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Servicenämnden
Datum

2019-12-03

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2019-1232

Kommunstyrelsen

Remiss Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer,
STK-2019-949
Servicenämnden beslutade den 26 november 2019 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig bakom remissförslaget att Malmö stad ska gå vidare med arbetet
att möjliggöra upplåning via sociala obligationer.
Yttrande

Kommunstyrelsen har skickat Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer till servicenämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen efterlyser i remissen allmänna synpunkter och i synnerhet svar på fyra
frågor. Servicenämnden har därför strukturerat sitt svar utifrån frågeställningarna.

1) Tror ni att en social obligation kan vara behjälplig i arbetet att fokusera på den
sociala aspekten av era investeringsbeslut?
Ja. Servicenämnden anser att effekten av en social obligation bör bli att den legitimerar,
förstärker och skapar en skyldighet i beslutsprocessen att uppehålla sig vid det sociala
perspektivet.

2) Kan ni beskriva för oss på vilket sätt sociala övervägande kommer in i
beslutsprocess kring de investeringsbeslut ni tar?
Servicenämnden handlar på uppdrag av beställande förvaltningar. I byggprocessens
projekteringsskede sker en dialog med beställaren för att skapa till exempel pedagogiska
miljöer, åtgärder mot skadegörelse eller, ett exempel som nyligen uppmärksammats i
media; radar som indikerar obehörig närvaro på utomhusbaden. En social obligation
kan stärka den sociala aspekten i dialogen med beställaren.
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3) Följer ni idag upp på sociala effekter/sociala nyttor på de investeringar ni
gör/har gjort?
Servicenämnden följer upp åtgärder mot skadegörelse och trygghetsskapande åtgärder
kvantitativt. Har till exempel antalet incidenter sjunkit efter att ny utomhusbelysning
kommit på plats? Den upplevda tryggheten eller den kvalitativa utvärderingen
genomförs i förekommande fall av verksamheten. Återkoppling sker inför nya projekt.

4) Kommentarer på avsnitten:
a. Organisatoriska förutsättningar

Servicenämnden förordar att initialt tillsätta en Socialkommitté för att bättre kunna
utvärdera unika komplicerade orsakssamband. Därefter kan – om förutsättningar
visar sig finnas – Socialkommittén gå upp i en Hållbarhets kommitté.

b. Tänkbara kategorier för en social obligation– inte begränsat till de som

nämns

Servicenämnden anser att en svårighet som man behöver övervinna när man tar
fram olika kategorier är att dessa inte hamnar i konflikt med andra målsättningar.
Det handlar t.ex. om värnandet om den personliga integriteten, klimatneutral
produktion, jämställdhets- och barnperspektivet, gröna och tillgängliga miljöer samt
ytterst det ursprungliga syftet med investeringen. Det finns kanske skäl att snarare
hålla tillbaka antalet kategorier.

c. Varför en social obligation?
Servicenämnden menar att många olika samhällsfunktioner eller initiativ krävs för
att komma tillrätta med komplexa sociala problem. Att då avfärda eller inte
använda sig av en finansieringsform eller ett initiativ framstår inte som konstruktivt.
Snarare bör man pröva och välkomna olika åtgärder. Vilka effekter som följer av en
åtgärd kan vara svårt att förutse. En liten förändring idag kan få stor betydelse på
sikt. Servicenämnden anser vidare att sociala obligationer är en naturlig konsekvens
av Malmökommissionens slutsatser och ligger i linje med tidigare fattade beslut.
Sammantaget ställer sig servicenämnden bakom remissförslaget att Malmö stad ska gå vidare med
arbetet att möjliggöra upplåning via sociala obligationer.
Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekretrare

Josefin Haugthon
Muntlig reservation från Vänsterpartiet.
Skriftlig reservation från Moderaterna. Vid tidpunkten för justering hade ingen skriftlig
reservation lämnats in.

