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BAKGRUND
Kommission för ett socialt hållbart Malmö tillsattes 2010 för att ta fram
underlag, analysera och föreslå åtgärder för att motverka en fortsatt ojämlikt
fördelad hälsa i Malmö. I sin slutrapport från 2013 fanns som ett av 72
förslag följande:
Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör
fysiska investeringar.
Under hösten 2014 arbetade en tvärsektoriellt sammansatt arbetsgrupp,
hämtad från Malmös Lokala Healthy Cities grupp, med att ta fram ett
verktyg bestående av en matris och en manual anpassad till Malmös
ambitioner. Arbetsgruppen representerades av medlemmar från
Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Miljöförvaltningen och
Stadskontoret. Under arbetets gång har verktyget i olika stadier testats på
projekt tillsammans med ytterligare intressenter (Byggherrar, konsulter,
fastighetsägare, stadsområden, medborgare och förvaltningar).
Efter pilotåret 2015 har matrisen och manualen för processledare reviderats
i en första omgång. Efter hand har ytterligare revideringar gjorts, för att
bättre stämma överens med kommunfullmäktiges budgetmål och
stadsbyggnadsnämndens nedbrutna mål. Nämnden har beslutat att
åtminstone alla Planprogram ska genomgå en SKB.

VARFÖR SKB
Den fysiska miljön påverkar våra levnadsvanor, hur vi förhåller oss till
andra i vår omgivning och hur vi mår. Den kan även visa på sociala faktorer
genom skillnader i exempelvis omhändertagande, kvalitet och tillgång till
service. Det handlar om faktorer utifrån både ett individperspektiv och ett
samhällsperspektiv. De sociala perspektiven är viktiga för att få en
fungerande miljö där tillit och tolerans bildar bas och balans för så många
som möjligt i goda och jämlika livsmiljöer. Därför är det viktigt att tidigt i
planeringen för fysiska förändringar vara medveten om vad som påverkar
sociala faktorer och hälsans bestämningsfaktorer.
Syftet med SKB
En genomförd SKB har framför allt två syften:
1) Bedömningen ska bidra till planens förbättring och ge en ökad
medvetenhet om hur den fysiska planeringen påverkar sociala frågor.
2) Sociala faktorer ska synliggöras så att nämnden får en bättre
uppfattning kring vad de säger ja eller nej till.
Kopplingen hälsa och sociala faktorer

En god hälsa gynnar både individen och samhällsutvecklingen i stort. Hälsa
handlar om så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Hälsa inbegriper
allt från individers val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer
och demokratiska rättigheter i samhället. Hälsans bestämningsfaktorer visar
att det finns ett tydligt samband mellan folkhälsa och sociala faktorer som
ekonomisk trygghet, utbildning, jämlika levnadsvillkor och samhörighet till
resten av samhället.
Att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor är speciellt viktigt att ta
hänsyn till. Pojkar och flickor påverkas mer än vuxna av sin närmiljö där
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både den rent fysiska miljön och den sociala miljön med sina rådande
normer kan vara mer eller mindre hälsofrämjande. Barns begränsade
rörelsefrihet ställer helt andra krav på närhet jämfört med vuxnas behov.
Många åtgärder som gynnar barn gynnar också andra grupper, exempelvis
äldre och funktionshindrade, därför sammanfaller ofta barnrättsperspektivet
med andra perspektiv.

Bilden illustrerar hälsans bestämningsfaktorer och visar att individens sociala
sammanhang har betydligt större påverkan på livsstil och beteende än vad övriga
samhällsarenor har. Stadsplanering kan med sina redskap påverka de sociala
sammanhangen med hjälp av bland annat lokalisering och blandning av
bostadstyper. Illustration från Östgötakommissionen.

VERKTYGET
Till hjälp vid den sociala konsekvensbedömningen används en matris. De
sociala aspekterna (matrisens vänstra spalt) är i princip samma aspekter som
har använts i Göteborgs vedertagna verktyg för Sociala konsekvensanalyser,
SKA. Här är de formulerade som Ansvaret för helheten, Samspel &
Sammanhang, Vardagsliv & Service, Gröna miljöer & Hälsoperspektivet,
Identitet och Dialog & Normer. Det är främst dessa aspekter med
underliggande frågeställningar tillsammans med de eventuella
risker/genomförandehinder som kan dyka upp (de rosa fälten) som utgör
själva verktyget.
Som komplement till de sociala aspekterna har den andra axeln försetts med
rubriker som stämmer överens med de prioriterade inriktningar som svarar
till Malmö Stads och Stadsbyggnadsnämndens målformuleringar:
Delaktighet & Inflytande, Jämlikhet & Jämställdhet, Barnrättsperspektivet,
Goda livsmiljöer och Tillgänglighet. Inför bedömning anpassas matrisen
med frågeställningar i de tomma rutorna beroende på varje projekts unika
förutsättningar. Det gör verktyget användarvänligt oavsett storlek på projekt
eller när i processen bedömningen görs.
Till sin hjälp har processledaren en manual som går igenom varje aspekt,
utifrån varför den är med och vad vi vill uppnå. Där ges också tips om vad
som kan dyka upp i respektive ruta.
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GENOMFÖRANDE AV SKB
Matrisen syftar till att komma bort från att se SKB som en checklista där en
enskild handläggare på egen hand kan göra en bedömning. Det är under
samtalets gång, med de parter som ska bygga och förvalta, som trovärdiga
och genomförbara åtgärder kan konstateras.
För bästa resultat bör en bred grupp, så tidigt som möjligt och under relativ
kort tid göra bedömningen (max två timmar för att inte upplevas som
belastande för projektet). Bred grupp betyder att inte bara kommunala
representanter ska delta. En bra regel är att både den som ska bekosta och
den som ska förvalta projektet deltar. En representant från lokal nivå är
värdefull (person från exempelvis skola, bibliotek, vårdcentral eller aktiv
förening). Från fall till fall bedöms vem som ska delta. Den korta tiden
kompenseras av att bedömningen kan återkomma efter några månader. Det
blir då också tillfälle att gå tillbaka och se om ansvar och bedömningar
fortfarande håller.
Inför
Projektansvarig eller motsvarande går tillsammans med processledaren
igenom förslaget så att frågeställningar som är aktuella för
bedömningsobjektet lyfts in i matrisen. Det är inte nödvändigt att
bedömningsgruppen ser dessa kommentarer eftersom de viktigaste frågorna
finns samlade under de sociala aspekterna (rosa rutor). De övriga rutorna
ska bara ses som ett ytterligare hjälpmedel för att inte missa relevanta
frågor.
Under
Gruppen koncentrerar sig till en social aspekt i taget och fokuserar på den
avslutande frågan om eventuella hinder och hur man kan säkra de positiva
resultat som man förhoppningsvis kan se. Verktygets sex olika aspekter har
beröringspunkter och går inte helt att särskilja från varandra. Trygghet och
tillit är exempelvis något som genomsyrar samtliga aspekter.
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Efter
Redovisningen görs inte i matrisen utan sammanställs efter bedömningen av
processledaren. Matrisen är bara ett hjälpmedel och ett stöd i
framtagningsprocessen. Redovisning blir istället en löpande text där
konsekvenser och kritiska faktorer listas. Där anges, om möjligt, vem som
ansvarar för att bevaka den kritiska faktorn. Här kan även eventuellt
beslutade åtgärder om förändringar skrivas in. Slutresultatet förmedlar den
kunskap som deltagarna i bedömningen besitter och som manualen hänvisar
till. Det finns inget givet svar som är rätt eller fel, eftersom det inte heller
finns en social checklista som ska uppfyllas. Innan SKB anses som färdig
får deltagarna möjlighet att kommentera den sammanfattande texten.

GENOMFÖRANDE I PRAKTIKEN
Idealet med en bred grupp av kompetenser har inte alltid gått att genomföra.
Ambitionen att ha med de som ska bekosta, bygga och förvalta har fungerat
sämre i större övergripande planprogram och de har heller inte alltid varit
närvarande i detaljplanerna.
En representant från lokalnivå har också bara undantagsvis deltagit.
Däremot har under 2019 representanter från Arbetsmarknad och
Socialförvaltningen, ASF, med sin kunskap från områdesprogrammet
deltagit och delvis haft med sig lokal kunskap. De har dessutom i sin
måluppföljning en kvantitativ indikator som är andel SBK som ASF deltagit
i av totalt genomförda på stadsbyggnadskontoret.
Två utförda SKB på samma plan, en i tidigt skede och en senare, har heller
inte genomförts. Däremot har SKB gjorts på detaljplan där det föregående
planprogrammet har en redovisad SKB.

UTVÄRDERINGEN
Under perioden 2015 till 2019 har tjugotre SKB gjorts. Utvärderingen har
gått till så att genomförd SKB har jämförts med den planbeskrivning som
handläggaren gör. Endast de planer som kommit vidare till en sådan
beskrivning har utvärderats. Det betyder att tio planer blivit granskade
(rödmarkerade). Nackdelen är givetvis att så få planer har kunnat utvärderas,
speciellt med tanke på att bedömningarna efter hand anpassats mer och mer
efter handläggarnas behov, så att de senast gjorda SKB ofta är de mest
relevanta.
Utvärderingen har utgått från de två huvudsyftena och sammanfattas här
under rubrikerna Nöjdhet, Fördjupning och Vidarebefordran.
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Genomförda SKB 2015
Planprogran 6045 Holma
och Kroksbäck
Dp5404 Lindängen
Dp 5448 Botildenborg
Genomförda SKB 2016
Dp 5479 Lärkträdet
Dp 5476 Sjösättningen
Pp 6048 Stadion
Dp 5513 Bellevuegården
MKB
Bellevuegården Stena
Pp 6049 Gottorp
Mobilitet/Infrastruktur
Genomförda SKB 2017
Dp 5533 Söder om
Hylliebadet
Pp 6028 Norr om
Kalkbrottet
Genomförda SKB 2018
Dp 5589 Härbärget
Dp 5588 Holma
Dp 5592 Hyllie park
Genomförda 2019 tom
juni
Pp 6051 Amiralsstaden
Dp 5478
Bangårdsterrassen
Dp 5534 Lindängen
skola
Dp 5564 Norra Ellstorp
Pp 6050 Lorensborg
Bellevue
Linjedragningar buss
Konstmuseum
TOTALT
23 SKB varav 10
utvärderas

antagen
SBN 2016

Påbörjad/Färdigställd
Dpl påbörjade

KF 2017
SBN 2018

Byggnation påbörjad/nej
Nej/nej

SBN 2019
SBN 2017
SBN 2017
nej

nej
Byggnation påbörjad/nej
Nej/nej
Nej/nej

Ingen dp påbörjad
2016
Inför
storstadspaketet

Dpl påbörjade

nej
nej
nej
vilande
samråd
nej
SBN 2019
Samråd, SKB gjord
under samrådet
samråd
nej
Inför planering
Inför lokalisering
8 antagna

Varav två med färdiga
eller påbörjade byggnader

Nöjdhet
Begreppet nöjdhet utvärderas utifrån syftet att bedömningen ska bidra till
planens förbättring och ge en ökad medvetenhet om sociala frågor. Efter
utförd SKB har deltagarna fått möjlighet att svara på en enkät med tre
snabba frågor.
1. Gav bedömningen nyttiga synpunkter för fortsatt arbete?
2. Är det givande för projektet att peka ut ansvar och eventuella hinder?
3. Skulle du kunna rekommendera verktyget till andra projekt?
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Utöver att svara ja eller nej på frågan fanns möjlighet att lägga till
kommentar. När enkät inte delats ut har det berott på att deltagarna varit
enbart interna från stadsbyggnadskontoret och redan deltagit i en eller flera
SKB.
Av de som besvarar enkäten har samtliga svarat ja på de tre frågorna (det
finns ett nja med som motiverades med att man inte hade kännedom om
andra verktyg). De skrivna kommentarerna är också överlag positiva med
tips om när och hur verktyget kan användas.
Exempel från fråga ett: Gav bedömningen nyttiga synpunkter för fortsatt
arbete?
 Vi kunde prata öppet om idéer. Bidrog delvis till förankring. Även till
att se delar som vi inte fångat upp.
 Nyckelaspekter kom fram tydligare
 Även om många saker redan kommit upp tidigare, så poängteras
vissa saker och vet vad som är viktigt att hålla koll på.
Exempel från fråga två: Är det givande för projektet att peka ut ansvar och
eventuella hinder?
 Generellt ja, men det får inte bli för tungrott så det gäller att avväga
så det hålls på en lagom nivå.
 Ibland svårt i detta projekt pga tidigt i processen
 Frustrerande bara att på ett tidigt planeringsstadium inte kunna
göra det i så hög grad
Exempel från fråga tre: Skulle du kunna rekommendera verktyget till andra
projekt?
 Ja, absolut. Kloka synpunkter är alltid viktigt att få in. Frågan är bara
i vilket skede. I detta fall hade vi som sagt kommit ganska långt så
det borde kanske vara föremål för kritisk granskning något tidigare,
dock inte för tidigt.
 Skulle behövas i alla möjliga utvecklingsprojekt, för att få tid att
reflektera tillsammans fokuserat.
 Skapar medvetenhet och reflektion.
Resultat
Utifrån enkäternas resultat vågar man dra slutsatsen att delar av det första
syftet kan besvaras positivt. Ja, bedömningen har bidragit till en ökad
medvetenhet om sociala frågor. Det är inte lika självklart, utifrån
enkätsvaren, att planen därefter blev socialt förbättrad.
Fördjupning
Som en komplettering till enkäternas enkla frågor djupintervjuades 2018 två
handläggare på stadsbyggnadskontorets planavdelning. På frågan om vilka
hinder man ser för SKB svarade de bland annat:
Verktyget kan skapa en ökad förståelse för de sociala frågorna bland de som
involveras i bedömningen men för att verktyget ska ha en reell effekt i
praktiken behöver vi kunna säkra att åtaganden som görs faktiskt genomförs i
praktiken. Verktygen för det har vi inte. För att skapa en ökad kunskap om
frågorna bland planhandläggare är det snarare kontinuerliga diskussioner på
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arbetsplatsen som behövs, en förståelse som jag i och för sig tror och hoppas
att många planhandläggare redan har.
Det främsta hindret är att frågorna kommer in i senaste laget, inte så naturligt
att det är då de ska hanteras i huvudsak. Detaljplanen är inte utformad för att
hantera den här typen av sociala åtaganden. Men jag är inte helt tillfreds med
hur det funkar med MKB heller. De sociala frågorna behöver kommunen lyfta
på ett mer övergripande plan. Hur kan vi exempelvis hantera de sociala
åtagandena när vi skriver avtal?

Resultat
Båda intervjuade ansåg att SKB gjorde bäst nytta i Planprogram och
Fördjupade översiktsplaner. När SKB för planprogram jämförs med utfallet
syns dock att sociala intentioner som tas upp i planprogram inte
nödvändigtvis följer med till detaljplaneskedet.
Vidarebefordran
Utvärderingens andra del handlar om hur SKB ger någon faktisk förändring
och om de kritiska aspekterna redovisas i planbeskrivningarna. Här spretar
resultatet från att en gjord SKB inte nämns till att den återges i sin helhet.
Överlag syns dock att de kritiska faktorer som man är överens om i
bedömningsgruppen inte redovisas lika tydligt i planbeskrivningarna.
Många av de kritiska aspekterna är sådant som bör följas upp vid bygglov,
men då de inte anges i planbeskrivningen minskar sannolikheten att de
beaktas i bygglovet.
Exempel på text som inte vidarebefordras:
Den nya hallen som planeras kan i detta sammanhang upplevas som en ny
barriär. Stor omsorg behöver läggas på utformningen och de aktiviteter som
där måste vända sig mot gatan för att området ska få en inbjudande
karaktär.
Eller:

För stor skillnad i kvalitet och uttryck mellan vårdboende, hyresrätter
och bostadsrätter kan istället för att bringa identitet till var och en,
upplevas som markörer och skiljare.
Samtidigt kan man tycka att just exemplen ovan hör till sådant som alltid
granskas i bygglovet, men det borde vara en hjälp för handläggaren om det
tydligare redovisades i planbeskrivningen.
Domstolsverkets/Bangårdsterrassens detaljplan är den som bäst redovisar
den sociala bedömningen sammanfattad i punktform. Exemplariskt anges de
minimala gårdarna med kvm per boende:
De två bostadsgårdarna är små vilket gör att lek och möten för de
boende försvåras. Antal kvm på gården per boende ligger under 2,0.
Som jämförelse kan nämnas att det i arbetet med Nyhamnens
Fördjupade översiktsplan har tolererats 5,0 kvm. Bangårdsterrassen
bidrar till en extra vistelseyta för boende utöver bostadsgården.
I detta sammanhang nämns inte att bangårdsterrassen ligger på kvartersmark
och inte nödvändigtvis hålls öppen eller anpassas för funktionsnedsatta.
Under rubriken Barnperspektiv beskrivs i samma planbeskrivning:
10 │ Stadsbyggnadskontoret │

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet.
Planområdet ligger i anslutning till ett verksamhetsområde vilket
medför att området idag har få möjligheter till rekreation och lekytor.
Planområdet utgörs av en långsmal fastighet vilket gör att vistelseytor
till bostäder och kontor föreslås förläggas på upphöjda bostadsgårdar
eller takterrasser skyddade från omgivande trafik och buller. I och till
planområdet föreslås ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät
bl.a. genom den föreslagna gångbron över bangården.
Den SKB som gjordes är betydligt skarpare i sitt ordval och
sammanfattningen anger:
Detaljplanen tillför kollektivtrafiknära bostäder på äldre
industriområde utan att ta grönområde i anspråk, men utifrån sociala
aspekter visar planen på brister (minimala gemensamma ytor för de
boende, brist på ytor för barns behov av lek och rörelse,
svårtillgänglig bangårdsterrass för vissa grupper, omgärdat av
trafikbarriärer och risk för otrygga sträckningar utan aktiviteter eller
social uppsikt).
Planen godkänns i nämnden, och man kan fråga sig om den skarpare
beskrivningen av sociala brister hade lett till ett annat resultat eller en annan
diskussion. I sammanhanget är det viktigt att åter påpeka att SKB inte görs
för att visa på felaktigheter, utan vill visa på de plus och minus som
nämnden ska ta ställning till.
Planprogrammet för Holma och Kroksbäck visade på tydliga sociala
ambitioner att koppla dessa miljonprogramsområden till de omgivande
villaområdena. Den genomförda SKB:n tydliggjorde det och redovisades
också i sin helhet. Svårigheten i efterföljande detaljplaner har varit att det
krävt grepp som fastighetsägarna inte varit intresserad av (trots att de satt
med i SKB).
Övriga planbeskrivningar har inte varit lika bra på att redovisa de sociala
konsekvenserna på ett tydligt sätt. Anledningen ligger dels i de svårigheter
som redovisas nedan.
Resultat
Bangårdsterrassens detaljplan hör till den som bäst redovisar SKB, men
eftersom den utgör ett undantag måste ändå konstateras att syftet att
beslutsfattare i nämnden ska se de sociala konsekvenserna överlag inte har
uppfyllts.
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Konstaterade svårigheter







Texten som är resultatet av SKB redovisar och sammanfattar
resonemanget på ett sätt som mer påminner om minnesanteckningar
(inklusive spekulationer och framtida råd). Den texten är inte
självklart lämplig att återges i sin helhet i planbeskrivningen.
SKB pekar ut ansvar som på sin höjd är förpliktigande, utan mandat
och som enbart bygger på den goda viljan. Det finns inga direktiv
eller rutiner om hur ansvarsfördelningen ska följs upp.
Som en av de djupintervjuade påpekar är inte detaljplanen utformad
för sociala faktorer utan har sina begränsningar. Brist på mätbarhet
och jämförelsetal gör att även när mätetal anges (exempelvis som
ovan, kvm gård per hushåll) är det fortfarande abstrakta siffror
eftersom vi inte anger vad det innebär för de boende eller vad som
Malmö anser är godtagbara mått.
För tillfället finns bara en person på Stadsbyggnadskontoret som
leder processen för SKB. Efter sommaren 2020 finns det ingen.
Nämndens beslut om att SKB ska göras finns dock kvar, samt ASF:s
krav på måluppfyllelse. Sociala konsekvensbedömningar som görs
av konsulter är inte att föredra. Ofta görs dessa utan någon
inblandning av representant från kommunen eller från annat håll,
och bidrar då inte heller till den ökade förståelse och
kunskapshöjning som intervjuperson ett anger.

Förslag på förändringar







SKB:s text uppdelas i en redovisande del med mötesanteckningar
från bedömningen. Här redovisas som tidigare resonemanget under
respektive social aspekt så att den positiva responsen från
bedömningarna behålls. Därtill läggs en text som är anpassad direkt
till planbeskrivningens rubriker inklusive en kort sammanfattning
som kan tas med i sin helhet under sociala konsekvensbedömningar.
Utpekande av ansvar har ansetts positivt och bör därför inte tas bort,
men begränsas till det som kan följas upp inom respektive
planarbete. Lämpligt att SKB:s processledare i samband med
planbeskrivningen checkar av med de utpekade. På så sätt förs också
kunskap tillbaka till hanteringen av SKB.
För att nämnden bättre ska förstå planens konsekvenser bör
jämförande nyckeltal tas fram (exempelvis inom arbetet med Täthets
PM) angående exempelvis bostadsgårdens yta.
Dags att fundera på framtida processledare.
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BILAGA Sammanfattningar av planernas utvärdering
Dp 5448 Botildenborg - Sammanfattning
Planbeskrivningen anger inte att en SKB har gjorts och den nämns inte heller
bland underlagen, men en social agenda kopplat till exploateringsarbetet har
upprättats med bland annat mötesplatser som fokus. Mötesplatser inom
detaljplaneområdet är dock minimala (en lekplats på ca 250 kvm för 41 bostäder,
6 kvm/bostad). Inför planeringen har en omfattande dialog förts med boende och
verksamma, som mest handlat om parkens utformning (Malmö stads område).

Dp 5404 Lindängen - Sammanfattning
De flesta kritiska aspekter som redovisades gällde centrum som sedan lyftes ut ur
detaljplanen. Entréförhållanden där bostadshusen vände framsidor och baksidor
mot den gemensamma gården ändrades inte, och de sociala aspekterna av en
sådan gård redovisades inte heller i planbeskrivningen.

Dp 5476 av Kv Sjösättningen - Sammanfattning
Planbeskrivningen sammanfattar en gjord SKB. De kritiska faktorer som nämns
handlar om risken att passagen delar kvarteret och gör det svårt för de boende att
utnyttja hela gården, eftersom bostadsrätternas gård tas helt i anspråk av
förskolan, samt att ett ”vi och dom” kan uppstå.
Hyresrätternas gård på 1600 kvm ska vara för alla boende. Cirka 150 hushåll (en
ökning sedan SKB gjordes) ger drygt 10 kvm per hushåll, (något som inte anges)
medan ny forskning (Minoura et al. 2012) visar att 20 kvm/hushåll kan räcka för
att skapa ”en rimlig rymlighet”). Borträknas yta för cykelparkering (2,5 cyklar/lgh)
och komplementbyggnader krymper yta per hushåll ytterligare. (Liberalerna
motsatte sig den låga exploateringen och ser gärna fler våningar)

Dp 5478 Bangårdsterrassen - Sammanfattning
SBK anges inte under Utredningar till grund för planförslaget, men i texten
framgår det att en SBK har gjorts och resultatet redovisas i punktform.
Exemplariskt anges de minimala gårdarna med kvm per boende, men inte i så
tydliga ordval som SKB:s sammanfattning anger. Bestämmelserna i detaljplanen
kräver inte att bangårdsterrassen ska ha ramp och på så sätt vara tillgänglig för
alla.

Dp 5479, Lärkträdet 16 - Sammanfattning
Vikten av att behålla och värna befintliga träd syns i planbeskrivningen. Under
samhällskonsekvenser beskrivs att en SKB gjorts och vad som ändrats efter
bedömningen (parksträng utgick). SKB nämns också under Utredningar till grund
för planförslaget. Många av de kritiska faktorer som utpekas ansvarar Akelius för i
bygglovs- och förvaltningsskede, där vi ännu inte är.
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Dpl 5564 Norra Ellstorp - Sammanfattning
Under rubriken Konsekvenser anges endast att en MKB inte ansetts nödvändig,
ingen kommentar om en SKB. Inte heller under samhällskonsekvenser finns
sociala konsekvenser nämnda, eller text hämtad från kritiska faktorer. Under
rubriken Underlag till planarbetet nämns inte att en SKB har gjorts. Bedömningens
huvudsakliga kritik som berörde små gårdar (angivet i kvm per boende) och
avsaknad av gård redovisas inte, däremot anges under Barnperspektivet att
planen har ”goda förutsättningar” för barn. Medskickat att SKB bör följas upp vid
bygglov försvann eftersom det inte redovisas att en SKB har gjorts.
Samtliga fem deltagande vid SKB-tillfället svarade dock ja på enkätens tre
följdfrågor.

Dp 5592 Hyllie Park - Sammanfattning
Planbeskrivningen berättar att SKB har gjorts och sammanfattar resultatet
nöjaktigt.

Pp 6045 Holma och Kroksbäck - Sammanfattning
Planprogrammet redovisar den fullständiga sociala konsekvensbedömningen, som
gjorts på samrådshandlingarna. Bedömningen föranledde inte några ändringar i
den slutgiltiga planen, mycket beroende på de mer svepande beskrivningar som
ett planprogram har. De brister som bedömningen har beror på att det inte ställs
något krav på uppföljning av ansvarsfördelningen. Det är först i
detaljplaneringsskedet som det blir riktigt befogat. Bedömningen lider också av
att inte ha pekat ut de kritiska faktorer som följer av att inte följa planens bärande
idéer kring kopplingar.
I dagsläget finns inget intresse av Sör- och Norrbäcksgatans förlängning mot
Lorensborgsgatan. Stråket med Barncampus som skulle koppla två
bostadsområden närmre varandra har bara nått fram till Pildammsvägen och når
inte Kulladal.

Pp 6048 Stadionområdet - Sammanfattning
Programmet nämner inte att en socialkonsekvensbedömning gjorts men redovisar
delar av innehållet under sociala konsekvenser. Däremot anges SKB som bilaga,
men hittas inte i sharepoint (?). Bilagan nås inte från malmo.se.
De kritiska faktorer som nämns är framför allt riktade till de efterföljande
detaljplanerna och till bygglov.

Pp 6049 Gottorp - Sammanfattning
SKB redovisar texten under varje social aspekt utan att använda orden ”kritiska
faktorer”. De är istället inbakade i texten. Planen har inte antagits av nämnden (?).
Detaljplanering pågår.
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