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Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram 

Legitimitet inför medborgarna är en grundförutsättning i all representativ demokrati. Men en levande 
demokrati är långt mycket mer än att fria och allmänna val hålls på regelbunden basis. Det förutsätter även 
yttrande- och organisationsfrihet, majoriteters respekt för minoriteter och fria oberoende medier. Men en 
levande demokrati kan endast upprätthållas om det stora folkflertalet också ser att den fungerar. Så 
demokratin är långt ifrån endast en fin tanke och god princip, det är i delar också ett praktiskt hantverk som 
ständigt måste tillämpas och utvecklas för att hållas levande. 

I Lunds kommun har flera former prövats för att stärka medborgarinflytandet. Allt ifrån lokaldemokratiskt 
arbete som kommundelsnämnder, till medborgarstämmor och medborgarförslag. I dag bedrivs arbete inte 
minst i form av de östra kommundelarnas Fokusarbeten och möjligheten till att framföra så kallade 
Lundaförslag. Fokusarbetena har skapat ett stort engagemang bland kommunens medborgare och bidragit till 
många idéer för att utveckla Lunds kommun. 

Det är nu hög tid att det arbetet med lokalt medborgarinflytande och stärkt utveckling av lokalsamhället som 
drivits i form av fokusarbetet i de östra kommundelarna också kompletteras så att det också omfattar Lunds 
stadsdelar. Stora delar av de arbetssätt som utvecklats i fokusarbetet kan även direkt tillämpas i arbetet med 
våra stadsdelar, men även nya metoder bör prövas. Per definition måste ett arbete med lokala 
stadsdelsprogram utgå ifrån en stärkt lokal demokrati, utvecklat medborgarinflytande samt skapa 
förutsättningar för medverkan från andra samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen sektor, 
samt näringsliv. 

Stora delar av närsamhällets utmaningar är de samma, men varje plats och varje tid har sina unika 
förutsättningar. Ett arbete med lokala stadsdelsprogram, utarbetade med ett aktivt deltagande från 
medborgarna bör ges förutsättningar att inkludera alla delar av kommunens service och verksamheter. Det 
kan handla om bostadsbyggande, trygghet, skola, förskola och omsorg. Men även annan service, 
förutsättningar för företagande, parker, rekreationsområden och trafik. Men ett stärkt lokalt demokratiskt 
inflytande kan inte enbart hanteras i ett konventionellt projektupplägg med planering, genomförande och 
avslut. Därför måste även arbetet med att utveckla lokala stadsdelsprogram också innefatta uppgiften att ta 
fram förslag om hur det lokala inflytandet i våra stadsdelar i fortsättningen kan permanentas, utvecklas och 
hållas levande. 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att i nära samarbete med övriga berörda nämnder och med 
utgångspunkt från utvecklade och fördjupade medborgardialoger utarbeta lokala stadsdelsprogam 
för alla delar av Lunds stad i enlighet med intentionerna ovan, 

att  arbetet ska grundas på lokal demokrati, utvecklat medborgarinflytande och skapa förutsättningar 
för medverkan från andra samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen sektor 
samt näringsliv, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att utifrån arbetet med lokala stadsdelsprogram redovisa förslag till 
hur det lokala inflytandet i våra stadsdelar i fortsättningen kan permanentas, utvecklas och hållas 
levande, 

att  årligen avsätta 1 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för arbetet med stadsdelsprogram 
utöver respektive nämnds befintliga budget, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med berörda nämnder återkommande i förslag till EVP 
med budget skapa förutsättningar för genomförande av åtgärder och insatser i enlighet med 
framtagna lokala stadsdelsprogram. 
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