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§

145

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
samt finansiell rapportering

STK-2019-949
Sammanfattning

Den 27 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra upplåning via gröna obligationer samt att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda möjligheten att emittera sociala obligationer
(STK-2016-871).
Under 2019 har stadskontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, miljöförvaltningen och MKB Fastighets AB gjort en sådan utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att utan eget
ställningstagande sända ut förslaget på remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att
inhämta synpunkter.
Stadskontoret bedömer att det finns goda skäl för Malmö stad att emittera sociala
obligationer. Genom att betona både social och miljömässig hållbarhet i relation till stadens
investeringsarbete kan synergier mellan dessa aspekter av hållbarhet utnyttjas och potentiella
målkonflikter undvikas. Ett sådant helhetsgrepp ligger i linje med Malmökommissionens
rekommendationer samt Malmös ambitioner om att omsätta Agenda 2030 och FN:s 17
globala mål i handling och kan komplettera övrigt hållbarhetsarbete.
En förutsättning för att social obligation ska generera ett mervärde är att
investeringsstyrningen innefattar en förstärkt dialog om investeringar med förvaltningar och
bolag. En annan förutsättning är kompetens och kapacitet att utarbeta kriterier för
investeringar och utvärdera investeringarnas sociala effekter.
Stadskontoret bedömer att det löpande arbetet med uppföljning av sociala effekter i
möjligaste mån ska integreras och samordnas med existerande processer och rapporter.
Stadskontoret föreslår att ambitionsnivån i det sociala ramverket i ett inledningsskede bör
anpassas efter organisationens förutsättningar och att arbetet med sociala obligationer
successivt får utvecklas. Den resursförstärkning som behövs bedöms huvudsakligen vara
kopplad till ett ökat fokus på utfall snarare än på insatser.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att låta kommunstyrelsen genomföra nödvändiga
åtgärder för att möjliggöra upplåning via sociala obligationer.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 155
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Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191126 § 114 med muntlig Reservation (V)
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 411 med Särskilt yttrande
(SD)
Förskolenämnden beslut 191119 § 142 med Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Miljönämnden beslut 191119 § 181 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 282 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M) och (V)
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 151 med Särskilt yttrande (SD)
Kulturnämnden beslut 191127 § 128 med Reservation (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Malmö Leasing AB
Remissvar från miljönämndn
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 § 169 med Reservation(M+C) och Särskilt
yttrande (V)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 130
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 § 267 med Särskilt yttrande (SD)

