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SLÄPP 
VEVEN!
”Kan du styra din 
markis med mobilen? 
Om inte, anlita oss 
på NIBO Solskydds-
teknik” 
Josefina på NIBO

Sälj din bostad med oss! 
018-13 98 50

Eva Forslund:  
Nyfikenhet, flexibilitet 
och innovation är en 
typ av beredskap  LEDARE A2        

KULTURLIVET  
FÅR FYRA  
EXTRAMILJONER
 KULTUR B3

Har en eldig 
passion  
till yrket    
TIERP Det var i grundskolan som 
Erika Galles intresse för smide 
väcktes. Sedan 2004 har hon hållit 
till i Lövstabruks norra klen
smedja. ”Elden har alltid  
fascinerat mig”, säger hon.   A12

REGION UPPSALA Det är i fikarum 
och på after work som covid sprids 
mest. ”Ordna inga fester och undvik 

nära kontakter”, var budskapet från 
Region Uppsala med anledning av den 
kraftigt ökade smittspridningen.  A7

Smittan sprids som 
mest i fikarummen 

Knivman 
på akuten 
hotade 
personal
UPPSALA Trots att polisen 
muddrat den drogpåverka-
de mannen hade han lyck-
ats gömma en kniv när han 
togs in på psykakuten. Med 
kniven kunde han sedan 
mordhota personalen.  A6

Centrum 
får kritik 
för att vara 
tråkigt
BJÖRKLINGE Centrum i Björk-
linge skulle behöva en upp-
fräschning. Det menar före-
tagaren Aurora Mickelin, och 
får medhåll av kommunen. 
En större omgörning kom-
mer dock att dröja.  A8

SPORT Almtuna avgjorde i tom kasse B9

Bekämpa ojämlikhet med nya metoder 
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Bekämpa ojämlikhet 
med nya metoder
DEBATT
Det krävs nya lösningar för att råda  
bot på sociala klyftor, segregation och 
ohållbara städer, skriver artikel
författarna.

2050 förväntas 70 procent 
av den globala befolkning-
en bo i urbana områden. 
Staden blir en smältdegel 
där världens utmaningar 
ställs på sin spets, ekolo-
giska såväl som sociala. Det 
ekologiska fotavtrycket är 
som högst i urbana om-
råden. Det ohållbara syns 
tydligt i bostadssituationen 
där de sociala ojämlikhe-
terna blivit explosiva. Det 
berör även Sverige med väx-
ande problem med utsatta 
förorter, psykisk ohälsa och 
kommuner som pressas 
finansiellt. Tankesmedjan 
Global Utmaning har länge 
lyft städernas allt viktigare 
roll och hösten 2019 gavs 
antologin ”En ny plattform 
för att lösa bostadsfrågan” 
ut. I antologin presenteras 
en modell för samverkan 
mellan stat, region och 
kommun. För att vår sam-
verkansmodell skall lyckas 
behöver vi även hantera fi-
nansieringsfrågan, speciellt 
på bostadsmarknaden. I det 
arbetet är vi övertygade om 
att sociala obligationer och 
hållbarhetsobligationer, 
som har både gröna och 
sociala mål, kan utgöra en 
katalysator. Det är i finan-

sieringsögonblicket som 
krav på hållbar omställning 
kan verkställas. I skuggan 
av Coronapandemin, som 
har förödande sociala kon-
sekvenser, är det viktigare 
än någonsin att även eta-
blera social hållbarhet som 
en självklar del i finansie-
ringen. 

Med rapporten ”Sociala 
obligationer - verktyg för 
en inkluderande omställ-
ningkopplar vi ihop sam-
verkansplattformen med 
kreativa finansieringsmo-
deller. Utöver sociala obli-
gationer tar vi upp andra 
finansiella instrument som 
sociala utfallskontrakt och 
sociala kreditgarantier. Till-
sammans bildar de ett nytt 
ekosystem av socialt håll-
bara finansiella instrument. 
Totalt finns obligationer till 
ett värde av 4 100 miljarder 
kronor listade på Nasdaq 
och så mycket som två tred-
jedelar av dessa ligger hos 
våra pensionsbolag, AP-fon-
derna och i bankernas olika 
fonder. Obligationerna ges 
ut av staten, fastighetsbo-
lag, kommuner men också 
vanliga företag. Det är alltså 
stora summor som kan 

användas för att motverka 
segregation, sociala klyftor 
och skapa socialt hållbara 
städer samtidigt som vi 
genomför en grön omställ-
ning.

Rapporten lyfter fram 
vad som redan är på gång 
i Sverige. Malmö Stad och 
Kommuninvest arbetar 
med att ta fram ramverk för 
sociala obligationer. Förval-
tare som AP2, Alecta, Skan-
dia och Länsförsäkringar 
har placerat miljardbelopp 
i covid-19-obligationer. 
Skandia är först i Sverige 
med att tillsammans med 
Region Stockholm lansera 
ett social utfallskontrakt 
kopplat till diabetespreven-
tion. Men det går alldeles 
för långsamt. Med Sverige 
jämförbara länder som 
Frankrike, Holland, Tysk-
land, Storbritannien och 
Kanada har kommit mycket 
längre.

Vi vill därför rikta några 
råd till regering och poli-
tiker: 
1. Lös hinder för privat 
social finansiering på sam-
hällsnivå. Regeringen behö-
ver ta fram mål för sociala 
finansiella instrument i 
arbetet Agenda 2030. Därtill 
behöver regeringen driva 
på frågan om att utveckla 
plattformar för samska-
pande, som även inkluderar 
finansiella aktörer, och att 
bidra till att det byggs upp 
ett center för effektmät-
ning.

2. Utred förutsättningarna 
för att ge ut en statsobliga-
tion kopplad till sociala 
mål. Riksgälden genom-
förde precis en första emis-
sion av en obligation på 20 
miljarder kronor kopplad 
till gröna utgifter i statens 
budget. Grunden lades 
genom den 2017 tillsatta 
statliga utredning för att 
undersöka förutsättning-
arna för att ge ut en svensk 
grön statsobligation. Det är 
dags att investerarkollekti-
vet och finansdepartemen-
tet nu enas om en färdplan 
för nästa steg.

3. Koppla socialt hållbara 
finansieringsmodeller till 
regeringens tillsatta utred-
ning En socialt hållbar bo-
stadspolitik. Utredningen, 
som leds av Karolina Skog, 
riksdagsledamot för mp, 
ska lägga sitt slutbetänkan-
de i november 2021. I upp-
draget ingår bland annat 
att göra en genomlysning 
av de allmännyttiga bo-
stadsbolagens roll, se över 
kommunernas markanvis-
ning och utreda utlåning 
till alternativa ägarmodel-
ler som kooperativa hyres-
rätter och byggemenskaper. 

I grunden handlar det 
om att det inte räcker med 
att bara arbeta med samver-
kan mellan civilsamhället, 
kommuner, näringslivet 
och akademin. Ska vi lösa 
komplexa samhällsutma-
ningar måste vi även kopp-
la på finanskapitalet och 

följa upp åtaganden.
Det finns enkla förkla-

ringar till att marknaden 
för sociala och hållbara 
obligationer tar längre tid 
att utveckla än den gröna. 
Lägre koldioxidutsläpp är 
lättare att mäta än effekten 
av en viss utlovad åtgärd 
till en utpekad målgrupp. 
Modeller för effektmätning 
behöver kvantifieras och 
standardiseras. Dessutom 
saknar Sverige en modell 
för prisvärda bostäder rik-
tade till socialt utsatta grup-
per, vilket gör det svårt att 
öronmärka lånekapital dit. 
Tidigare försök med sociala 
utfallskontrakt, ett sätt för 
kommuner att öppna upp 
för privat kapital i välfärden 
där återbetalning på lån 
kopplas till utfall, har haft 
svårt att utvecklas. 

Rapporten visar sam-
tidigt att ursäkternas tid 
är förbi. Vi vet att Sve-
rige kan och vill vara ett fo
 regångsland i arbetet med 
Agenda 2030. Låt därför sta
 der bli en motor i omsta
 llningen till det hållbara 
samha llet genom 
att använda finansmarkna-
dens kapital för att nå både 
gröna och sociala mål.

Tove Ahlström,  
vd Global Utmaning

Carl-Johan Engström, ord-
förande Global Utmanings 

råd för hållbara städer
Sophie Nachemson- 

Ekwall, forskare Handels-
högskolan i Stockholm 
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