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Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång

STK-2019-1535
Sammanfattning

Det är nu tio år sedan beslutet togs om att tillsätta Malmökommissionen och många beslut
och åtgärder har vidtagits sedan dess baserat på kommissionens rekommendationer.
Stadskontoret fick i februari 2017 (STK-2016-1242) i uppdrag att upphandla en extern
utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – med
Malmökommissionen som hävstång”. Syftet med utvärderingen har varit att åstadkomma ett
lärande för Malmö stad och ge kommunstyrelsen och organisationen ett underlag inför det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett hållbart Malmö.
Utvärderingen har, efter upphandling, genomförts av Kontigo/WSP mellan juni 2018 och
mars 2020. Utvärderarnas slutrapport omfattar en analys av processen och organiseringen av
arbetet under och efter Malmökommissionen, en bedömning av resultat och effekter från de
initiativ som genererats ur kommissionen och de beslut som kommunstyrelsen tagit. Vidare
ger utvärderingen två rekommendationer för arbetet framåt. Dessa omfattar dels att bygga
vidare på kunskapsallianser och dels att få till stånd ett systematiskt förändringsarbete, vilket
utvärderarna pekar på inte funnits i tillräcklig utsträckning. Utvärderarna föreslår också en
modell för att kunna följa utvecklingen av jämlik hälsa över tid.
Då utvärderingsrapporten är omfattande och berör majoriteten av stadens verksamheter bör
den spridas till nämnder och bolag. Stadskontorets nya organisation är på plats och det pågår
ett utvecklingsarbete som är i linje med de rekommendationer som föreslås i utvärderingen.
Det är angeläget att utvärderingens slutsatser beaktas i detta utvecklingsarbete.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport från utvärderingen av Malmö stads arbete
med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder utvärderingens slutrapport till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser att beakta inom ramen för pågående arbete för jämlik hälsa och hållbar
utveckling.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta utvärderingens analyser och
slutsatser i pågående utvecklingsarbete av folkhälsofrågor och arbeta vidare med att
systematiskt följa upp, analysera och rapportera om folkhälsoutvecklingen.
Beslutsunderlag
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Malmökommissionen utvärdering slutrapport
Förstudierapport utvärdering Malmökommissionen
Halvtidsrapport utvärdering Malmökommissionen

