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Sammanfattning

Måns Berger (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö där det föreslås att
kommunfullmäktige ska ge samtliga nämnder i uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför
samtliga nämndsbeslut. Motionären föreslår vidare att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att
stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för hållbarhetsanalyser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det är viktigt att göra konsekvensanalyser
utifrån olika hållbarhetsperspektiv för att fatta välgrundade beslut. Förvaltningen bedömer dock
att motionens förslag att genomföra hållbarhetsanalyser inför samtliga nämndbeslut riskerar att
leda till en omotiverad stor administration i förhållande till ökad kvalitet i beslutsunderlag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är därmed att motionen bör avslås.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
avseende motion från Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför samtliga
nämndsbeslut.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

-

Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut , STK2020-370
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
G-ASN 200923 Tjänsteskrivelse avseende Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut
Yttrande avseende Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-09-02
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23

SIGNERAD

2020-08-20

Beslutet skickas till
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Kommunstyrelsen
Ärendet

Måns Berger (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö. I motionen
beskrivs att Malmö stad har åtagit sig att integrera Agenda 2030 i stadens styrning och för att det
ska vara möjligt, menar motionären, måste staden säkerställa att alla politiska beslut går i linje
med agendan. Det föreslås därför i motionen att samtliga nämndsbeslut ska föregås av en
hållbarhetsanalys där alla tre dimensioner av hållbar utveckling, social, ekologisk och ekonomisk
belyses.
Det beskrivs i motionen att en hållbarhetsanalys i vissa fall kan vara att endast konstatera att
föreliggande förslag inte har någon effekt på stadens hållbarhetsarbete. Det beskrivs även att
delar av de arbete som redan görs idag med fördel kan arbetas in i hållbarhetsanalysen, såsom
barnkonsekvensanalyser.
Motionären yrkar på:
- Att ge samtliga nämnder i uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga
nämndsbeslut.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en
modell för hållbarhetsanalyser.
Förvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer med det som beskrivs i motionen att
kommunen behöver säkerställa att alla politiska beslut går i linje med Agenda 2030 och att
konsekvenser kopplat till hållbarhet bör synliggöras i beslutsunderlag.
Det är viktigt att staden har en bra struktur kring hur konsekvenser av beslut utvärderas och att
olika perspektiv integreras i ärenden. Detta för att nå en bra kvalitet i beslutsunderlag genom att
på ett tydligt sätt beskriva och analysera vad konsekvenserna av besluten blir för exempelvis
Malmöborna, miljön eller stadens ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen hanterar en mängd olika typer av ärenden och
arbetsmarknads- och socialnämnden fattar beslut i allt från individärenden, remissyttranden där
nämnden inte är ansvarig för genomförande samt olika strategiska dokument. På
nämndsammanträdet varje månad behandlas cirka 30 ärenden. Arbetsmarknads- och
socialnämnden behandlade under perioden 1 januari till 30 juni 2020 ungefär 200 ärenden där
även individ- och informationsärenden ingår. Besluten berör olika delar och nivåer av
organisationen och är av skild karaktär. Varje månad fattas dessutom cirka 30 0000
delegationsbeslut på nämndens vägnar i enlighet med nämndens delegationsordning.
Förvaltningen bedömer att om samtliga av dessa nämndsbeslut även skulle inneha en
hållbarhetsanalys utöver de analyser som redan görs skulle det innebära ett stort administrativt
merarbete.
De ärenden som hanteras av arbetsmarknads- och socialnämnden och som har en övergripande
karaktär berör redan i dagsläget frågor kopplat till hållbarhet. Det kan exempelvis handla om
nämndens budget där nämnden har ett ansvar att bedriva en god ekonomisk organisation med
en väl fungerande och effektiv verksamhet som håller sig inom budgetramar och där nödvändiga
åtgärder vidtas för att få en verksamhet i balans med budget. Till detta arbete görs analyser av
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konsekvenser men det görs inte genom separata hållbarhetsanalyser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det är viktigt att göra konsekvensanalyser
utifrån olika hållbarhetsperspektiv för att fatta välgrundade beslut men ser inte effekten av att
göra det inför samtliga nämndsbeslut. Förvaltningen bedömer inte att hållbarhetsanalyser per
automatik leder till bättre beslutsunderlag. Om det ska genomföras specifika hållbarhetsanalyser
till samtliga nämndsbeslut riskerar nämnden att bedriva en ineffektiv förvaltning utifrån att det
blir en stor administrativ belastning som är orimlig att genomföra.
Om förslaget blir aktuellt med att genomföra hållbarhetsanalyser anser arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att det är positivt att kommunstyrelsen får i uppdrag att stödja övriga
nämnder i framtagandet av en modell för hållbarhetsanalyser för att skapa en enhetlighet i
struktur, vilket gör det lättare att följa upp hållbarhetsarbetet. Förvaltningen anser om det blir
aktuellt att ta fram en modell att detta bör ske i samråd med övriga nämnder för att det på ett
bra sätt ska kunna implementeras.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är därmed att motionen bör avslås med
motivering att förslaget inte anses leda till en ökad kunskap kopplat till nämndsbeslut i samtliga
ärenden och att det kan leda till en omotiverat stor administration.
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