämlika som möjligt. Om sådana insatser ska genomföras bedömer
kulturförvaltningen att ett samarbete med civilsamhället behöver struktureras och
kommunikation via kulturtolkar, hälsoguider och invånarguider kan vara en viktig del i
arbetet.

Bilagor
1. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget.
2. Rapport utredning om hur Göteborgs stad kan utforma och inrätta en central
medborgarbudget av Konsument- och medborgarservice, 2020-12-10.

Expedieras till
Kommunstyrelsen.

1

Medborgarbudget. En världsomspännande modell för demokratiskt inflytande. Sveriges Kommuner och
Landsting, 2019
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Ärendet
Stina Svensson (FI) har i kommunfullmäktige lagt fram en motion om att införa en
central medborgarbudget i Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen har sänt motionen på
remiss till äldre- samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, nämnden
för konsument- och medborgarservice, socialnämnderna Nordost och Hisingen, idrottsoch föreningsnämnden samt kulturnämnden för yttrande senast 30 juni 2021.
Nämnden ska i remissvaret ta ställning till om Göteborgs Stad ska införa en central
medborgarbudget, utbilda och kompetensutveckla samtliga anställda i
medborgardeltagande och medborgarcentrerat arbetssätt, samt etablera bättre samarbete
med civilsamhället.

Beskrivning av ärendet
Motionen som kulturnämnden ska yttra sig över handlar om stadens demokratiarbete i
allmänhet och specifikt om införandet av en central medborgarbudget. Motionären menar
att medborgarbudget är en beprövad metod för att involvera medborgare i demokratiska
processer i städer över hela världen. Motionen föreslår att en central medborgarbudget
ska införas i Göteborgs Stad och att stadens anställda i samtliga förvaltningar och bolag
ska utbildas i ett medborgarcentrerat arbetssätt. Motionen inriktas också på att Göteborgs
Stad ska etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att ge ökad makt åt de
grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
I en medborgarbudget är medborgare med och lägger förslag och beslutar om hur
kommunala resurser ska prioriteras. Ofta handlar förslagen om sådant som rör
medborgarnas vardag. Flera stadsdelsnämnder i Göteborgs Stad har tidigare genomfört
medborgarbudgetar till exempel Västra Hisingen, Lundby, Majorna-Linné, Centrum och
Östra Göteborg.
Inför stadens nya nämndorganisation fick nämnden för konsument- och medborgarservice
(KoM) i uppdrag av kommunfullmäktige (2020-02-20 §8) att fortsätta utveckla stadens
digitala demokratiarbete samt utveckla det så kallade Göteborgsförslaget (en möjlighet
för göteborgarna att lämna in idéer eller förslag till politiker för att utveckla Göteborg).
Vidare beslutade kommunfullmäktige att det lokala och digitala demokratiarbetet skulle
ske i samverkan med en eller flera socialnämnder. KoM fick även i uppdrag att utreda hur
en central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
Rapport från konsument- och medborgarservice om central medborgarbudget
Uppdraget till KoM har resulterat i en pågående utredning och en rapport som
färdigställdes 2020-12-10 (se bilaga 2 till föreliggande tjänsteutlåtande). Rapporten och
dess förslag avvaktar nämndbehandling och förväntas behandlas i nämnden för
konsument- och medborgarservice före sommaren 2021 för att därefter gå vidare för
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kulturförvaltningen har i sitt
utlåtande över motionen i delar utgått från den färdigställda rapporten.

Enligt rapporten brukar forskare beskriva medborgarbudget som en demokratisk process
för att involvera medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras i resurser som
påverkar deras dagliga liv. Även om processer för medborgarbudget varierar så följer de
flesta en gemensam struktur som gör att de kan räknas som en medborgarbudget.
Processen startar med politiska beslut och en styrgrupp, ofta bestående av politiker och
tjänstepersoner, som beslutar om ramar och kriterier för en medborgarbudget.
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Medborgarna bjuds sedan in till att komma med förslag om hur resurserna ska användas,
förslagen utvärderas och bearbetas av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner med
olika kompetenser. Medborgarförslagen värderas utifrån om de är möjliga att genomföra
och om förslagen motsvarar de uppsatta kriterierna och de resurser som är avsatta. Efter
denna gallring har ett antal förslag valts ut och medborgarna får möjlighet att rösta om
vilka förslag som är viktigast att genomföra och de förslag som medborgarna röstar fram
som de mest prioriterade genomförs.
I rapporten dras följande lärdomar efter stadsdelsnämndernas genomförda
medborgarbudgetar:
•

Eftersom stadsdelsnämnderna inte ansvarar för alla verksamhetsområden saknas
mandat att genomföra en majoritet av medborgarnas förslag. Därför menar
rapporten att en central medborgarbudget kan vara en mer lämplig lösning.

•

Processer där man har ett verksamhetsöverskridande samarbete mellan skola,
bostadsbolag, bibliotek och andra mötesplatser där medborgare dagligen befinner
sig, lyfts fram som de mest effektiva för att nå ut med en medborgarbudget och
för att skapa en kultur för deltagande.

•

Vidare lyfter rapporten fram ett antal faktorer som behöver beaktas vid ett
eventuellt införande av medborgarbudget i Göteborgs Stad, såsom långsiktighet,
en ökad kunskap bland såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i staden och
kompensatoriskt arbete för att öka möjligheterna till inflytande och deltagande
hos mindre resursstarka medborgare.

Kulturförvaltningens kartläggning av nämndens utökade demokratiuppdrag
Genom stadens nya nämndorganisation har ansvaret för det lokala demokratiuppdraget
(som tidigare hanterats av stadsdelsnämnderna) fördelats på ett flertal nämnder genom
justering av reglementet, varav kulturnämnden är en. Kulturförvaltningen genomför nu en
kartläggning av hur nämndens utökade demokratiuppdrag omhändertas inom ramen för
befintlig verksamhet och befintligt grunduppdrag. Kartläggningen ska också ligga till
grund för beslut om hur kulturnämnden kan ta sig an sitt utökade demokratiuppdrag.
Förvaltningen gör bedömningen att detta utökade uppdrag har bäring på hur
kulturnämnden på sikt förväntas delta i arbetet med en eventuell medborgarbudget.

I arbetet med att omhänderta sitt utökade uppdrag ska dialog föras med de nämnder som
delar ansvaret för demokratiuppdraget med syfte att förstå hur en samverkan kan säkras
och utvecklas. Konsument- och medborgarservice blir en nyckelaktör i kommande
dialoger.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har valt att kort kommentera motionens förslagen var för sig nedan:
1. Införa en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborg får möjlighet
att lägga förslag samt rösta kring förslag för staden.
Förvaltningens menar är att det är svårt att göra en kvalificerad bedömning av hur det
övergripande förslaget i motionen kan komma att påverka nämnden och föreslår därför att
kulturnämnden inte tar ställning till motionen.

I nuläget går det inte att bedöma vad det i praktiken skulle innebära för kulturnämndens
verksamheter eftersom förslaget inte är tydligt definierat gällande utformning,
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande

4 (6)

organisering eller resurssättning. Förvaltningen rekommenderar kulturnämnden att
avvakta sitt ställningstagande till dess beslut om inriktning tagits om en eventuell
medborgarbudget från nämnden för konsument- och medborgarservice. Förvaltningen gör
också bedömningen att kulturförvaltningens kartläggning av nämndens utökade
demokratiuppdraget och ett framtida inriktningsbeslut på sikt kan tydliggöra
kulturnämndens roll i arbete med en eventuell medborgarbudget men att det i dagsläget
inte är tydligt hur den rollen bör se ut.
2. Utbilda och kompetensutveckla stadens anställda i samtliga förvaltningar i
medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt.
I nuläget är det svårt att bedöma hur stor påverkan denna kompetensutvecklingsinsats
skulle ha på kulturnämndens framtida organisering och resurssättning. Motionen nämner
att det redan idag finns en stor kunskap bland medarbetare som arbetat med
medborgarbudgetar i stadsdelarna. Förvaltningen menar att det finns exempel på sådan
kompetens också inom delar av kulturförvaltningens verksamheter men bedömer att
kompetenshöjande insatser sannolikt kommer behövas i staden generellt vid införandet av
en eventuellt ny metod och ett nytt verktyg. Den största förändringen bedöms bli att
anamma ett nytt tankesätt när det gäller synen på medborgarnas deltagande och hur
förvaltningar arbetar med en central medborgarbudget.

I beslut från kommunfullmäktige i februari 2020 §8 om utveckling av den lokala och
digitala demokratin anges att KoM:s lokala och digitala demokratiarbete ska ske i
samverkan med en eller flera socialnämnder. Förvaltningen gör bedömningen att ett
eventuellt införande av en central medborgarbudget som gäller över hela staden kräver
kunskap och kompetens om medborgarbudgetens syfte och mål, inte bara inom nämnden
för konsument- och medborgarservice och i de fyra socialnämnderna utan även i flera
andra nämnder, däribland kulturnämnden.
3. Etablera ett bättre samarbete med civilsamhälle för att nå och ge ökad makt
till de grupper som är minst representerade i politiska beslut idag.
Generellt gör förvaltningen bedömningen att en nyckel för att nå underrepresenterade
grupper kräver en god samverkan och direkt dialog med civilsamhället, snarare än att
kommunicera via ordinarie kommunikationskanaler. Stadens tidigare erfarenhet visar att
riktade träffar och utbildningstillfällen har varit väldigt effektiva under förslagsinlämning
till en lokal medborgarbudget.

I dagsläget är det dock svårt att bedöma hur stor betydelse en etablering av bättre
samverkan med civilsamhället skulle få för kulturnämndens organisering och
resurssättning. Konsument- och medborgarservice är den nämnd som har huvudansvar för
stadens lokala och digitala demokratiarbete. Förvaltningen rekommenderar därför
kulturnämnden att avvakta beslut om tydlig inriktning för konsument- och
medborgarnämndens framtida arbete och den planerade dialogen om stadens
demokratiarbete.

Förvaltningens förslag
Utifrån den bedömning som förvaltningen gjort i föreliggande tjänsteutlåtande, föreslås
att kulturnämnden inväntar beslut om inriktning för kulturnämndens utökade
demokratiuppdrag samt inriktning för arbetet kring central medborgarbudget från
nämnden för konsument- och medborgarservice. Förvaltningen föreslår därför att
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kulturnämnden inte tar ställning till motion av Stina Svensson (FI) om att införa en
central medborgarbudget.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Förvaltningsdirektör
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