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Funktionsstödsnämnden
Datum

2019-11-05

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2019-1946

kommunstyrelsen

Remiss angående Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer
STK-2019-949

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen. Nämnden ställer sig positiv till en ökad medvetenhet om koppling mellan fysiska investeringar och sociala
effekter. Det finns dock behov av mer djupgående utredningar om vilka investeringar som
kan vara aktuella efter att ramverket för sociala obligationer har arbetats fram.
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ombads att besvara tre frågor gällande sociala obligationer.
1. Tror ni att en social obligation kan vara behjälplig i arbetet att fokusera på den sociala aspekten av era investeringsbeslut?
2. Kan ni beskriva för oss på vilket sätt sociala överväganden kommer in i beslutsprocess kring de investeringsbeslut ni tar?
3. Följer ni idag upp på sociala effekter/sociala nyttor på de investeringar ni gör/har
gjort?
Tror ni att en social obligation kan vara behjälplig i arbetet att fokusera på den sociala aspekten av
era investeringsbeslut?
Nämndens bedömning är att en social obligation skulle kunna bidra med ett ökat fokus på
den sociala aspekten vid beslut om investeringar. Funktionsstödsnämnden har behov av att
ta fram en mer tydlig process gällande att inkludera den sociala aspekten vid investeringar,
det är dock viktigt att en sådan process inte blir administrativt betungande utan befintlig investeringsprocess bör utvecklas med beaktande av den sociala aspekten samt att det finns ett
tydligt ramverk att förhålla sig till.
Kan ni beskriva för oss på vilket sätt sociala överväganden kommer in i beslutsprocess kring de
investeringsbeslut ni tar?
Funktionsstödsnämnden har en mycket liten investeringsbudget som framför allt används till
inventarier vid förändringar eller uppstart av verksamheter och budgeten är därför inte
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relevant i relation till sociala obligationer. Förvaltningen beställer däremot lokaler från fastighets- och gatukontoret. Inom ramen för den processen deltar förvaltningen i investeringsmöten tillsammans med stadskontoret och serviceförvaltningen. På dessa möten skulle förvaltningen kunna lyfta fram investeringar som skulle kunna finansieras med hjälp av sociala
obligationer och som skulle gynna nämndens målgrupper.
Sociala överväganden inkluderas även i beslutprocessen vid investeringsbeslut genom nämndens funktionsprogram för utbyggnad av LSS-boenden samt etiska checklista. Funktionsstödsnämnden tar fram och uppdaterar ett funktionsprogram som syftar till att vara en ram
för minimikrav på funktioner och lokaler för nämndens målgrupp. Funktionsprogrammet tar
hänsyn till sociala aspekter genom att den inkluderas som ett krav vid byggande av målgruppsanpassade lokaler. Några av kraven kan exempelvis vara att lokalerna ska ha tillgång
till en utemiljö, internetuppkoppling samt fullvärdiga kök. Arbetet pågår med att revidera
funktionsprogrammet och har även skickats på remiss till brukarorganisationer för inhämtning av synpunkter för framtidens LSS-utbyggnad.
Följer ni idag upp på sociala effekter/sociala nyttor på de investeringar ni gör/har gjort?
I dagsläget följer funktionsstödsnämnden upp de sociala effekterna av nämndens investeringar genom löpande uppföljning på individnivå. Nämnden saknar verktyg för att följa upp
de sociala effekterna i ett bredare perspektiv.
Tänkbara kategorier och målgrupper
Två av de prioriterade målgrupperna som nämns i utredningen är barn och ungas jämlika
livsvillkor och personer med funktionsnedsättning.
Kategorier för investeringar som framgår av remissen är hållbara boendemiljöer; utbildning
och arbete, kultur, idrott och hälsa; trygghet, tillit och tillgänglighet anser nämnden vara relevanta för en social obligation. Nämnden anser dock dessa kategorier vara omfattande, det
finns således ett behov av mer djupgående utredningar om vilka investeringar som kan vara
aktuella efter att ramverket för sociala obligationer har arbetats fram.
Inom området barn och ungas jämlika livsvillkor vill nämnden särskilt lyfta barn med funktionsnedsättning. Det kan t.ex. vara aktuellt med social obligation för att bygga temalekplatser
som är tillgängliga för alla barn.
Nämnden anser t.ex. att inom området hälsa skulle fysiska investeringar i form av utegym,
”Side by Side” cyklar, stimulianpassad offentlig miljö i staden (t.ex. parker), samt badanläggning för nämndens målgrupper kunna vara aktuella inom ramen för social obligation.
Utegym för personer med funktionsnedsättning kan stimulera till rörelse- och balansträning.
När det gäller att stimulianpassa stadens offentliga miljö, i form av t.ex. parker, har nämnden
varit i kontakt med Alnarps universitet som har visat stort intresse av att tillsammans med
förvaltningen utveckla detta område.
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Organisatoriska förutsättningar
Arbetet med sociala obligationer förutsätter en ökad samverkan och samarbete mellan förvaltningar. Funktionsstödsnämnden är positiva till ett ökat samarbete då det skulle kunna
generera ett samarbete även i andra frågor som rör stadsplanering men som inte ingår i ramverket för en social obligation. Det skulle exempelvis kunna vara gemensamma lösningar
som har en ekonomisk fördel.
Nämnden ställer sig positiva till att den Miljökommitté där stadskontoret och miljöförvaltningen sammankallande utvidgas till en Hållbarhetskommitté med kompetenser och representation
från andra förvaltningar för att kunna säkerställa den sociala dimensionen av investeringar.
Nämndens målgrupp ”personer med funktionsnedsättning” är en prioriterad målgrupp och
det är angeläget att förvaltningen är representerad i en sådan kommitté.
Nämnden håller med i bedömningen att utvärdering av sociala effekter är svårt och att det
kan bli en utmaning för den sociala obligationen. Nämnden bedömer att det är viktigt att de
nämnder som har störst andel av Malmö stads investeringar är involverade i det fortsatta arbetet för att säkra att tillräckligt många investeringar identifieras.
Varför social obligation
Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till att öka medvetenheten om kopplingar mellan
fysiska investeringar och sociala effekter. Nämndens ställer sig även positiv till att införandet
av sociala obligationer kan bidra till att Malmö stad följer Malmökommissionens rekommendationer.
Nämnden bedömer också att en social obligation skulle kunna gynna nämndens målgrupper.
Finansiering som har social hållbarhet som mål skulle kunna leda till bättre förutsättningar
för utsatta grupper och skulle kunna bidra till en högre kvalitet till exempel i LSS-boenden.

Ordförande

Roko Kursar
Nämndsekreterare

Jesper Salö

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet.
(Bilaga 3 till protokollet)

