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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-02 kl. 15:00-15:20

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-09-09

Protokollet omfattar
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Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer

STK-2019-949
Sammanfattning

Den 27 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra upplåning via gröna obligationer samt att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda möjligheten att emittera sociala obligationer
(STK-2016-871). Denna utredning svarar på uppdraget att utreda möjligheten att emittera
sociala obligationer.
Stadskontorets bedömning är att det finns starka motiv för Malmö stad att emittera social
obligation på liknande sätt som kommunstyrelsen beslutat om grön obligation. Det är i linje
med Malmö stads högt ställda ambition om att arbeta med hållbar utveckling och omsätta
Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Det överensstämmer också med besluten baserade på
Malmökommissionens slutsatser att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna
skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika.
Genom att öka medvetenheten om kopplingen mellan fysiska investeringar och sociala
effekter kan utfallet av investeringar generera mer välgrundade prioriteringar och på lång sikt
sociala effekter.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder, utan eget ställningstagande, ut förslaget på
remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att lämna synpunkter senast den 2
december 2019 till stadskontoret.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, fritidsnämnden,
funktionsstödsnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, MKB Fastighets AB, VA Syd, P Malmö, Malmö
Leasing AB
Beslutsunderlag
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