1

Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:15

Plats

Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, vån 2

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Hanna Margareta Granér (V)
Lillebror Bruér (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Gawrys (sekreterare)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§80

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna Gawrys
Ordförande

...........................................

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

...........................................

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

§

80

Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut Svar senast 30 september

KN-2020-1403
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har i en motion 2020-02-04 lämnat förslag kring behovet av att införa
ha°llbarhetsanalyser inför alla beslut i staden. Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över remissen. Kulturnämnden ser positivt på motionärens vilja att stadens konkret ska
verka för de Globala målens uppfyllande i Malmö stad. Nämndens uppfattning är dock att
obligatoriska hållbarhetsanalyser inför samtliga beslut i stadens nämnder inte är rätt väg att gå.
Agenda 2030 är numera integrerade i Malmös kommunfullmäktigemål och är därmed redan
en del av stadens arbete med mål och uppföljning. Utöver det finns Malmö stads antagna
”Strategi för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030” som syftar till öka stadens
förmåga att omsätta de Globala målen i lokalt utvecklingsarbete. Kulturnämnden anser att
detta arbete idag är ändamålsenlig och därför inte behöver kompletteras ytterligare. Att införa
obligatoriska hållbarhetsanalyser skulle även riskera att medföra ett mycket omfattande
byråkratiskt merarbete, vilket går emot den politiska viljeriktningen i staden om att minska
onödig administration.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande och översänder det till
kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Motionen om att nämndsbeslut ska föregås av en hållbarhetsanalys innebär en försäkran om
att det viktiga och beslutade hållbarhetsarbetet faktiskt genomförs. Det innebär inte orimlig
extra administration eftersom inget merarbete behövs om arbetet med hållbarhetsanalys är
genomfört. Om en analys ej är applicerbar kan detta enkelt redovisas i gällande ärende.
I Malmö Stads ärendehandbok finns förvaltningsövergripande instruktioner om att
handläggare skall göra konsekvensbedömningar ur såväl miljöhänseende som jämställdhet
och jämlikhet vid handläggning av nämndsärenden. Dock saknas idag tydliga instruktioner
för hur detta ska implementeras. Hur arbetet med hållbarhetsanalyser ska tillämpas behöver
förtydligas. Motionen innebär en metod för att försäkra att det viktiga arbetet faktiskt
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genomförs och synliggörs för politiska beslutsfattare. Av dessa anledningar står Miljöpartiet
bakom motionen.
Miljönämndens yttrande i ärendet lyfter att det inte finns tydliga direktiv för hur Miljöpolicyn
ska hanteras av handläggare. Miljöpartiet ser positivt på att yttrandet lyfter problematiken
med implementeringen av miljöpolicyn och menar att Kulturnämndens yttrande borde
kompletterats av liknande kommentarer.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag
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