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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-27 kl. 13:00-15:15

Plats

Baltzarsgatan 31

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Torbjörn Kastell (SD)
Lillebror Bruér (SD) ersätter Michael Hård af Segerstad (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Jennie Järvå (Enhetschef kulturanalys och stöd)
David Levin (T.f. kommunikationschef)
Genc Beqiri, Personalrepresentant (Vision)
Max Emland, Personalrepresentant (Kommunal)
Åsa Olsson (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-11-28

Protokollet omfattar

§128

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Åsa Olsson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

...........................................

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

§

128

Remiss; Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer,
Svar senast 2019-12-02

KN-2019-4311
Sammanfattning

En social obligation ger Malmö en möjlighet att tydligare styra investeringar med ett socialt
perspektiv, vilket kulturförvaltningen ser som positivt. På samma sätt som stadens gröna
obligationer synliggör stadens miljöarbete kan sociala obligationer stärka Malmös arbete med
sociala utmaningar.
Om sociala obligationer införs bör det inte inrättas ytterligare en kommitté, utan en
hållbarhetskommitté bör etableras istället som innefattar både till gröna och sociala
obligationer. Detta för att säkerställa kompetensen kring regelverket.
Det ställs krav på en årlig rapportering och en uppföljning av de sociala effekter som
uppnåtts av investeringen. I dag saknas dock kompetens kring effektutvärdering inom
området, något som behöver utvecklas i staden.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1.Kulturnämnden godkänner förslaget till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar avslag på det föreliggande förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till det föreliggande
förslaget, dels avslag.
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kulturnämnden beslutar att bifalla
föreliggande förslag.
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Reservationer

Mirjam Katzin (V) avser att lämna in en skriftlig reservation (Bilaga 1).

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag









§142 Remiss; Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer,
Svar senast 2019-12-02
G-Tjänsteskrivelse - Sociala obligationer
Förslag till yttrande - Sociala obligationer
Brevbilaga till social obligation
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 - social obligation
Beslut KSAU 190902 §485 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Komplettering - Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer

Bilaga 1

Reservation avseende remiss om att utreda
sociala obligationer
Kulturnämnden 2019-11-27
Vi reserverar oss mot remissyttrandet kring sociala obligationer, därför att vi
tycker att det är alldeles för positivt. Vi tycker att yttrandet istället skulle ha
byggt på en kritik mot den utveckling som sociala obligationer innebär i
termer av en marknadisering av offentlig verksamhet, där sådant som vi
anser bör vara ett samhälleligt ansvar, solidariskt finansierat och
demokratiskt styrt, istället överförs till privata kapitalintressen och blir en
fråga om att tjäna pengar. Även om investeringen inte sker i löpande
verksamhet utan i fasta kostnader, kommer den nödvändiga anknytningen
till social nytta innebära effekter för den verksamhet som bedrivs i exv de
lokaler som obligationen gäller. En sådan marknadisering innebär flera
problematiska saker för hur själva verksamheten kan bedrivas: för att man
ska kunna mäta lönsamheten tenderar marknadiserade verksamheter att bli
inriktade på mätbara aspekter, blir fokuserade på kvantitativ utvärdering och
kortsiktighet. Styrningen i sådan verksamhet sker alltså inte framför allt
utifrån demokratiska och offentligrättsliga principer, professionens kunskap
och inflytande från politik och brukare, utan utifrån lönsamhet, effektivitet
och mätbara mål. Detta framgår ju också av den centrala skrivelsen.
Det är också ett risktagande från staden att binda upp sig i en lånerelation
med privat kapital, skapar eventuella intressekonflikter, samt gör
verksamheten beroende av riskkapitalets kortsiktiga vinstbehov, vilket gör

Vänsterpartiet
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det instabilt. Vi hade istället velat se större offentliga satsningar utifrån en
solidarisk, skattebaserad, finansiering.

Mirjam Katzin
Hanna Granér

