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Kommunfullmäktigestyrelsen

Svar på motion (FR) om miljökonsekvensbeskrivning till alla
förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över och
implementera lämpliga standardiserade rubriker för kommunens tjänsteskrivelser när
det gäller exempelvis sociala och miljömässiga perspektiv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Fullmäktige anser motionen besvarad i och med kommunstyrelsens uppdrag till
förvaltningen.
Ärendet
Stefan Edvardsson (FR) inkom på fullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 med
en motion om miljökonsekvensbeskrivningar. Motionärens förslag är att alla förslag
till beslut i fullmäktige förses med en miljökonsekvensbeskrivning.
Förvaltningen konstaterar initialt att miljökonsekvensbeskrivning är ett begrepp som
förekommer i 6 kapitlet miljöbalken och i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan typ av miljökonsekvensbeskrivning är
lagstadgad för vissa typer av verksamheter och är en mycket omfattande utredning
som inte låter sig göras till varje beslutsärende till fullmäktige.
Förvaltningen tolkar dock motionärens intention som att man vill att eventuella
miljöaspekter ska beskrivas i förslag till beslut. En rutin där olika perspektiv ska
beskrivas vid förslag till beslut är inte ovanlig i landets kommuner. I Bollebygds
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kommun finns exempelvis en standardiserad rubrik i alla tjänsteskrivelser som heter
”Ekonomiska förutsättningar” och som alltid ska finnas med. Här förutsätts att
förvaltningen vid författandet av tjänsteskrivelsen beskriver de eventuella
ekonomiska förutsättningar som förslaget till beslut innebär. I exempelvis Göteborgs
stad finns flera standardiserade rubriker i förvaltningarnas tjänsteskrivelser som
alltid ska finnas med, ex. ”Miljöperspektivet”, ”Ekonomiska konsekvenser”,
”Barnperspektivet”, ”Omvärldsperspektivet” etc.
Med tanke på Bollebygds kommuns storlek och förutsättningar ser förvaltningen
utmaningar att i tjänsteskrivelser vidga utredningen till alltför många perspektiv.
Förvaltningen ställer sig dock positiv till att, vid sidan av ekonomiperspektivet, se
över och implementera lämpliga standardiserade rubriker för kommunens
tjänsteskrivelser till nämnder och styrelse. Förvaltningen föreslår att motionen ska
anses besvarad.
Ekonomiska förutsättningar
Förslaget medför inga kostnader.

Beslutsunderlag
- Motion om miljökonsekvensbeskrivning till alla förslag till beslut i
kommunfullmäktige, inkommen till fullmäktige 2016-04-28.
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