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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-22 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Ilvars Hansson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Peter Olsson (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Annika Abrahamsson (enhetschef)
Annika Larsson (enhetschef)
Rolf Perleij (utvecklingssekreterare)
Christian Röder (utredningssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Peter Nilsson (enhetschef)
Maria Montelius (personalföreträdare, SACO)
Gustav Svanborg Edén (pesonalföreträdare, Vision)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-12-03

Protokollet omfattar

§282
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§

282

Remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019949

TN-2019-3116
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2017, § 95, att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra nödvändiga åtgärder för att kunna låna via gröna obligationer och att utreda
möjligheten att emittera sociala obligationer (STK-2016-871).
Utredningen har genomförts av tjänstepersoner från stadskontorets ekonomiavdelning,
välfärdsavdelning, kansli för hållbar utveckling och samhällsplaneringsavdelning i samarbete
med stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och social förvaltningen, miljöförvaltningen
och MKB fastighets AB. Dialog har även förts med Kommuninvest, ett antal banker och
andra kommuner med pågående utredningar i samma fråga. Stadskontorets bedömning är att
det finns starka motiv för att Malmö stad ska emittera social obligation på liknande sätt som
kommunstyrelsen beslutat om grön obligation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, sänt ut förslaget om social
obligation på remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att lämna in synpunkter
senast den 2 december 2019.
Tekniska nämnden föreslås ställa sig positiva till att Malmö stad vill emittera sociala
obligationer. Arbetet kan på ett nytt sätt visa förväntade nyttor som de kommunala medlen
ger medborgarna, och på sikt tillföra fler perspektiv inför beslut om investeringar i Malmö.
Det är viktigt att det arbete som görs för att stödja stadskontoret med information i arbetet
med de gröna obligationerna också kan användas i arbetet för de sociala obligationerna.
Sociala obligationer kan visa på hur stadens investeringar bidrar till en hållbar utveckling av
Malmö. Beslutet om att emittera sociala obligationer kan vara ett steg i att få ett mer samlat
grepp om hållbar stadsutveckling i Malmö. Där den föreslagna hållbarhetskommittén blir ett
viktigt nav för gemensam grund och ökad kunskap hos stadens förvaltningar och bolag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Anders Pripp (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag till
beslut.
Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Linnés yrkande.
Reservationer
Anders Pripp (SD) och Ilvars Hansson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Anders Pripps (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 282a.
Särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt
yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 282b.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 282c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 191122 Remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag
från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Förslag till yttrande TN 191122 Remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag
från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Missiv till remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019-949
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 - Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer, STK-2019-949
Brevbilaga till uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer,
STK-2019-949
Komplettering till remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019-949
Protokollsutdrag KSAU 190902 §485 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer, STK-2019-949

bilaga § 282a
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Ärende: STK-2019-949
Reservation
Vi Sverigedemokrater ställer oss ytterst tveksamma till sociala obligationer.
De styrande har en uppenbar oförmåga att se och lösa de grundläggande orsakerna, till en ständigt
ökande social problematik i Malmö. Därför framstår denna typ av investeringar, som syftar till en
hållbar utveckling, som ren kosmetika.
I ärendet framgår inte vilken typ av investering som avses och vem som äger frågan.
Vi kan heller inte se hur investeringen skall mätas. Vi Sverigedemokrater vill inte medverka till
ytterligare skuldsättning för något vi inte vet vad vi får. Vi anser att sociala åtagande skall lösas inom
rådande budget.
Med anledning av ovanstående valde vi sverigedemokrater att yrka avslag på förslaget till yttrande.
Anders Pripp (SD)
Lars Hallberg (SD)

Ilvars Hansson (SD)

bilaga § 282b
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Särskilt yttrande

§ 282 Remiss från kommunstyrelsen angående uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer, STK-2019-949
Vi vill påpeka det oklara med vad tekniska nämnden menar med följande delar i sitt yttrande:

”Arbetet kan på ett nytt sätt visa förväntade nyttor som de kommunala medlen ger medborgarna, och på sikt
tillföra fler perspektiv inför beslut om investeringar i Malmö.”
samt
”Beslutet om att emittera sociala obligationer kan vara ett steg i att få ett mer samlat grepp om hållbar
stadsutveckling i Malmö.”
Man kan lätt få intrycket av att ”tillföra fler perspektiv för beslut” kan innebära att en investering
fördyras eller att man vid ett val mellan två erforderliga investeringar inte väljer den som är mest
akut – utan den som får den lägsta upplåningskostnaden.
Då vi under debatten fick klart löfte om att meningen inte är att kommunstyrelsen (internbanken)
ska kunna ålägga tekniska nämnden att, för att uppnå villkoren för den sociala obligationen,
fördyra sin investering i förhållande till vad nämnden planerat, har vi inget att erinra mot förslaget.
Om Malmö stad, genom att emittera sociala obligationer, kan minska sin kapitalkostnad med några
punkter är detta självklart positivt.
Vi vill således understryka vikten av att investeringarna inte fördyras för att uppnå villkoren i de
sociala obligationerna utan att obligationerna endast emitteras för att sänka kommunens
upplåningskostnader för de planerade investeringar som redan uppfyller obligationsvillkoren.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

bilaga § 282c
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 17
TN-2019-949
Kommunens ansvar är grundläggande välfärd
De grundläggande välfärdsåtagandena som kommunerna har är allvarligt hotade. Allt fler
stora och dyra uppgifter som har hanterats genom statlig politik blir kommunalt ansvar,
utan att skattemedel omfördelas i motsvarande omfattning. Bostadsfrågorna är ett av de
tyngsta av dessa frågor.
Kommunens uppdrag är beroende av en ordentlig driftbudget, av människor som stödjer
människor. Men fysiska investeringar görs också, och då är det bra om räntorna är låga och
villkoren för kommunen inte behöver anpassas till långivares kortsiktiga intressen. Långa
lån med öppna villkor när räntorna är låga innebär att något av de stora pengar som skvalpar
i näringslivet kan få seriös o långsiktigt konstruktiv användning.
Men upplåning är inget alternativ till skatteintäkter, särskilt inte statliga skatter på
höginkomsttagare!

Malmö 2019-11-22
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

