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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-29 kl. 09:00-11:20

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Sonja Jernström (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Lindholm (L) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Eva Hallén (SD) ersätter Ilvars Hansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Amjad Khan (S)
Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-12-05

Protokollet omfattar

§155
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Remiss om Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer

HVO-2019-4652
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra införandet av gröna obligationer.
Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att utreda möjligheten att emittera dvs. ge ut
sociala obligationer. Därför skickar kommunstyrelsen ut Uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda sociala obligationer på remiss.
Genom obligationer kan låntagare finansiera investeringar. En social obligation betyder att
investeringen ska resultera i en social nytta dvs. investeringen ska ge en positiv social effekt.
Genom att ge ut sociala obligationer kan Malmö stad låna pengar i investeringssyfte med
lägre ränta. Sociala obligationer kan även öka organisationens medvetenhet om kopplingen
mellan fysiska investeringar och sociala effekter. Stadskontoret anser att det ligger i linje med
den ambition som Malmö stad har i arbetet med hållbar utveckling. Det kommer dock att
krävas ett ökat samarbete mellan förvaltningarna och ökad dialog gentemot stadskontoret för
att kunna följa upp investeringarna. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i
huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
uppdrag att utreda sociala obligationer och ställer sig därmed i huvudsak positiv till
förslagen i remissen.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar enligt det: att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-11-29 Uppdrag om att utreda sociala obligationer
Förvaltningens förslag till yttrande
Stadskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga 1, Om social obligation
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-19
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