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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§354
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Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut, STK-2020-370

TN-2020-1245
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Måns Bergers (MP) motion om
hållbarhetsanalys inför alla beslut.
Fastighets- och gatukontoret anser att förslaget riskerar att kräva orimliga resurser att
genomföra, och att effekten i de flesta beslut riskerar att utebli. Fastighets- och gatukontoret
anser vidare att ett alternativt utredningsuppdrag till Kommunstyrelsen kan ge ett mer
effektivt arbetssätt för att åstadkomma det motionären önskar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att föreslå Kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen, då utan tillhörande yttrande.
Lucas Karlsson (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande.
Lucas Karlsson (MP) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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