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1

Inledning
År 2010 fattade Malmö stad beslutet om att inrätta Kommissionen för ett Socialt hållbart Malmö. 1
Kommissionen inledde sitt arbete 2011 och lämnade sin slutrapport i mars 2013.Bakgrunden till
Malmökommissionens tillsättande handlade om växande skillnader i hälsa i ett Malmö som under
decennier präglats av strukturell omvandling och jämförelsevis snabb inflyttning och
befolkningsökning.

Ett exempel var att skillnaderna mellan hög- och lågutbildades förväntade återstående livslängd vid
30 års ålder ökade med omkring 1 år mellan första halvan av 1990-talet och andra halvan av 2000talet (Malmökommissionens Slutrapport, SCB). Ett annat exempel handlar om stora skillnader i barn
och ungas tandhälsa, mellan olika stadsdelar i Malmö. Barn och unga i områden där föräldrarna
oftare har låga inkomster och kort utbildning kan ha upp till sex gånger sämre tandhälsostatus än
barn i mer välsituerade stadsdelar.
En grund för Malmökommissionens arbete var att ojämlikheter i hälsa skapas i en bred
samhällspolitisk kontext som rör barns- och ungas villkor, boende och stadsplanering, utbildning,
arbete och hälso- och sjukvårdens utformning. Detta hade några år tidigare beskrivits som hälsans
sociala bestämningsfaktorer (Marmot 2008, Commission on social determinants of health,) Bakom
inrättandet av Malmökommissionen var att adressera de bakomliggande faktorer som påverkar
hälsans fördelning , dvs hälsans sociala bestämningsfaktorer, för att utjämna de påverkbara
skillnaderna i ohälsa. Detta kallar t.ex. WHO för ett Health in all policy-arbetssätt.

1

VI kommer i fortsättningen att omväxlande använda benämningarna Malmökommissionen eller enbart
Kommissionen.
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Malmökommissionen: Kommission för ett socialt
hållbart Malmö
Beslutet om att tillsätta Malmökommissionen fattades i slutet av 2010 och Kommissionen inledde
sitt arbete i februari 2011. Motivet till tillsättandet av Malmökommissionen var bland annat att få
fördjupad kunskap om vad som orsakar växande skillnader i hälsa med fokus på hälsans sociala
bestämningsfaktorer. Men fokus var i minst lika hög grad på hur vi kan bekämpa ojämlikheten i
hälsan och dess sociala bestämningsfaktorer.
Malmökommissionens arbete resulterade i många olika förslag. Det handlar om övergripande
rekommendationer, mål och åtgärder. Förslagen spänner över fem olika områden, som utgör
hälsans sociala bestämningsfaktorer, såsom boende och stadsplanering, barns och ungas livsvillkor,
utbildning, arbete och inkomst och hälso- och sjukvård. Ytterligare förslag rör mer övergripande
arbetssätt, såsom att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i
levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika samt att förändra processerna genom att
skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning. Detta betyder också att Malmö stad ”äger” en
betydande del av frågorna som lyfts i förslagen, men har inte ensam rådighet över alla förslag. Flera
av förslagen berör också t.ex. Region Skåne eller civilsamhällesaktörer i olika omfattning.
Förslagen från kommissionen skickades först ut på en bred remiss. Därefter bearbetades förslagen
och lades sedan fram för Kommunstyrelsen. I mars 2014 beslutade Kommunstyrelsen om hur
förslagen från kommissionen ”initialt” skulle tas om hand. Detta ledde bl.a. till att de två
övergripande rekommendationerna antogs, att Stadskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett stort
antal direktiv till utredningar av förslag till åtgärder och att förvaltningarna i övrigt uppmanades att
följa kommissionens inriktning och förslag.
Kommunstyrelsen i Malmö har senare beslutat att arbetet efter Malmökommissionen ska förstärkas
genom FN:s 17 globala mål och Agenda 2030. Utvärderingen ska därför ha en framåtsyftande karaktär
i vilken kunskaperna som genereras från utvärderingen kan användas i arbetet med att implementera
Agenda 2030.
Komplexiteten i en så ambitiös satsning som Malmö stad gjort innebär utmaningar för en
utvärdering. Att värdera och mäta effekter är svårt, särskilt då det spänner över ett så brett område
och att många initiativ har tagits långt utanför den kommunala organisationen med andra
samhällsaktörer, civilsamhälle och näringsliv. Det förutsätter ett tvärvetenskapligt perspektiv i
utvärderingen.
För föreliggande utvärdering är det centrala att resultaten kan bli användbara och kan omsättas i
praktisk verksamhet. Därför genomförs utvärderingen i nära dialog med uppdragsgivaren på ett sätt
så att utkomster från utvärderingen kontinuerligt kan knytas till pågående utvecklingsarbete.

Utvärderingsuppdraget
Malmö stad har genom Stadskontoret och Kansliet för hållbar utveckling under våren 2018 låtit
upphandla en utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö, med
Malmökommissionen som hävstång”.
I uppdraget ingår följande huvuddelar:
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1.

Analysera processen och organiseringen av arbetet med Malmökommissionen och det
fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö för att dra lärdom inför organisering
framöver

2.

Analysera resultat och effekter av de initiativ som genererats ur Malmökommissionen och
de beslut som kommunstyrelsen fattat som kan utgöra grund för framtida prioriteringar:
a.

Vilket genomslag har kommissionens slutrapport haft – dels på det politiska
arbetet, dels på kommunens och omgivande organisationers verksamheter och
arbeten

b.

Vilka effekter ser vi av kommissionens övergripande rekommendationer?

c.

Vilka effekter ser vi av insatser som följt på Malmökommissionens förslag?

d.

Vilka resultat har de utredningar som kommissionen initierat skapat?

3.

Utveckla ett förslag till en modell för att kunna följa jämlikhet i hälsa över tid.

4.

Sammanställa resultaten av de olika delarna ovan och analysera helheten, i en slutrapport,
samt bidra till avrapportering och spridning.

Kontigo tilldelades uppdraget som genomförs i samverkan mellan Kontigo och WSP 2.
Denna rapport ska uppfattas som en detaljerad plan för genomförandet av uppdraget. Rapporten
bygger på ett inledande arbete i uppdraget, som både har omfattat en nära dialog med
uppdragsgivaren samt en fördjupad inläsning av centrala delar av det tillgängliga
dokumentationsmaterialet.
Syftet är att rapporten ska utgöra en mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren gemensam och
praktisk grund för det fortsatta arbetet. Rapporten ska också fungera som ett underlag för de
kontakter som både uppdragsgivaren och uppdragstagaren behöver ta för att genomföra de olika
momenten i uppdraget, t.ex. som ett bakgrundsmaterial att presenteras för intervjupersoner och
deltagare i fokusgrupper eller för den av uppdragsgivaren utpekade referensgruppen.
Jämfört med det ursprungliga anbudet är beskrivningen av arbetets utförande här både mer
detaljerad men också mer praktiskt anpassad. Skillnaden motiveras av den möjlighet vi i inledningen
av arbetet har haft när det gäller att skapa en närmare kunskap om kommissionen och det fortsatta
arbetet i Malmö stad. Den teoretiska kontexten som utvärderingen sker inom är dessutom anpassad
för att beskriva de praktiska momenten i uppdragets genomförande.
Rapporten innehåller förutom denna inledning ett kapitel (kapitel 2) där vi redogör för vår
övergripande förståelse av uppdraget inklusive den teoretiska ram genom vilken vi ser uppdraget. I
kapitlet 2 beskriver vi också övergripande hur vi ser på uppdragets kärna, nämligen att
utvärderingen ska vara framåtsyftande och bidra till ett lärande för fortsatt arbete såväl i Malmö
stad som inom andra berörda intressenter.

2

Sedan dess har WSP förvärvat aktierna i Kontigo och Kontigo är därför ett dotterbolag till WSP. Detta påverkar
inte genomförandet av uppdraget.
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I kapitel 3 redovisar vi hur vi avser att genomföra uppdragets huvudsakliga delar. Genomförandet
föreslås ske indelat i sex huvudsakliga delar, s.k. block. I kapitlet beskriver vi vilka huvudfrågor i
uppdraget som besvaras i de olika blocken, hur dessa frågor ska besvaras och vilka resultat vi kan
förvänta från de sex blocken.
I kapitel 4 presenterar vi en kortfattat tidsplan, samt en plan för hur vårt utvärderingsteam inklusive
tillknutna forskningsresurser ska arbeta med genomförandet.
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2

Vår förståelse av uppdraget
2.1 Malmökommissionen
Frågan om hälsans sociala bestämningsfaktorer är central för att förstå Malmökommissionen och de
förslag som lämnas där. Kommissionens arbete i allmänhet och dess förslag i synnerhet bygger på en
teoretisk förståelse för att hälsan (och de faktiska och observerade ojämlikheterna i hälsan) beror på
och förklaras av olika sociala faktorer, som därför kallas hälsans sociala bestämningsfaktorer.
Grundläggande är att variationer (t.ex. ojämlikhet) i hälsa inte primärt skapas genom individens val
eller beteende utan genom sociala strukturer och samhällssystem. Något förenklat är
Malmökommissionens slutsats (och förutsättning) att hälsans viktigaste sociala bestämningsfaktorer
kan indelas i fem områden kopplade till livsvillkor och samhällssystemens struktur och funktion:
1.

Barns- och ungas livsvillkor,

2.

Boendemiljö och stadsplanering,

3.

Utbildning,

4.

Inkomst och arbete

5.

Hälso- och sjukvård.

Kommissionens analyser vilar på totalt 31 särskilt utarbetade underlagsrapporter som var och en
bygger på ett mer eller mindre omfattande både teoretiskt och empiriskt forskningsunderlag, är
också de indelade i dessa fem områden. Till dessa har också ett sjätte område av bakgrundsanalyser
lagts, som handlar om hur man kan organisera arbetet med jämlik hälsa på ett mer demokratiskt
och kunskapsbaserat sätt3.

Kommissionens förslag
I kommissionens slutrapport lämnas flera olika förslag. Förenklat kan vi säga att
Malmökommissionen föreslår:
•

2 övergripande rekommendationer

•

24 mål och 72 åtgärder, nedbrutna på de 2 övergripande rekommendationerna och totalt 6
områden

I figur 1 nedan illustrerar vi kommissionens förslag.
Den första övergripande rekommendationen rör de 5 områdena (grundade i analysen av hälsans
sociala bestämningsfaktorer). Rekommendationen innebär att man bör etablera en social

3

Se Slutrapport, bilaga 3 för en sammanställning av underlagsrapporterna
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investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer
jämlika. Det vill säga: som har förutsättningar att påverka de förhållanden som utgör hälsans sociala
bestämningsfaktorer. För vart och ett av dessa fem områden föreslås ett antal mål (de grå rutorna
under respektive områdespil i figur 1). Och för vart och ett av dessa mål föreslås ett antal åtgärder.
Det totala antalet åtgärder per område återges i pilen (såsom 9 för barns och ungas vardagsvillkor).
Den andra övergripande rekommendationen handlar om att förändra processerna genom att skapa
kunskapsallianser och en demokratiserad styrning. För denna rekommendation finns 3 mål och ett
antal åtgärder4.

4

Det exakta antalet åtgärder varierar mellan olika delar av slutrapporten, men på ett ställe föreslås 9 konkreta
åtgärder
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Figur 1 Förslagen i Malmökommissionens slutrapport

Arbetet mot social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång
Efter det att Malmökommissionen lämnat sin rapport i mars 2013 sändes den på remiss till ett 70-tal
olika instanser. Stadskontoret bearbetade samtidigt de förslagen från kommissionen. Förslagen
omvandlades dels till mer allmänt hållna rekommendationer dels till uppdrag om att utreda
förslagen vidare med sikte på att fatta politiska beslut om åtgärder.
.

9 (40)

Därefter beslutade kommunstyrelsen i mars 2014 att:
•

ställa sig bakom kommissionens övergripande rekommendation om att etablera en social
investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra
samhällssystemen mer jämlika,

•

ställa sig bakom kommissionens övergripande rekommendation om att förändra
processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning,

•

anmoda samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beakta kommissionens slutrapport och
underlagsrapporter samt de bedömningar gjorda i dem i sitt fortsatta utvecklingsarbete för
social hållbarhet,

•

uppdra åt Stadskontoret att utarbeta utredningsdirektiv för politiska beslut i enlighet med
de i ärendet redovisade uppdragen till Stadskontoret, samt leda kommunens fortsatta
utvecklingsarbete för ett socialt hållbart Malmö och att årligen återkomma till
kommunstyrelsen med rapport om hur det fortsatta utvecklingsarbetet fortskrider, utifrån
varje åtgärd i matrisen, samt

•

ur kommunstyrelsens anslag till projekt och utredningar avsätta 3,5 miljoner kronor på
årsbasis under 2014 till stadskontoret för bemanning, samordningsinsatser,
kommunikationsinsatser och för att undersöka möjligheterna för EU-finansiering för det
fortsatta arbetet, samt att beakta fortsatt finansiering i budget 2015.

Arbetet med social hållbarhet efter Malmökommissionen kan sägas ha fokuserat på dels dessa 69
uppdrag och hur de ska genomföras, dels på de två övergripande rekommendationerna. Det är
kommunstyrelsens beslut och med fokus på dessa uppdrag som de tre årliga uppföljningarna (2015,
2016 och 2017) har återrapporterat.

En samlad bild av uppdraget
Uppdraget syftar till att utvärdera Malmös arbete mot ökad social hållbarhet med
Malmökommissionen som hävstång. Uppdraget syftar även till att stödja en framåtriktad process,
grundad på ett lärande från Malmökommissionen, där syftet är att utforma ett förslag till fortsatt
arbete för en mer jämlik hälsa i Malmö samt utveckla ett förslag till hur arbetet för jämlik hälsa kan
följas upp.
VI har identifierat fem huvudsakliga frågor (eller kanske snarare frågeområden) i uppdraget. Dessa
markeras i figuren nedan av de ljusgröna rutorna numrerade I – V. Områdena är
Malmökommissionens bakgrund (I), Arbetet i kommissionen (II), Arbetet efter kommissionen (III),
Kommissionens resultat (IV) samt det fortsatta arbetet med styrning och organisering för jämlik
hälsa och social hållbarhet (V).
I genomförandet av uppdraget kommer vi söka adressera var och en av frågorna eller
frågeområdena med en mix av olika metoder. I figuren nedan illustrerar vi vilka metoderna är i en
övergripande mening. Detta illustreras av de rosa boxarna i figuren. De rosa boxarna kan sägas
representera olika block i genomförandet. Totalt förvänta genomförandet av uppdraget att ske
genom sex sådana block.
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I Block 1 föreslås en analys av bakgrunden till kommissionens tillsättande och av arbetet i
kommissionen. Syftet är att skapa en förståelse för varför kommissionen inrättades, vilka
utmaningar den skulle vara ett svar på och hur dess arbete genomfördes. Källorna för denna analys
är i huvudsak allmänna bakgrundsdokument och dokument i Malmö stad som belyser beslutet om
kommissionens inrättande. Förutom en analys av dessa dokument avser vi även intervjua ansvariga i
politik och förvaltning som var med vid tiden före och under kommissionen.
Det är inte uppdragets huvudsyfte att i detalj beskriva och utvärdera kommissionens hela
genomförande, men att skapa en tillräcklig förståelse för att utvärdera hur kommissionens förslag
senare har tagits om hand och påverkat hälsan i Malmö. Denna tillbakablickande analys har således
ett tydligt framåtblickande, lärande syfte.
I Block 2 föreslås en analys av arbetet efter kommissionen med fokus på besluts- och
implementeringsprocesserna för de förslag som kommissionen lämnade. Huvudfrågan är vad som
hände med de olika förslagen, i vilken mån och hur de omsattes i politiska eller andra beslut i Malmö
i allmänhet och i Malmö stad i synnerhet. Analysen handlar här om att följa kedjan från
Kommissionens förslag till implementering i förvaltning eller att förslagen förverkligas genom andra
aktörer än de politiska.
I Block 3 i figuren föreslås en analys av utvecklingen av hälsan (särskilt med fokus på ojämlikheten)
och hälsans sociala bestämningsfaktorer från det att de publicerades i kommissionens slutrapport
eller underlagsrapporter fram till idag (eller som asterisken i figuren indikerar så nära idag man kan
komma givet tillgången till data). Här ska poängteras att analysen som föreslås här är en deskriptiv
analys, men den bör knytas till de 24 målen som kommissionen föreslog då det var förändringen i
dessa mål som var kommissionens strävan.
I Block 4 och 5 försöker vi även förklara och värdera i vilken mån vi menar att Malmökommissionen
har bidragit till den utveckling (uttryckt i indikatorerna från analysen i Block 3) av jämlik hälsa som vi
kan se. Block 4 består av en kvantitativ förklarande analys. Här kommer olika statistiska analyser att
prövas, såväl baserat på sambanden mellan olika indikatorer för Malmö som på en jämförelse med
andra kommuner. Syftet är att kunna bedöma i vilken mån utvecklingen i Malmö efter
kommissionen skiljer sig från den vi hade kunnat förvänta oss utan kommissionen.
Block 5 innebär en kvalitativ analys av hur kommissionens förslag till åtgärder har omsatts i beslut
eller på andra sätt förändrat arbetet med ökad jämlikhet och social hållbarhet i Malmö. Här kommer
vi arbeta med tre olika ansatser. För det första genomför vi en intervjustudie på en övergripande
nivå, som täcker in Malmös omhändertagande av de samlade förslagen. För det andra genomför vi
en fördjupad studie över hur förslagen för ett urval åtgärder har hanterats och omsatts i beslut och
annan verksamhetsutveckling. Urvalet av förslag att studera närmare bestäms i samråd med
uppdragsgivaren och kommer att bygga på resultatet av de tidigare delarna i utvärderingen och på
utvecklingen i de indikatorer som analyserats i Block 3.
I det sjätte blocket är det inte längre ett utvärderingsfokus i egentlig mening. Här är syftet istället att
med utgångspunkt i resultaten av utvärderingen (Block 1 – 5) att sammanställa resultaten och i
dialog med uppdragsgivaren utforma ett förslag till styrning och organisering för jämlik hälsa och
social hållbarhet i Malmö. Även här kommer detaljerna i det arbetet att behöva utformas först när vi
har tillgång till resultaten från det tidigare arbetet och behöva ske i nära dialog med
uppdragsgivaren.
I figuren nedan finns också två tidslinjer. Den övre tidslinjen illustrerar utvecklingen i
”utvärderingsobjektet”. Utvärderingsuppdraget börjar i processerna som ledde fram till beslutet om
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att inrätta Malmökommissionen och slutar med frågan om det fortsatta arbetet med social
hållbarhet efter vår rapport lämnats, dvs. ska vara ett framåtsyftande förslag för Malmö stad att
jobba vidare med efter 2019.
Den nedre tidslinjen illustrerar tidplanen för vårt arbete (en mer detaljerad variant av denna
återfinns också längre fram i denna PM.
Figur 2 Uppdraget och genomförandet i sammanfattning

Lärande utvärdering
Vår förståelse av utvärderingsuppdraget betonar vikten av ett starkt och tydligt lärandeperspektiv i
uppdraget. Lärandeansatsen ska därför genomsyra hela uppdraget. Detta betyder att
lärandeperspektivet genomsyrar utvärderingen och uppdraget på flera olika sätt. I figuren nedan
söker vi illustrera de huvudsakliga sätten som lärandeperspektivet integreras i uppdragets
genomförande.
A. Visar att utvärderingen av bakgrunden, genomförandet och arbetet efter kommissionen,
såväl som utvärderingen av resultaten och effekterna av kommissionens arbete på
utvecklingen av jämlik hälsa i Malmö, alla har ett i huvudsak framåtblickande syfte. Det är
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det fortsatta arbetet med att organisera och styra utvecklingen mot jämlik hälsa och ökad
hållbarhet som motiverar utvärderingen.
B.

Illustrerar att detta innebär att våra frågeställningar –i dokumentstudier, intervjuer och
fokusgrupper – är utformade med ett framåtsyftande perspektiv

C.

Illustrerar att utvärderingens genomförande kommer att präglas av ett kontinuerligt
återförande av resultaten från utvärderingen till såväl uppdragsgivaren som aktörer som i
övrigt berörs (både inom och utom Malmö stad). Detaljerna i detta arbete måste med
nödvändighet planeras i nära samråd med uppdragsgivaren, men målet är att engagera
berörda parter i arbetet vartefter resultaten från utvärderingen blir tillgängliga.

D. Ska illustrera att utvärderingen också syftar till att involvera målgrupperna i själva
materialinsamlingen och utvärderingsarbetet, så att aktörerna inte bara är objekt i t.ex.
intervjuer och fokusgrupper utan också ges möjlighet att diskutera och bidra till
utvärderingen i ett mer övergripande perspektiv. Dvs. att målgruppsaktörerna integreras i
själva utvärderingsarbetet, framför allt genom hur vi genomför intervjuer och
fokusgrupper.

Figur 3 Illustration av olika sätt (A-D) som lärandeperspektivet integreras i uppdraget

Vi återkommer i den detaljerade beskrivningen av uppdragets genomförande till detaljerna i hur
detta ska ske.
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Kunskap om förändringsarbete
Vårt förslag till genomförande av uppdraget utgår från flera olika teorier om hur samhällsförändring
sker och kan påverkas. Det handlar främst om teorierna runt det som brukar kallas för governance
och hur en implementering av en förändringsprocess sker, t.ex. i en kommun.
Teoribildningen kring Governance – eller nätverksstyrning – betonar en förskjutning av styrningens
karaktär, från hierarkiska byråkratier till ökad betoning av nätverk av aktörer. Gränsen mellan den
offentliga sektorn/staten och det omgivande samhället blir suddigare. Detta är en lämplig
utgångspunkt för att studera åtminstone delar av de förändringsprocesser som finns inbyggda i
kommissionens förslag, men perspektivet innebär också en risk för att man bortser från
maktperspektivens betydelse i analysen (maktperspektiv som både handlar om kommunens
formella makt, men också dess avsaknad av makt på vissa områden).
Som betonades (i exempelvis Balkfors och Renhammar, 2016) mynnade kommissionens slutrapport
ut i ett stort antal rekommendationer, mål och åtgärder där grunden var att förslagen skulle tas om
hand genom att integreras i ett förändringsarbete i ordinarie strukturer (eller där ordinarie
strukturer skulle förändras permanent). Implementeringen handlade således om att integrera
förslagen och skapa en förändringsprocess grundad i ordinarie strukturer.
Implementeringsforskningen (se t.ex. Brulin och Svensson 2011) visar på ett antal avgörande
faktorer för att integrera utvecklingsprocesser i ordinarie strukturer. Särskilt fyra av dessa faktorer
ser vi som avgörande i det här sammanhanget:
1.

En legitim beställare

2.

En tydlig, väl kommunicerad målbild som är brett förankrad hos berörda genomförare

3.

En processägare med professionell legitimitet

4.

Tydliga processer för samverkan och lärande
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Figur 4 Förenklad bild av en stark implementeringskedja

För att utvecklingsarbetet och dess resultat ska kunna integreras i ordinarie strukturer krävs att
beställaren av utvecklingsarbetet haft en tydlig legitimitet i de ordinarie strukturerna, att
utvecklingsarbetets målbild är tydlig och väl förankrad i ordinarie strukturer, att det finns en
professionell processägare för utvecklingsarbetet som förmår att driva arbetet i linje med målbilden
och att upprätthålla förankringen med de ordinarie strukturerna under genomförandet. Slutligen
kräver detta att samverkan och lärande – mellan förändringsarbetet och de ordinarie strukturerna –
hela tiden upprätthålls.
I relation till governanceperspektivet innebär ovanstående att det är viktigt att beställaren ses som
legitim och att målbilden är förankrad också i relation till aktörer utanför de som är de formellt
ansvariga för förändringsarbetet.
Vårt genomförande av uppdraget sker mot bakgrund av perspektiven om governance och en
framgångsrik implementeringsprocess. Detta påverkar allt från vem vi ställer frågor till, vilka frågor vi
ställer till materialet och hur vi analyserar och värderar resultaten.
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3

Uppdragets genomförande
I detta kapitel beskriver vi kortfattat hur vi avser att genomföra uppdraget. Utgångspunkt för arbetet
är den uppdelning av genomförandet som beskrivs i de sex blocken i figur 2. För varje block
beskriver vi vad syftet är, hur arbetet avser att genomföras, vilket resultat vi kan förvänta oss och
hur detta ska docka in i uppdragets övriga delar samt en plan för när i tiden arbetet ska ske.
När det gäller hur respektive del ska genomföras har vi valt att översiktligt presentera
frågeställningar, intervjupersoner, etc. i denna PM. Mer kompletta förteckningar över vilka
dokument, intervjupersoner, etc. återfinns i bilagor och kommer i vissa fall att preciseras först längre
fram i arbetet (då dessa ibland är beroende av resultaten från tidigare utvärderingsarbete.)

Block 1 Analys av bakgrunden till och arbetet i
Kommissionen
Den första blocket syftar till att analysera bakgrunden till kommissionen och arbetet i
kommissionen. Bakgrunden är viktig för att förstå hur arbetet resurssattes, organiserades och
planerades. I implementeringsperspektivet är det särskilt viktigt att förstå och värdera förankringen
av Kommissionen både i Malmö stad som organisation och hos aktörer och intressenter utanför
Malmö stad. Exempel på de frågor vi menar är viktiga att besvara i denna del av arbetet är:
•

Vilken var bakgrunden till att Kommissionen inrättades?

•

Fanns det en samsyn kring behovet av en Kommission, mellan olika aktörer inom Malmö
stad och mellan Malmö stad och andra intressenter?

•

Fanns det en samsyn i kring det uppdrag som Kommissionen gavs?

•

Fanns det en samsyn i hur arbetet med Kommissionen skulle organiseras och genomföras?

•

Skapades förutsättningar för ett löpande lärande redan i och med inrättandet av
Kommissionen?

•

Fanns det redan i inledningen av arbetet en modell för hur resultaten av arbetet skulle tas
om hand i ordinarie strukturer, såväl i Malmö stad som hos andra intressenter?

•

Hur fungerade genomförandet av Kommissionens arbete, hur involverades olika aktörer
och uppfattade de sig involverade?

•

Hur enig var Kommissionen i dess förslag?

•

Hur förankrade var förslagen i Malmö stads organisation och hos andra aktörer och
intressenter?

Mycket av bakgrunden till kommissionen och kommissionens arbete är förhållandevis väl beskrivet,
t.ex. i slutrapporter, underlagsrapporter, utvärderingar, i vetenskapliga rapporter och i annan
dokumentation. Men frågorna ovan är inte tidigare analyserade med det samlade syftet som vi nu
har, dvs. att kunna bidra till att förklara varför Kommissionen har påverkat utvecklingen av jämlik
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hälsa i Malmö på det sätt den gjort. De har heller inte tidigare adresserats med det oberoende
perspektiv som vi har.
Arbetet består i en analys av dokument och i ett antal intervjuer.
Dokumentanalysen kommer att fokusera på den dokumentation som förelåg beslutet om att inrätta
kommissionen. Det innefattar både mera allmän bakgrundsdokumentation, såsom rapporter och
studier som ”inspirerat” till inrättandet men också specifika beslut och beslutsunderlag bakom
beslutet att inrätta kommissionen och formuleringen av dess uppdrag. Här kan nämnas
”inspirationskällan” i form av den s.k. Marmotkommissionens rapport, men också den
dokumentation som tar sin utgångspunkt i de s.k. Välfärdsbokslut som Malmö stad årligen redovisat
redan innan kommissionen inrättades.
I dokumentanalysen ingår också att analysera de rapporter som skapades i form av de 31
underlagsrapporterna och sammanfattningen av dessa. Här är det viktigt att påpeka att den analys vi
gör inte på något sätt syftar till att pröva eller överpröva den forskning som ligger till grund för
Kommissionens överväganden och förslag. Syftet här är istället att diskutera och bedöma huruvida
de resultat som framkommer i underlagsmaterialet också återspeglas i kommissionens analyser i
slutrapporten och dess lämnade förslag. I den mån de inte skulle göra det är det utvärderingens
uppgift att förstå och förklara varför detta inte är fallet.
Intervjuer utgör den andra viktiga källan för att kunna besvara frågorna ovan. Nedan ger vi exempel
på funktioner att intervjua för denna del av analysen5:
•

Representanter för den politiska ledningen i Malmö stad, vid tiden för beslutet om
kommissionens inrättande, genomförande samt tiden efter kommissionens slutrapport
lämnats och fram till idag.

•

Representanter för tjänstepersonledningen vid stadskontoret och ett urval förvaltningar,
vid tiden för beslutet om kommissionens inrättande, genomförande samt tiden efter
kommissionens slutrapport lämnats och fram till idag.

•

Representanter för den tjänstepersongrupp som haft det operativa ansvaret för
inrättandet, genomförandet och uppföljningen av kommissionens arbete

•

Ordföranden och ett urval av kommissionens ledamöter

•

Ett urval av de som fungerat som senior advisors för kommissionen

•

Representanter för organisationer och liknande i civilsamhället som på olika sätt bidragit i
eller varit intressenter i arbetet i kommissionen

Genomförandet av detta block inleder det operativa genomförandet av uppdraget och påbörjas
snarast efter presentationen av denna PM. Arbetet kommer delvis att ske parallellt med Block 2. Vi
avser att påbörja arbetet i mitten av oktober. Arbetet kommer att avrapporteras som en del i den

5

Här behöver vi notera att en del av de intervjuer vi genomför inom detta block också är sådana som vi
kommer intervjua i Block 2 nedan. Delvis kommer dessa intervjuer att genomföras vid ett och samma tillfälle
(även om det ibland kan bli aktuellt med flera intervjuer), men att frågorna då kommer att omfatta delar från
flera !”metodblock”.
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halvtids-PM som vi avser att lämna i januari 2019. I samband med det avser vi också att presentera
resultaten i ett eller flera dialogseminarier i syfte att bidra till en lärande återkoppling.

Block 2 Analys av beslutsprocessen (efter
Kommissionen)
Det andra blocket syftar till att analysera vad som hände efter det att Kommissionen lämnade sin
slutrapport 2013. Hur har kommissionens förslag (rekommendationer, mål och åtgärder) tagits emot
och hanterats, i Malmö stad och av andra berörda intressenter och aktörer. Utöver intervjuer
innebär arbetet i detta block en fördjupad dokumentöversikt över hur kommissionens förslag har
hanterats. Syftet är att skapa en överblick över vad som hänt med de förslag som kommissionen
lämnade.
Arbetet i detta block följer den kedja som illustreras av de ljusrosa boxarna i figuren 2 ovan, och
börjar i Kommissionens förslag till rekommendationer och åtgärder – uppdragen till Stadskontoret
och förvaltningarna – de utredningar som initierades och de förslag som dessa kom fram till – de
beslut som sedan fattades – och slutligen till implementeringen av beslut och rekommendationer i
ordinarie strukturer. I fokus för analysen är Malmö stad, men processerna berör också kommunala
bolag, Region Skåne och civilsamhällesaktörer verksamma i staden.
Vi avser här att översiktligt dokumentera hur de två rekommendationerna och de 72 förslagen har
omsatts i uppmaningar, utredningar, beslut och implementering. Dokumentationen utgår från
tidigare återrapporteringar (uppföljningar av kommissionen). Dessa följs sedan upp med intervjuer
med ansvariga vid Stadskontoret, för de olika förvaltningarna samt för övriga berörda aktörer
(såsom företrädare för näringsliv, civilsamhället, Region Skåne och vissa övriga organisationer).
Inom ramen för denna del kommer vi också att analysera om det finns skillnader i
omhändertagandet mellan olika förslag. Den analysen kommer kunna bidra till att se om det finns
skillnader i omhändertagandet mellan förslag inom kommissionens olika områden (se figur 1) eller
om man kan se andra skillnader relativt förslagens karaktär (t.ex. beroende på vem som kontrollerar
förslagens genomförande).
I huvudsak baserar sig detta avsnitt på en dokumentanalys, där uppföljningsrapporter, utredningar
och kommunala beslutsdokument utgör den viktigaste dokumentationen. Här finns också vissa
utvärderingar, t.ex. kopplade till Hela Malmö, samt vissa student- och forskningsrapporter som kan
fungera som underlag. En litteraturöversikt kommer därför att genomföras inom detta block.
Dokumentanalysen kompletteras med intervjuer för att få en mer fullödig bild. Intervjuerna här
syftar både till att klarlägga fakta men också till att få en inledande bild av bakgrunden till olika
kommunala beslut och överväganden. Ett exempel kan vara hur man gör bedömningen att
kommissionens förslag redan har tagits om hand i en annan pågående förändringsprocess.
Genomförandet av detta block sker i huvudsak parallellt med Block 1. Det vill säga arbetet inleds i
mitten av oktober och planeras pågå fram till och med november. Resultaten av detta arbete utgör
en av ingångarna i analysen av resultaten, främst i vad som i figur 2 ovan beskrivs som Block 5.

Block 3: Analys av måluppfyllelse (hur har
jämlikheten i hälsa utvecklats)
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Block 3 är innebär en kvantitativ deskriptiv analys över hur jämlikheten i hälsa har utvecklats efter
det att Malmökommissionens arbete inleddes (och avslutats). Utgångspunkten är att följa
utvecklingen i ett urval indikatorer som knyter an till de mål som kommissionen föreslog. Syftet här
är alltså inte att förklara den utveckling vi ser av indikatorerna, utan att redovisa dem och knyta an
till de mål som Malmökommissionen föreslog i form av en måluppfyllelseanalys.
Nedan presenterar vi vårt förslag till indikatorer för denna del i analysen.

Barn och unga
•

•
•
•
•

Förändring i upplevd delaktighet hos skolungdomar för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst (Underlagsrapport till MK, Barn i Malmö – skilda
livsvillkor ger ojämlik hälsa)
Förändring i barnfattigdom (jmfr riket) (andel barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
(låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller förekomst av försörjningsstöd)
Förändring i trångboddhet bland barn 4 år per stadsdel (Trångboddhet definieras vanligtvis
som att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två.)
Förändring i andel med högskolepedagogisk utbildning i förskolan per stadsdel
Förändring i andel avdelningar med förskolegrupper över medelvärde per stadsdel

Utbildning
•
•
•
•
•

Förändring i genomsnittlig utbildningsnivå för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön
Förändring i andel som går ut från årskurs 9 med fullständiga betyg för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
Förändring i andel med slutbetyg från gymnasiet nationellt program för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Cederberg M, 2012)
Förändring i andel som klarar alla delprov i årskurs 3 för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska skolan 2012.)
Förändring i andel som klarar ämnesprov i svenska och engelska i årskurs 3 för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska
skolan 2012.)

Inkomst och arbete
•
•

Förändring i sysselsättningsgrad för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i disponibel medelinkomst för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
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•

Förändring i inkomstojämlikhet (gini-coefficient) (per kön)

Hälso- och sjukvård
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga förväntade medellivslängd för hela Malmö och
per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i befolkningens genomsnittliga självskattade hälsa för hela Malmö och per
stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel av befolkningen med självskattad dålig fysisk respektive psykisk hälsa för
hela Malmö och per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i antal registrerade självmordsförsök för hela Malmö och uppdelat på kön och
härkomst
Förändring i antal läkarbesök per invånare och år för hela Malmö och per stadsdel,
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i slutenvårdsutnyttjande för hela Malmö och per kön
Förändring i diabetes under graviditet hos förstföderskor för hela Malmö och per stadsdel
Förändring i andel barn med övervikt och fetma (vid 4 års ålder)
Förändring i andel barn med karies (vid 6 års ålder)

-

Block 4: Kvantitativ analys av förklarande faktorer
Detta avsnitt är det första av två som tillsammans ska försöka förklara den utveckling vi beskrivit i
avsnittet ovan. Huvudfrågan är i vilken utsträckning vi menar att utvecklingen kan förklaras av de
åtgärder som vidtagits med anledning av Malmökommissionen och dess förslag.
Den här typen av kvantitativa effektanalyser är svåra. Vår huvudsakliga förklarande ansats är den
kvalitativa analys som genomförs i nästa del. Analysen i detta avsnitt ska i första hand ses som att vi
prövar några olika analysmetoder i syfte att bedöma Malmökommissionens påverkan på den
observerade utvecklingen. Vi föreslår att vi i detta avsnitt prövar några olika kvantitativa analyser för
att se om vi med en statistisk analys kan se tecken på huruvida Malmökommissionens arbete har
påverkat jämlikheten i hälsan i Malmö.
En första ansats handlar om att jämföra utvecklingen i ett urval indikatorer (av dem som anges i
föregående avsnitt) för Malmö med den för motsvarande indikatorer i övriga Sverige. Målet är att i
analysen kunna slå fast huruvida utvecklingen i Malmö skiljer sig från den i övriga kommuner. Denna
analys kan göras mer eller mindre sofistikerad. I en mer sofistikerad analys kan man t.ex. ta hänsyn
till utvecklingen i vissa bakgrundsvariabler.
Vi avser här också att pröva några andra ansatser med ett lite mer experimentellt angreppssätt. En
andra möjlig ansats skulle därför kunna vara att på basen av analysen i Block 3 ovan dela in
åtgärderna i två delar – en som består av åtgärder som i högre utsträckning har genomförts och en
som består av åtgärder som i lägre grad har genomförts. Därefter söker vi koppla indikatorerna
enligt ovan till enskilda åtgärder för att slutligen analysera om vi kan se någon skillnad i utvecklingen
mellan indikatorer som kan knytas till åtgärder som genomförts i högre grad jämfört med dem som
genomförts i lägre grad.
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Denna del i arbetet är beroende av arbetet i det föregående blocket. Arbetet kommer i huvudsak att
genomföras i februari 2019.

Block 5: Kvalitativ analys av förklarande faktorer
(Malmökommissionens betydelse)
Syftet med denna del i analysen är att diskutera och värdera vilken betydelse Malmökommissionen
har haft för utvecklingen av jämlik hälsa och för utvecklingen av hälsans sociala
bestämningsfaktorer. Huvudfrågan är i vilken utsträckning som Malmökommissionens förslag kan
antas ha påverkat utvecklingen i hälsan och hälsans sociala bestämningsfaktorer i Malmö.
Arbetet genomförs för det första med hjälp av intervjuer med ansvariga för omhändertagandet av
kommissionens olika förslag (omsatta i de beslut eller uppmaningar i övrigt som lämnats över till
förvaltningarna eller andra aktörer). Arbetet indelas efter de sex områden som kommissionens olika
förslag indelades i (se figur 1). Arbetet utgår från resultaten i Block 3 ovan och syftar till att bedöma
och värdera hur implementeringen i ordinarie strukturer sedan har fungerat. Detta betyder
intervjuer av ansvariga tjänstemän och politiker i de berörda förvaltningarna respektive nämnderna
under tiden från 2014 och framåt. De nämnder och förvaltningar som vi preliminärt bedömer som
mest relevanta är:
•

Kommunstyrelsen/Stadskontoret

•

Stadsbyggnadsnämnden/kontoret

•

De tre utbildningsnämnderna/förvaltningarna

•

Hälso-, vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen

•

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

Dessa intervjuer behöver kompletteras med intervjuer med ansvariga för kommunala bolag
Frågorna för denna del i analysen är:
•

Hur uppfattade man kommissionens/kommunens förslag och beslut?

•

Uppfattade man att nämndens politiker/tjänstepersoner varit delaktiga i arbetet med att
utforma förslagen/besluten?

•

Uppfattade man förslagen/besluten som relevanta?

•

Uppfattade man förslagen/besluten som realistiska och genomförbara?

•

Hur har förslagen/besluten implementerats i verksamheten? Varför/varför inte?

•

Vilka har utmaningarna/framgångsfaktorerna varit i implementeringen av
förslagen/besluten?

Den andra delen i analysen utgår från den vetenskapliga expertgrupp som är knuten till arbetet. I
denna del avser vi att genomföra ett seminarium i syfte att generera förklarande hypoteser till den
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utveckling vi kunnat visa på i den deskriptiva analysen i Block 3 ovan. Huvudfrågan är vad kan
förklara den utveckling vi ser och vilken roll kan Malmökommissionens arbete ha spelat. De typer av
hypoteser vi ser skulle kunna utvecklas här skulle t.ex. kunna vara av karaktären:
•

Åtgärdsförslagen inom område X har i hög grad kunnat genomföras då de varit väl
förankrade.

•

Åtgärdsförslagen inom område Y har inte genomförts då de varit alltför kostsamma och den
sociala investeringspolitikens verktyg inte tillräckligt utvecklade

•

Trots att åtgärdsförslagen inom område Z har genomförts ser vi liten påverkan på hälsans
bestämningsfaktorer då omvärldsförändringar av olika slag har verkat i motsatt riktning.

Arbetet i denna del genomförs genom att den vetenskapliga referensgruppen först får del av
materialet som ligger till grund för halvtids-PM:en och får detta material presenterat för sig.
Därefter får de tid för inläsning och slutligen hålls ett gemensamt seminarium där den vetenskapliga
gruppen träffas och tillsammans utvecklar hypoteser enligt ovan. Hypoteserna som genereras här
används sedan som underlag i nästa led i analysen.
Den tredje delen i den kvalitativa analysen av kommissionens påverkan genomförs i form av s.k.
fokusgrupper. Grupperna skapas med utgångspunkt de tidigare analyserna. Minst en fokusgrupp
kommer att genomföras vart och ett av de sex områdena. Fokusgrupperna kommer dock att inriktas
mot ett urval av förslag (inom respektive område) och utgå dels från resultaten av de övergripande
intervjuerna i denna bos dels från de hypoteser som genererats av forskargruppen. Tillsammans
kommer detta skapa underlag för koncentrerade diskussioner som syftar till att på djupet öka
förståelsen för varför kommissionens förslag har hanterats på de sätt som de gjorts:
•

Vad förklarar varför vissa förslag varit lättare och andra svårare att hantera?

•

Vad gör att svårare förslag ibland har kunnat hanteras medan man ibland har misslyckats
med till synes lättare förslag?

•

Kan vi bekräfta eller förkasta de hypoteser som forskargruppen genererat?

Teorierna om governance och implementering/förändringsarbete kommer att ligga som en grund
för dessa analyser.
Fokusgrupperna kommer att sättas samman av representanter för utvärderarna, för utvärderingens
forskargrupp, involverade företrädare för valda nämnder och förvaltningar i Malmö stad, ledamöter
eller experter från Kommissionen, representanter för eventuella andra berörda organisationer
(såsom kommunala bolag eller Region Skåne), representanter för målgrupper, brukare eller
civilsamhällesaktörer.
Fokusgrupperna kommer förberedas genom att bakgrundsmaterial, hypoteser och andra
frågeställningar sänds ut till deltagarna i förväg. Varje fokusgrupp förväntas ta cirka 2-3 timmar att
genomföra och kommer samla cirka 8 – 12 deltagare vardera.
Arbetet i detta block kommer inledas i januari och pågå till och med mars.
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4

Förslag till modell för fortsatt arbete
Det sjätte blocket i utvärderingen har följande frågeställning som utgångspunkt:
•
•
•

Hur organiserar man en process när det gäller styrning och prioritering vad gäller det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa i Malmö?
Hur kopplar Malmökommissionens fokusområden, mål och åtgärdsförslag till mål, delmål
och indikatorer från Agenda 2030-ramverket?
Vilka indikatorer bör Malmö stad följa upp för att kunna utvärdera effekterna på ohälsa och
hälsoojämlikhet på lång sikt?

I Malmökommissionens slutrapport går det att läsa följande:
”Det absolut första steget i ett framgångsrikt arbete för en jämlikare hälsa är att utveckla adekvata
mätinstrument och tillämpa dessa för att kunna utvärdera om insatta åtgärder verkligen fungerar.”
samt:
”De vetenskapliga underlag kommissionen samlat in visar tydligt att skillnaderna i hälsa mellan olika
grupper är betydande och att de har ökat under senare år. Kommunen måste ta ett ansvar för att
kontinuerligt följa och analysera hälsoutvecklingen i staden. Det gäller givetvis hela livscykeln, från
graviditeten till sista andetaget. Det behövs en fortlöpande epidemiologisk bevakning kopplad till
analys och förslag till effektiva åtgärder för att minska hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla
Malmöbor. Den epidemiologiska bevakningen bör samordnas med motsvarande analys av övriga
sociala bestämningsfaktorer för hälsan som samlas in och som redovisats i denna rapport.” s 125
Denna bakgrund kan användas som en fingervisning om vilka behov som Malmökommissionen
redan har definierat, som kopplar till ett verktyg för uppföljning av ohälsa och hälsoojämlikhet. Och i
detta moment av utvärderingen ska ett sådant verktyg, en modell, för uppföljning av ohälsa och
hälsoojämlikhet tas fram. Ett ytterligare syfte med detta block är att den modell som ska utvecklas
även ska knytas samman med Malmö stads pågående arbete med att integrera Agenda 2030 i sin
verksamhet.
Arbetet med att utveckla en sådan modell kommer att inledas med en litteraturöversikt kring andra
erfarenheter från arbetet med att följa upp arbetet med jämlik hälsa. Vidare kommer den grupp av
forskare som knyts till arbetet som experter att nyttjas för en inledande diskussion kring utmaningen
i denna del i uppdraget.
Målet är att modellen ska fungera som ett verktyg för att dokumentera och följa upp det arbete som
har gjorts och som fortsättningsvis kommer att göras inom Malmö stad, i syfte att motverka ohälsa
och hälsoojämlikhet. Till modellen ska kunna kopplas de mål avseende hälsa och hälsojämlikhet,
som Malmö strävar efter att uppnå samt hur dessa mål relaterar till mål och delmål i Agenda 2030.
Det ska av modellen framgå vilka indikatorer som bör följas upp för att mäta utvecklingen i ohälsa
och hälsoojämlikhet (indikatorer för att mäta effekt på befolkningen). Dessa indikatorer ska koppla
både till Malmökommissionens mål och åtgärder samt kompletteras med relevanta indikatorer från
Agenda 2030. Det ska således framgå av modellen, vilka indikatorer som är lämpliga för att följa upp
ohälsa och hälsoojämlikhet.
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Arbetet med att ta fram denna modell kommer att bestå av ett antal moment och kommer att utgå
från den tematiska indelning som är definierad i Malmökommissionens slutrapport (Barn och ungas
livsvillkor, Boendemiljö och samhällsplanering, Inkomst och arbete, Hälso- och sjukvård, Utbildning
och Förändrade processer för socialt hållbar utveckling. I övrigt ser vi att detta block kommer att
innehålla åtminstone följande moment eller delar:
•

•

•

Att definiera vilka globala mål, delmål och indikatorer från Agenda 2030-ramverket som
överlappar med mål, åtgärder och indikatorer i Malmökommissionens slutrapport (och
andra relevanta dokument kopplat till ”det fortsatta arbetet”)
Vad gäller indikatorer från Agenda 2030, kommer de globala indikatorerna att jämföras
med de av SCB framtagna indikatorerna för Sverige samt de av RKA framtagna indikatorer
för lokal implementering av agendan. RKA:s indikatorer kommer att presenteras först i
mars 2019. Konsultteamets arbete med modellen kommer att ta hänsyn till detta.
Arbetet med att identifiera relevanta indikatorer från Agenda 2030 kommer att samordnas
med Malmö stads pågående arbete och deras nulägesanalys.
o Att formulera kvantitativa respektive kvalitativa indikatorer som kopplar till de mål
respektive åtgärder som är definierade i Malmökommissionens slutrapport (där så
är relevant och möjligt)
o Att definiera behovet av kompletterande mål, delmål, åtgärder och indikatorer för
att följa upp ohälsa och hälsoojämlikhet, vilka inte redan återfinns i
Malmökommissionens slutrapport eller i Agenda 2030-ramverket
▪ I detta avseende kommer den expertgrupp som är knuten till detta
uppdrag, bestående av forskare från olika lärosäten, ha en central
rådgivande roll
o Att definiera ansvariga förvaltningar/instanser i kommunen för respektive
indikator (insamling och rapportering av data samt uppföljning)

WSP/Kontigo har översiktligt analyserat vilka av Agenda 2030s mål, delmål och indikatorer som är
relevanta utifrån de 6 målområdena i kommissionens slutrapport. Bedömningen är att nio av de
sjutton målen är relevanta för temat ohälsa och hälsoojämlikhet, varför dessa nio kommer att vara
centrala i framtagandet av denna modell. De mål som har bedömts som relevanta är mål 1 Ingen
fattigdom, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål
8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer
och samhällen, mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen samt mål 17 Genomförande och globalt
partnerskap.
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Figur 5 De mest relevanta globala målen

Arbetet med detta block kommer att genomföras mellan april och juni och kommer utöver vad som
nämnts ovan att ske i ett nära samspel med uppdragsgivaren.
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5

Tidplan och övriga aspekter av
genomförandet
I denna rapport har genomförandeplanen beskrivits i fem huvudområden och sex block (se fig 2
ovan). Planen sammanfattas nedan med fokus i de återstående delarna i uppdraget. Hittills
(september 2018) har utvärderingen omfattat en uppstartsfas och en förstudiefas som mynnat ut i
denna rapport.

5.1

Analys del1 – Hösten 2018
Okt – dec

Bakgrunden till MK (I), arbetet i MK (II) och arbetet efter MK (III)
-

Block 1: Analys av bakgrunden till och arbetet i MK
Dokumentanalys – bakgrundsmaterial, underlagsrapporter
Inledande intervjuer kring bakgrund och tillkomst av MK – politisk ledning vid
beslutet om kommissionens inrättande, tjänstepersonledning vid
Stadskontoret och tjänstepersoner med operativt ansvar, ordförande och
urval av kommissionärer, urval senior advisors, civilsamhällesorganisationer

Block 2: Analys av beslutsprocesser
Dokumentstudie – hur rekommendationer och åtgärdsförslag har omsatts i
uppmaningar, utredningar, beslut och implementering. Utgångspunkt i
tidigare återrapportering.
Uppföljande intervjuer med ansvariga vid stadskontoret, olika förvaltningar
samt övriga berörda aktörer
Okt – mars

Utfall i jämlik hälsa

Okt – dec

Block 3: Analys av måluppfyllelse (hur har jämlikheten i hälsa utvecklats)
Kvantitativ deskriptiv analys över hur jämlikheten i hälsa har utvecklats efter
det att Malmökommissionens arbete inleddes (och avslutats).
Block 4: Kvantitativ analys av förklarande faktorer
Jämföra utvecklingen i ett urval indikatorer (av dem som anges i föregående
avsnitt) för Malmö med den för motsvarande indikatorer i övriga Sverige.
Experimentellt angreppssätt: åtgärder som i högre utsträckning har
genomförts jämfört åtgärder som i lägre grad har genomfört; koppling av
indikatorer; ev skillnad i utveckling
-

Jan
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Jan
Jan-mars

5.2

Block 5: Kvalitativ analys av förklarande faktorer
Intervjuer med ansvariga vid mest relevanta nämnder/förvaltningar samt
kommunala bolag, för omhändertagandet av MK:s förslag
Seminarium med vetenskaplig expertgrupp för att generera förklarande
hypoteser
Delrapport halvtid och Seminarium med referensgrupp – hypoteser som
genereras används för nästa steg i analysen
Fokusgrupper, minst en för vardera av de sex områdena
-

Analys del 2: våren 2019
Vårens arbete inbegriper båda inriktningar – process & organisering och resultat & effekter. Fokus är
nu hur erfarenheterna från det som lyfts fram i faserna 1-3 och resultat när det gäller befolkningens
hälsoutveckling kan användas i det framåtriktade arbetet. Under våren fördjupas detta arbete
genom fokusgrupper och dialog. Tolkningsseminarium lägger grund för slutrapport.

Febr-april

Febr-april

Maj

5.3

Forts Block 5 Kvalitativ analys av Kommissioens resultat och effekter
Kvalitativ analys av MK:s effekter
Ytterligare urval av intervjuer, utifrån resultat av dokumentstudier,
kvantitativ och kvalitativ analys
Arbete med forskargruppen för analys och utarbetande hypoteser
Genomförande av 6-8 fokusgrupper där hypoteser prövas om hur
MK:s förslag har påverkat utvecklingen i indikatorer. Forskare
medverkar i utvalda fokusgrupper
Block 6 Förslag till modell för fortsatt arbete, påbörjas
Under våren inleds också arbetet med att ta fram en modell för
uppföljning av ohälsa och ojämlikhet
Definiera relevanta Agenda 2030-mål och inled arbetet med att
utveckla indikatorer
Delrapport och avstämning
Sammanställning av resultaten av de 5 utvärderingsblocken
Utarbetande av delrapport som underlag för dialogseminarium
Återkoppling och dialog

Samlad analys, rapportering, spridning - sommar och
höst 2019
Under sommaren och hösten ligger fokus på att revidera och utveckla resultaten från den PM som
presenterades i maj. Syftet är att sammanställa resultaten från de fem utvärderingsblocken till en
samlad slutrapport. Utöver detta sker följande:
Framtagande av modell för uppföljning av ohälsa och hälsoojämlikhet med koppling till mål och
delmål i Agenda 2030. Arbetet förutsätter nära dialog med uppdragsgivaren och den nulägesanalys
som Malmö stad tar fram.
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En delrapport tas fram som underlag för Dialogseminarium. Som ett led inför sammanställande av
slutrapport genomförs ett tolkningsseminarium Detta för att diskutera och förankra utvärderingens
slutsatser hos relevanta målgrupper.
Utvärderingens avslutande moment innebär att ge en samlad bild, baserad på allt arbete som gjorts.
Skriftlig slutrapport levereras till uppdragsgivaren och bearbetas vidare i en remissprocess där
uppdragsgivaren får möjlighet att kommentera innehåll och utformning. Uppdragsgivaren avgör hur
man vill organisera processen internt och på vilket sätt/var utvärderaren kommer in, för att
stimulera en lärandeprocess i det fortsatta arbetet.
Juni – sept

Forts. Block 6 Förslag till modell för fortsatt arbete
Formulera kvantitativa respektive kvalitativa indikatorer
Definiera behovet av kompletterande mål, delmål, åtgärder och
indikatorer för att följa upp ohälsa och hälsoojämlikhet, vilka inte
redan återfinns i Malmökommissionens slutrapport eller i Agenda
2030-ramverket
Definiera ansvariga förvaltningar/instanser i kommunen för
respektive indikator (insamling och rapportering av data samt
uppföljning)

Juni – sept

Utveckla slutrapport:
Bearbetning av synpunkter, frågor, kommentarer från dialogseminarium.
Preliminär skriftlig rapport levereras
I dialog med uppdragsgivaren fastställs den slutliga rapporten från
utvärderingen.
Slutsatser och rekommendationer presenteras i forum som väljs av
uppdragsgivaren, t.ex. i form av medverkan i en slutkonferens.

Okt
Okt – början nov
Nov
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6

Bilaga – Mål, åtgärder och
indikatorer ur Malmökommissionens
slutrapport
I det här dokumentet listas mål, åtgärder och indikatorer hämtade ur Malmökommissionens
slutrapport. Jag har lämnat kommentarer.
Fetmarkerat text är mål från MKs slutrapport
Kursivtext är föreslagna åtgärder i MKs slutrapport.
Text i gråa rutor är redovisad statistik i figurer från MKs slutrapport
•

Text som ser ut så här är indikatorer som WSP föreslår bör följas upp för respektive rubrik,
enligt tidigare leverans av FörstudiePM

HUR MÅR MALMÖ?
Malmös befolkningsutveckling (Salonen, 2012)
Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder för kvinnor och män i Malmö efter
utbildningsnivå (eftergymnasial, gymnasial, ,förgymnasial) (per kön) (SCB, bearbetning för
kommissionen 2012) (figur eller tabell, se s 24)
Index för ojämlikhet mellan utbildningsgrupper i Malmö (Shkolnikovs metod) (SCB, bearbetning för
kommissionen 2012)
Diabetes under graviditet (procent) hos förstföderskor och omföderskor med födelseland Libanon,
Irak och Sverige, boende i Malmö (Molin, 2012)
Andel elever i klass 9 som druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade. Flickor och pojkar per
stadsdel (Malmöelevers levnadsvanor, Malmö stad, 2009)
Andelen 6-åringar med karies i behov av lagning. Tandkliniker i Malmö 2010 (Matsson i Köhler,
2012)
Andel med dålig självskattad hälsa bland män och kvinnor i Malmös stadsdelar (per kön) (Lindström
et al, 2012)
Andelen män respektive kvinnor i Malmö med dålig självskattad hälsa baserat på utbildningsnivå
(Lindström et al, 2012)
Andelen dagligrökande män respektive kvinnor i Malmö baserat på utbildningsnivå (Lindström et al,
2012)
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Sjukfrånvarovolym år 2011 i Malmö stad. Kvinnor och män, olika åldrar (* Antal sjukdagar
(kalenderdagar) dividerat med antalet anställningsdagar) (Malmö stads personalredovisning 2012.)
Jämförelse mellan malmöbor födda i Irak och malmöbor födda i Sverige (procent) (Daryani et al,
2012)

BARN OCH UNGAS LIVSVILLKOR
Stärk alla barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet.
Utveckla arbetet med att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut.
Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt
Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen.
Inrätta ett kommunalt familjestöd.
Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.
Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med långvarigt
försörjningsstöd, avsett för barns fritids och kulturaktiviteter.
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Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden
Öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljerna i Malmö
Minska hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i
Malmö.
Ta fram ett handlingsprogram för att öka tillgången på bostäder av god kvalitet som barnfamiljer
har råd med.
Ta fram ett handlingsprogram för att åtgärda brister i miljön för barn och unga i Malmö.
Barnfattigdom i Malmö och riket (Angelin och Salonen 2012)
Antal barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö baserat på oförändrad respektive halverad nivå
fram till år 2020 (Angelin och Salonen 2012)
Andelen 4-åringar i stadsdelarna i Malmö som är trångbodda (Albin et al, 2012)
Trångboddhet bland 133 familjer i Rosengård (Albin et al, 2012)
Genomsnittliga halter (årsmedelvärde) av kväveoxider vid förskolor och skolor i Malmös olika
stadsdelar (Albin et al, 2012)
Förskolor med bullernivåer som överskrider det rekommenderade riktvärdet på 55 decibel (dB(A);
dygnsmedelvärde vid fasad (93)
•

•
•
•
•

Förändring i upplevd delaktighet hos skolungdomar för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst (Underlagsrapport till MK, Barn i Malmö – skilda
livsvillkor ger ojämlik hälsa)
Förändring i barnfattigdom (jmfr riket) (andel barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
(låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller förekomst av försörjningsstöd)
Förändring i trångboddhet bland barn 4 år per stadsdel (Trångboddhet definieras vanligtvis
som att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två.)
Förändring i andel med högskolepedagogisk utbildning i förskolan per stadsdel
Förändring i andel avdelningar med förskolegrupper över medelvärde per stadsdel

BOENDEMILJÖ OCH STADSPLANERING
Staden ska säkerställa att alla Malmöbor har förutsättningar för en passande bostad och bra
boendemiljö.
Minska bostadsbristen.
Etablera en ny kommunal utförarorganisation för uppdragsbaserat bostadsbyggande.
Stadsplanering ska bidra till att minska boendesegregationen.
Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska investeringar.
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Utveckla och intensifiera det framgångsrika arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper,
arbetsplatser och servicefunktioner.
Omvandla barriärer till sammanlänkande områden.
Satsa på två storslagna stadsförädlingsprojekt – Amiralsstaden och ”Bygga om Dialogen”
Stadsplanering ska bidra till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser
som inbjuder till delaktighet.
Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet.
Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.
Färdigställda bostäder relativt bostadsbehov i Malmö (Malmö stad, 2010)
Segregationsmönster baserat på inkomst (andel låg och hög inkomst) och etnicitet (andel
utrikesfödda utanför Norden och Västeuropa och andel svenskfödda)

Andel (procent) av befolkningen i Malmös stadsdelar i åldern 18-80 år med låg tillit till andra
människor 2008, samt förändring över tid 2002-2008 (per kön)

UTBILDNING
Alla barn och unga i Malmö stad ska ha tillgång till likvärdig förskola/fritidshem/skola av hög kvalitet.
Genomför en grundlig inventering av resursbehov i stadens utbildningsinstitutioner åtföljt av en
finansieringsplan.
De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas.
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Personal som arbetar i stadens utbildningsinstitutioner måste ha en hög kunskapsnivå och
möjligheter till professionell utveckling. Fortsätta satsa på kompetensutveckling, det som kallas
Skolsatsning 2012, för ökad kompetens hos lärare på alla nivåer för att klara övergången till ny
skollag, läroplaner och kursplaner.
Resultatet av varje skolforms systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för hur personalens
fortbildning och vidareutbildning prioriteras.
Barns och ungas inflytande över vardagen i förskola, fritidshem och skola, utifrån de förutsättningar
som råder på varje skolnivå, ska stärkas genom att aktivt inkludera dem i det systematiska
kvalitetsarbetet. Detta gäller även föräldrainflytande.
Utbildningsinstitutioner ska arbeta aktivt med hälsorelaterade frågor genom att ämnet Idrott och
Hälsa förstärkt ges till samtliga elever vid Malmö stads skolor.
Alla barn i förskoleåldern i Malmö går i förskola med god kvalitet minst 20 timmar i veckan senast
2015.
Kartlägg vilka barn som står utanför förskoleverksamheten följt av aktivt uppsökande och anpassad
information till föräldrar som inte har sina barn i förskolan.
Barngruppernas storlek i Malmös förskolor ska minska. Ett första mål är att barngrupperna för barn i
åldrarna 0–3 inte ska överstiga 15.
Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på
gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande program.
Tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling följt av tidiga stödåtgärder vid behov.
Gäller både svenska språket och andra modersmål.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser på förskolor och skolor med många barn från flerspråkiga
miljöer och i synnerhet på 1–3 skolor med låg måluppfyllelse. All undervisande personal ska ha
kompetens i läs- och skrivprocessen samt språklig medvetenhet. Om denna kompetens saknas ska
kompetensutveckling göras obligatorisk.
Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultat som vid behov följs upp med adekvata
stödinsatser.
Samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och erbjudas studiehandledning på sitt
modersmål.
Alla barn i åldern 6 –12 år ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet.
Barngruppernas storlek i Malmös fritidshem ska minska. Ett första steg är att barngrupperna inte får
överstiga 30 barn/avdelning.
Andelen högskoleutbildad personal ska öka i Malmös fritidshem. Ett första mål är att 75 procent av
fritidshemspersonalen har högskoleutbildning och på sikt all personal.
Inrätta minst en heltidstjänst med ansvar för fritidshem på den nya grundskoleförvaltningen.
Alla elever som har påbörjat gymnasiestudier ska ha slutfört sina studier inom en femårsperiod.
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Permanenta Ungdomsuppföljningen vid Vägledningscentrum samt tillför resurser för arbetet med att
följa upp, informera och motivera ungdomar till studier och/eller praktik
Genomför en kraftfull satsning på utbyggnad och personalförstärkning av såväl medicinskt,
psykologiskt, specialpedagogiskt och socialt utbildad personal inom Elevhälsan vid de kommunala
gymnasieskolorna.
Sent anlända elever i Malmö ska ges tillträde till eller en snabb övergång till studier inom ordinarie
grund- och gymnasieskoleverksamhet.
Reformera systemet för mottagandet av nyanlända elever.
För varje nyanländ elev i gymnasieålder ska en ordentlig kartläggning av förkunskaper göras och en
åtgärdsplan upprättas från första dagen i skolan som består av en strategi för hur eleven ska stödjas
för att uppnå mesta möjliga framgång i skolan.
Elevsammansättningen i Malmös skolor ska vara integrerad med avseende på socioekonomiska,
etniska, könsmässiga och prestationsmässiga kategorier.
Inrätta, finansiera och förlägg attraktiva profiler till skolor i de mest utsatta områdena för att
attrahera elever från hela staden.
Se över konsekvenserna av de nyplanerade skolornas lokalisering samt överväg en ny struktur för
grundskolornas organisering i Malmö.
Hitta nya vägar att sprida information om utbildningsinstitutionernas verksamhet och utveckling till
allmänheten för att förebygga stigmatisering.
Beräkning av avkastning på investering i humankapital för barn från resursfattiga förhållanden i ett
livsperspektiv (Heckman 2006 i Persson, 2012)
Andel med högskolepedagogisk utbildning per stadsdel (Stadskontoret, 2011b i Persson, 2012)
Antal barn med förskoleplats, fördelat efter ålder (Persson, 2012)
Andel avdelningar per storlek på barngrupper Malmö, Göteborg och Stockholm i förhållande till
medelvärde för samtliga kommuner (Skolverket 2010b i Persson, 2012)
Andel småbarnsavdelningar och storlek på barngrupper Malmö, Göteborg och Stockholm i
förhållande till medelvärde för samtliga kommuner (Skolverket 2010b i Persson, 2012)
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (Skolverket, 2010:b i Ludvigsson och
Falkner, 2012.)
Barn per avdelning i fritidshem i relation till medel för samtliga kommuner (38,1 barn) (Skolverket,
2010 i Ludvigsson och Falkner, 2012.)
Antal barn per årsarbetare i fritidshem i relation till medel för samtliga kommuner (21,5) (Skolverket,
2010 i Ludvigsson och Falkner, 2012.)
•

Förändring i genomsnittlig utbildningsnivå för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön
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•
•
•
•

Förändring i andel som går ut från årskurs 9 med fullständiga betyg för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
Förändring i andel med slutbetyg från gymnasiet nationellt program för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Cederberg M, 2012)
Förändring i andel som klarar alla delprov i årskurs 3 för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön( (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska skolan 2012.)
Förändring i andel som klarar ämnesprov i svenska och engelska i årskurs 3 för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska
skolan 2012.)

INKOMST OCH ARBETE
Malmö stad ska aktivt verka för att möjliggöra en ekonomiskt skälig levnadsnivå för alla och minska de
ekonomiska skillnaderna mellan hushållen.
Kommunen följer upp den fördelningspolitiska utvecklingen i staden och vidtar åtgärder för att
minska och mildra dess oönskade effekter.
Inled en diskussion på nationell nivå om att höja riksnormen för nationellt försörjningsstöd.
Malmö stad ska aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten
av nya jobb.
Utveckla en integrerad modell för sysselsättnings- och välfärdsfrågor med nationella (FK, AF,
Migrationsverk etc.) och lokala (socialtjänst m.fl.) instanser.
Använd fysiska investeringar som en motor för lokal sysselsättning och urban utveckling.
Flytta ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där människor känner sig hemma.
Fortsätt att stärka satsningarna på kommunal arbetsmarknadsutbildning och förhindra därigenom
framväxten av en låglönesektor.
Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga dolda kompetenser
och andra potentialer i lokalsamhället.
Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 år.
Malmö stad ska vara en förebild i att förena en hög kvalitet på välfärdstjänsterna med goda
arbetsförhållanden.
Samordnad inspektion med avseende på arbetsmiljön.
Utarbeta och implementera strategier som främjar goda arbetsförhållanden i Malmö Stads egen
verksamhet och verksamhet som upphandlas.
Inför kollegiala granskningar som metod för att utveckla organisationsformer med självständigt
lärande.
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Synliggör, stötta och jämställdhetsintegrera det obetalda arbete som bidrar till en socialt hållbar
utveckling av Malmö.
Stärk samarbetet med civilsamhället och dra fördel av dess potentialer till att skapa sociala
innovationer.
Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga det obetalda
arbetets omfattning.
Andel med dålig självskattad hälsa bland män och kvinnor i Malmös stadsdelar (Lindström et al,
2012)
Medelinkomst* för personer 20–64 år i landets tre storstäder i relation till riket (Index 100 =
medelinkomst i riket respektive år) (*Förvärvsinkomst före skatt inkl. inkomst från
näringsverksamhet och beskattningsbara transfereringar.) (Salonen, 2012)
Inkomstojämlikhet. Gini coefficient. (Salonen 2012)
Förändring av inkomstfördelningen i Malmö (disponibel inkomst kr/mån)(www.svtpejl.se)
Andel (procent) förvärvsarbetande bland 20–64 åringar i Malmö och riket (Salonen, 2012)
Andel med dålig självskattad hälsa sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med dålig psykisk hälsa sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med sömnbesvär sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne, Folkhälsoenkät
Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med besvär med karies (hål i tänderna) sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i
Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008)
Andel som anser sig vara under ekonomisk stress sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i
Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008)
Andel som önskar byta yrke sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne, Folkhälsoenkät
Skåne 2008)
Andel med anspänd arbetssituation sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008)
•
•
•

Förändring i sysselsättningsgrad för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i disponibel medelinkomst för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i inkomstojämlikhet (gini-coefficient) (per kön)

HÄLSO OCH SJUKVÅRD
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Malmö stad upprättar tillsammans med Region Skåne en handlingsplan för att bättre uppnå mer
jämlikt fördelad hälsa och vård på lika villkor för hela Malmös befolkning.
Säkerställ att mödrahälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika villkor.
Säkerställ att barnhälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika villkor .
Förbättra villkoren för en socialt jämlik mammografiscreening.
Genomför en analys av läkarbesök i öppen vård i Malmös stadsdelar.
Erbjud hälsokontroller till alla som fyllt 80 år.
Förbättra den interkulturella kompetensen och kunskaperna om sociala bestämningsfaktorers
betydelse för levnadsvanorna inom hälso- och sjukvården.
Alla barn i Malmö ska ha en likvärdig hälso- och sjukvård, samt hälsofrämjande och förebyggande
insatser tills de slutar skolan.
Stärk inriktningen på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa inom mödrahälsovård,
barnhälsovård och inom den kommunala elevhälsan.
Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande barns hälsa
Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp på barn.
Utvärdera familjecentralerna.
Elevhälsovården i Malmö ska garantera en likvärdig och hög kvalitet i såväl offentlig som privat
skolform.
Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården.
Kunskaperna om befolkningens hälsa i Malmö ska förbättras och resultaten ska analyseras och
användas i kommunens och regionens förebyggande arbete.
Etablera en kvalificerad epidemiologisk bevakning av stadens hela befolkning.
Använd analyser från skaderegistret i Malmö för att kontinuerligt omsätta resultaten i praktiskt
förebyggande arbete inom alla områden.
Antal läkarbesök 2010 per invånare och år i Malmö, åldersstratifierat (Beckman, 2012)
Samvariationen mellan andel som deltagit i mammografiscreening i Malmö och socioekonomi
(Zackrisson, 2012)
Andel förstabarnsfamiljer som har fått hembesök 2010 i de olika stadsdelarna, sorterade i fallande
ordning. Streckad stapel visar genomsnittet för Skåne län utom Malmö (Köhler, 2012)
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga förväntade medellivslängd för hela Malmö och
per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
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•
•
•
•
•
•
•
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga självskattade hälsa för hela Malmö och per
stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel av befolkningen med självskattad dålig fysisk respektive psykisk hälsa för
hela Malmö och per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i antal registrerade självmordsförsök för hela Malmö och uppdelat på kön och
härkomst
Förändring i antal läkarbesök per invånare och år för hela Malmö och per stadsdel,
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i slutenvårdsutnyttjande för hela Malmö och per kön
Förändring i diabetes under graviditet hos förstföderskor för hela Malmö och per stadsdel
Förändring i andel barn med övervikt och fetma (vid 4 års ålder)
Förändring i andel barn med karies (vid 6 års ålder)

KUNSKAPSALLIANSER
Främja utvecklingen av lärande och kunskapsutvecklande organisationer med potential- och
orsaksorienterade förhållningssätt som tar tillvara på erfarenheter och informell kunskap, till exempel
interkulturell kompetens.
Inkludera regelbundna levnadsundersökningar i processerna.
Använd kollegiala granskningar för att göra arbetsorganisationerna mer lärande och för att
långsiktigt utveckla kunskaperna om arbetslivet.
Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla kunskaperna om
problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen.
Främja en demokratisk utveckling av governance och möjliggör delaktighet i olika former genom en
inkluderande styrning.
Utveckla ett ledarskap som möjliggör hållbar utveckling.
Använd forskningscirklar för kunskapsproduktion och verksamhetsutveckling grundad i deltagarnas
egna problemformuleringar.
Utveckla holistiska styrinstrument
Utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en övergripande
hållbarhet.
Skapa nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället baserade på
kunskapsallianser, som kan bidra till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd.
Vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration.
Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och
intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för genomförande och uppföljning av
Malmökommissionens arbete.
Här borde det finnas indikatorer som kopplar till delaktighet och tillit till civilsamhället
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•
•
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•

Förändring i upplevd tillit till andra människor för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel med låg tillit för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i upplevd delaktighet i samhället för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i valdeltagande för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
(och härkomst?)

-
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