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Yttrande
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Yttrande över remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott efter
uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
[STK-2019 -949]

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till miljönämnden översänt remissförslaget Utredning
om möjligheten att införa sociala obligationer. Stadskontoret bedömer att det finns starka
motiv att införa sociala obligationer på liknande sätt som beslutats om gröna obligationer.
Miljönämnden ställer sig positiv till utredningens övergripande slutsats och menar att det
finns stora möjligheter till synergieffekter om klimat- och miljöaspekter hanteras tillsammans
med sociala investeringar. Därför bör den långsiktiga ambitionen vara att slå ihop arbetet till
en gemensam hållbarhetskommitté för såväl gröna som sociala obligationer i Malmö stad.
Men miljönämnden bedömer det i nuläget som olämpligt att en redan igångsatt och
fungerande process med gröna obligationer skulle slås ihop med en nystartad process med
sociala obligationer.
Yttrande

Miljönämnden ställer sig positiv till utredningens övergripande slutsats att det finns starka
motiv för Malmö stad att införa sociala obligationer.
Miljönämnden har i första hand blivit ombedd att lämna synpunkter till innehållet under
nedanstående tre rubriker:
Varför sociala obligationer

Miljönämnden instämmer i förhoppningen om att sociala obligationer ska kunna förbättra
styrningen av stadens investeringar i socialt hållbar riktning. Därtill finns det stora
möjligheter till synergieffekter om prioriterade investeringar har såväl gröna som sociala
effekter.
Miljönämnden anser att man på sikt bör samla arbetet med både sociala och gröna
investeringar och att staden ger ut hållbara obligationer. Ett tydligt ramverk, klara fastställda
principer och uppföljningsbara indikatorer är en förutsättning för gott resultat. I fallet med
gröna obligationer har stadens arbete med Malmö stads miljöprogram underlättat
framtagandet av ett ramverk. För sociala obligationer finns det flera styrdokument som idag
berör området. Detta, tillsammans med att prissättningen är svårskattad och att insatserna är
svårare att mäta, innebär att miljönämnden gör bedömningen att arbetet med sociala
obligationer först bör startas igång som ett separat spår.
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Tänkbara kategorier för en social obligation i Malmö

Utredningen föreslår fyra kategorier; Hållbara boendemiljöer, Trygghet, tillit och tillgänglighet, Kultur,
fritid och hälsa samt Utbildning och arbete.
Miljönämnden instämmer i utredningens förslag på val av kategorier. Dessa inrymmer en
stor del av stadens pågående uppdrag där det även finns ett stort socialt investeringsbehov.
Miljönämnden anser att det kan vara svårt att mäta sociala effekter men att det finns behov
av att ta fram verktyg kring detta, inte minst i förvaltningsövergripande
stadsutvecklingsprocesser som till exempel Amiralsstaden, där fysiska barriärer ska
överbyggas samtidigt som olika former av sociala investeringar planeras.
Organisatoriska förutsättningar

Miljönämnden instämmer i stadskontorets analys att den sociala nyttan inte bara ska gynna
den sociala obligationen utan framförallt staden i stort. Därför bör ambitionen vara att på
sikt slå ihop arbetet till en gemensam hållbarhetskommitté som tar ett samlat grepp på
hållbara obligationer i Malmö stad.
Miljönämnden bedömer det i nuläget som olämpligt att en redan igångsatt och fungerande
process med gröna obligationer skulle slås ihop med en nystartad process med sociala
obligationer.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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