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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
hållbarhetsanalyser 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.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-08-24
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-09-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Kulturnämnden 2020-09-23
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut i Malmö stad. Kommunfullmäktige har beslutat att skicka
ärendet på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden samt tekniska nämnden.
Kulturnämndens yttrande ska skickas till stadskontoret senast 2020-09-30.
Motionären anser att de utmaningar som Agenda 2030 avser att adressera, ex. vis.
klimatförändringar, ojämlikhet och folkhälsa är förenade med så stora konsekvenser för
samhället att Sverige inte har råd att vara passiva. Som ett led i att integrera Agenda 2030 i
stadens styrning anser motionären att det är nödvändigt att säkerställa att alla politiska beslut går
i linje med agendan, och att samtliga beslut därför behöver föregås av en hållbarhetsanalys där
alla tre dimensioner av hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk) beaktas. I de fall det
går att konstatera att föreliggande förslag inte har någon effekt på stadens hållbarhetsarbete
anser motionären att ett sådant konstaterande räcker som en hållbarhetsanalys, samt att delar av
de arbete som redan görs idag så som barnkonsekvensanalyser med fördel kan arbetas in i
hållbarhetsanalysen.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att genomföra
hållbarhetsanalyser inför samtliga nämndbeslut, samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för sådana hållbarhetsanalyser.
Kulturförvaltningen 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.
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