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§

744

Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut

STK-2020-370
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har inkommit med en motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut. I
motionen yrkar motionären:
att samtliga nämnder ges i uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför alla
nämndsbeslut, och
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för
hållbarhetsanalyser.
Eftersom den svenska regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet
av Agenda 2030 och att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030, och med
anledning av att Malmö stad har åtagit sig att integrera Agenda 2030 i stadens styrning, menar
motionären att Malmö stad behöver säkerställa att alla politiska beslut går i linje med agendan
och att samtliga beslut därför behöver föregås av en hållbarhetsanalys där man belyser alla tre
dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga social, ekologisk och ekonomisk.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
förskolenämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden,
servicenämnden, samt tekniska nämnden, varav samtliga har yttrat sig i ärendet.
Stadskontorets bedömning är att införandet av hållbarhetsanalyser inför samtliga politiska
beslut riskerar att leda till ett onödigt administrativt arbete med hänvisning till att förslaget
inte anses leda till ökad kunskap i nämndernas beslut i samtliga ärenden. Däremot bedömer
stadskontoret att förtydligande instruktioner och förslag på modell för hållbarhetsanalyser
inför relevanta beslut bör tas fram i dialog med samtliga nämnder. En sådan instruktion och
modell skulle bidra till att kvalitetssäkra beslut utifrån hållbarhet ur alla perspektiv och
därmed ytterligare bidra till Malmö stads genomförande av Agenda 2030 och de Globala
målen.
Förslaget är att anse yrkandet om att ge samtliga nämnder i uppdrag att genomföra en
hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut vara besvarat, och att bifalla yrkandet om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för
hållbarhetsanalyser.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) yrkande om att ge samtliga nämnder i
uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut vara
besvarat med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
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2. Kommunfullmäktige bifaller Måns Bergers (MP) andra yrkande och ger
kommunstyrelsen i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell
för hållbarhetsanalyser.
Beslutsunderlag
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