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Remiss Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut,
Stadskontoret
FRI-2020-1112
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut av Måns Berger
(MP) till fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att ge nämnderna i uppdrag att
genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut samt att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för hållbarhetsanalyser.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Kommunfullmäktige har lämnat Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut av Måns Berger
(MP) till fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att ge nämnderna i uppdrag att
genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för hållbarhetsanalyser.

SIGNERAD

Motionens utgångspunkt är de utmaningar som Agenda 2030 avser att adressera som till
exempel klimatförändringar, ojämlikhet och folkhälsa samt regeringens beskrivning av
genomförandet av Agenda 2030-målen som en successiv omställning till ett modernt och
hållbart välfärdssamhälle vilket bidrar till en hållbar utveckling globalt. Vidare har regeringen
beskrivit att hållbar utveckling ska vara ett övergripande mål för politiken om agendan ska kunna
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förverkligas. Regeringen har även uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030 och att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030. För att möjliggöra
detta skriver motionären att det måste säkerställas att samtliga politiska beslut tas i enlighet med
agendan och därmed behöver samtliga beslut föregås av en hållbarhetsanalys där de tre
dimensionerna av hållbar utveckling genomlyses.
Fritidsförvaltningen är försiktigt positiva till förslaget och vad hållbarhetsanalyser med dess tre
uppräknade dimensioner skulle kunna bidra med. Förslaget går i linje med de politiska målen
och stadens arbete med Agenda 2030. En hållbarhetsanalys bör fungera som ett konkret
hjälpmedel för att visa på tydlig förflyttning och effekter av beslut och åtgärder.
Förvaltningen har dock identifierat framförallt tre stora utmaningen kopplat till förslaget:
1) det riskerar att skapa parallella spår till ordinarie utveckling-, uppföljning- och analysprocesser;
2) det är väsentligt att säkerställa att redan befintliga analysprocesser inte förloras, såsom analyser
inom till barnrätt, jämställdhet och jämlikhet;
3) att analysen är genomförbar både i form av tid, och att en gemensam kunskapsgrund finns
tillgänglig för förvaltningarna vid genomförandet av analysen. Införandet av en hållbarhetsanalys
ställer höga krav på redan högt belastade funktioner och kan därmed även komma att kräva
utökade resurser för förvaltningen.
Om införandet av hållbarhetsanalyser ska ske på ett hållbart sätt krävs att samtliga utmaningar
adresseras samt att resursersättningen av dessa analyser utreds. Av den anledningen föreslår
fritidsförvaltningen att motionen ska avslås.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

