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2020-10-01

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2020-6703

Kommunfullmäktige

Yttrande över Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut, STK-2020-370
Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen och dess yrkande om att ge samtliga nämnder i
uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut och att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att stödja nämnderna i framtagandet av en modell för
hållbarhetsanalyser. Förskolenämnden hänvisar till det arbete som initierats för en ökad
hållbarhet utifrån de globala målen i stadens budget- och styrsystem med målsättningen att
uppnå ett uthålligt hållbarhetsperspektiv. Att de globala målen integreras i målstyrningen via
kommunfullmäktigemålen är en viktig del i arbetet med att få in Agenda 2030 i Malmö stads
styr- och ledningssystem.
Yttrande

Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och dess yrkande om att
ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga
nämndsbeslut och att att ge kommunstyrelsen i uppdrag att stödja nämnderna i framtagandet
av en modell för hållbarhetsanalyser. Förskolenämnden anser inte att det är rimligt att
genomföra en hållbarhetsanalys i samtliga nämndsbeslut. Detta riskerar att leda till ett onödig
administrativt arbete med hänvisning till att förslaget inte anses leda till ökad kunskap i
nämndens beslut i samtliga ärenden. De övergripande dokument som nämnden fattar beslut
i, exempelvis nämndens budget, berör frågor gällande social och ekonomisk hållbarhet.
Andra ärenden som nämnden fattar beslut i är yttranden om remisser där nämnden inte är
ansvarig för implementering, delgationsordning, intern kontroll samt olika strategier och
planer för att möta behovet hos nämndens målgrupp m.m. Besluten berör olika nivåer i
organisationen och skiljer sig i omfattning. Därför anser nämnden att förslaget om att
genomföra hållbarhetsanalys inför alla nämndsbeslut inte är relevant som metod för att
säkerställa att de politiska besluten går i linje med Agenda 2030.
Förskolenämnden instämmer med motionären om att konsekvenser utifrån hållbarhet av
nämndsbeslut bör synliggöras för att tydligare följa Agenda 2030. Med stadens nyligen
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reviderade budget- och styrsystem som inbegriper de globala målen anser nämnden att
arbetet för en hållbar utveckling synliggörs och säkerställs på ett prioriterat sätt.
Förskolenämnden har ett tydligt uppdrag att ge Malmös barn rätt till en likvärdig förskola av
god kvalitet, oavsett vilken del av Malmö de bor i och vilken förskola de går på.
Förskolenämnden har vidare ett ansvar för att fler barn skrivs in i förskola. Kopplat till
kravet på likvärdig utbildning inryms även ett kompensatoriskt uppdrag. Förskolans
utbildning ska sträva efter att uppväga skillnaderna i barnens förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Arbetet har en tydlig koppling till
uppfyllandet av alla barns rätt till hälsa, rätt till liv och utveckling samt rätt till utbildning
enligt barnkonventionen. Detta arbete knyter väl an till Agenda 2030 och de globala målen
och återkopplas i stadens styr- och ledningssystem.
Ett arbete med modell för hållbarhetsanalys kan övervägas i stadens kommande arbete med
den årliga hållbarhetsrapporten vars syfte är att vara ett arbets- och dialogmaterial för hur
stadens förvaltningar, bolag och samarbetspartners tillsammans kan hantera de övergripande
utmaningar som uppstår. Resultaten och dialogerna från hållbarhetsrapporten ska utgöra en
viktig utgångspunkt för att definiera kommande års kommunfullmäktigemål där Agenda
2030 är den övergripande och långsiktiga inriktningen.
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Joel Norström (V) har lämnat in en skriftlig reservation i ärendet.
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