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Servicenämnden
Datum

2020-09-28

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2020-417

Kommunfullmäktige

Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut, STK2020-370
STK-2020-370

Servicenämnden beslutade den 22 september 2020 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig bakom förslaget att samtliga beslut föregås av en
hållbarhetsanalys där man belyser alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Servicenämnden
anser vidare att det är viktigt att analysen inte blir onödigt administrativt betungande samt att
det tas fram en tydlig modell för hållbarhetsanalysen som inkluderar utbildning och
uppföljning.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yttrande

Servicenämnden ställer sig bakom förslaget att samtliga beslut föregås av en
hållbarhetsanalys där man belyser alla tre dimensioner av hållbar utveckling, social, ekologisk
och ekonomisk. Servicenämnden uppfattar förslaget som ett lämpligt sätt att systematisera
arbetet med Agenda 2030 inom organisationen. Nämnden anser också att
hållbarhetsanalysen får mer tyngd av att göras i ett samlat grepp.
Servicenämnden anser vidare att det är viktigt att understryka, precis som det står i förslaget,
”I vissa fall kan en hållbarhetsanalys vara att endast konstatera att föreliggande förslag inte
har någon effekt på stadens hållbarhetsarbete.” Servicenämnden tolkar det som att analysen
inte ska vara onödigt administrativt betungande vilket annars kan vara en farhåga. Även det
faktum att delar av det arbete som redan görs idag med fördel kan arbetas in i
hållbarhetsanalysen, såsom barnkonsekvensanalyser, anser nämnden är en stor administrativ
fördel och bra att hålla fast vid.
Servicenämnden vill även trycka på vikten av en tydlig modell för hållbarhetsanalysen samt
förordar att kommunstyrelsen även får i uppdrag att stödja nämnderna med utbildning och
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uppföljning kopplat till den samma. Detta för att säkerställa ett likvärdigt angreppsätt i hela
organisationen.
Servicenämnden föreslår därför också kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon
Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna.
Särskilt yttrande från Moderaterna.

