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Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför
alla beslut Svar senast 30 september
STK-2020-370

Sammanfattning

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.
Yttrande

Kulturnämnden är positiv till Malmö stads arbete kring hållbar utveckling och stadens arbete
med Agenda 2030. I synnerhet vad gäller att stärka kulturens roll i detta arbete. Konst och
kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner och i bred
bemärkelse kan kultur betraktas som ett sammanhållande kitt i samhället.
Agenda 2030 är numera integrerade i Malmös kommunfullmäktigemål och är därmed 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 är
ändamålsenlig och därför inte behöver kompletteras ytterligare.
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2018 antog Kommunstyrelsen i Malmö stad ”Strategi för Malmö stads långsiktiga arbete med
Agenda 2030” och genom den ska staden fokusera på fem utvecklingsprocesser för att öka
stadens förmåga att omsätta de Globala målen i lokalt utvecklingsarbete. De fem områdena
är:
1. In i ordinarie styr- och ledningssystem
2. Hållbar utveckling genom verksamhetsutveckling
3. Planerad kommunikation och delaktighet för lärande och förankring
4. Ökad kunskap för medvetna beslut
5. Innovativa partnerskap som gör skillnad
Kulturnämnden delar motionärens bild av vikten att staden konkret verkar för att uppfylla de
Globala målen i Malmö. Nämndens uppfattning är dock att obligatoriska hållbarhetsanalyser
inför samtliga beslut som fattas i stadens nämnder inte är rätt väg att gå då det skulle
innebära en stor administrativ insats samt riskera att krocka med den processer för
uppföljning som redan finns idag. Som en del i stadens styr- och ledningssystem har Agenda
2030 på ett naturligt sätt blivit en del av målstyrningen, och i arbetet med såväl
kommunfullmäktigemål som nämndsmål är de Globala målen en viktig utgångspunkt. Att
fullmäktige aktivt efterfråga resultat som syftar mot uppfyllelse av Agenda 2030 skapar en
medvetenhet i organisationen.
Utifrån den antagna strategin för stadens arbete med Agenda 2030 fungerar arbetet idag bra.
Kulturnämndens uppfattning är därför att den styrning som idag bygger på tillit och en
professionell bedömning om och i vilken utsträckning som ett ärende kräver en
konsekvensanalys utifrån en hållbar utveckling är att föredra framför en modell med
obligatoriska hållbarhetsanalyser.
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