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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2019-11-28

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

GYVF-2019-3825

Kommunstyrelsen

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har via remiss att yttra sig över uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer. Nämnden föreslår att en översyn av
förutsättningarna för sociala obligationer genomförs. Nämnden föreslår även att
stadskontoret skapar en arbetsgrupp tillsammans med nyckelpersoner från berörda
förvaltningar som i dialog med aktuell bank tar fram ett ramverk för hur de sociala
effekterna vid investeringsprojekt följs upp och utvärderas. Resultatet av arbetsgruppens
arbete är att tydliggöra vilka möjligheter nämnden har att använda sociala obligationer.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara följande 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?
4. I skrivelsen önskar vi att ni speciellt kommenterar avsnitten:
a. Organisatoriska förutsättningar
b. Tänkbara kategorier för en social obligation
c. Varför en social obligation
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Tror ni att en social obligation kan vara behjälplig i arbetet att fokusera på den sociala aspekten av era
investeringsbeslut?
Nämnden bedömer att användandet av sociala obligationer vid investeringar kan bidra till ett ökat
fokus på den sociala aspekten. Nämnden anser vidare att det behövs ett tydligt ramverk för hur
investeringsprocessen med hjälp av sociala obligationer ska se ut.
Kan ni beskriva för oss på vilket sätt sociala överväganden kommer in i beslutsprocess kring de investeringsbeslut ni
tar?
Sociala övervägande har betydelse i beslutsprocessen kring nämndens investeringsbeslut. Vid
framtagandet av lokaler till skolor behöver hänsyn ges till sociala aspekter. Krav inom detta kan
vara miljökrav så som kemikalieplan för möbler och väggar, att rummens storlek är anpassade efter
den målgrupp som ska använda dem, ljusinsläpp samt ljudabsorbenter. Tillgång ska även finnas till
kök, matsalar, bibliotek och gymnastiksalar.
Följer ni idag upp på sociala effekter/sociala nyttor på de investeringar ni gör/har gjort?
Nämnden följer upp sociala effekter vid investeringar på individuell nivå inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden efterfrågar framtagandet av ett förvaltningsövergripande
ramverk där det förtydligas vilka verktyg som kan användas för att följa upp och mäta resultatet av
sociala effekter vid investering med en social obligation.
Organisatoriska förutsättningar
Arbetet med sociala obligationer förutsätter en ökad samverkan mellan nämnderna vilket skulle
kunna bidra till samarbete även i andra frågor. Det kan exempelvis vara gemensamma lösningar
mellan bolag och nämnder som genererar nya infallsvinklar och lösningar som har positiv effekt
både ekonomiskt och socialt.
Nämnden föreslår att stadskontoret skapar en Hållbarhetskommitté tillsammans med nyckelpersoner
från berörda förvaltningar där man i dialog med aktuell bank tar fram ett ramverk för hur de
sociala effekterna vid investeringsprojekt följs upp och utvärderas. Resultatet av arbetsgruppens
arbete är att tydliggöra vilka möjligheter nämnden har att använda sociala obligationer.
Tänkbara kategorier
I remissen framgår att tänkbara kategorier för investering i sociala obligationer kan vara hållbara
boendemiljöer; trivsel, tillit och tillgänglighet; kultur, fritid och hälsa; utbildning och arbete.
Nämnden anser att varje kategori i sig är så pass omfattande att en utredning efterfrågas om vilka
investeringsprojekt som är aktuella för sociala obligationer, vilket i sin tur kräver att ett ramverk för
sociala obligationer har utarbetats.
Varför social obligation
Nämnden ställer sig positiv till en ökad medvetenhet om kopplingen mellan fysiska investeringar
och sociala effekter. Nämndens ställer sig även positiv till att införandet av sociala obligationer
bidrar till att Malmö stad följer de riktlinjer som Malmökommissionen tagit fram.
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