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Förändringar efter utvärdering
Manual och matris
Arbetssättet med en samlad dialog utifrån matris och manual har fått goda
omdömen och kommer inte att förändras. Osäkerheten om den
gemensamma bedömningen verkligen ger sociala förbättringar kvarstår, dels
beroende på tiden mellan bedömning och färdigt projekt, dels med
svårigheten att mäta sociala faktorer. De svar som kan utläsas i enkäten
visar dock på en samstämmig uppfattning om att medvetenheten om sociala
frågor har ökat tack vare den gemensamma diskussionen.
Relativt få SKB har gjorts i perioden 2015-2019, till en del beroende på
arbetsinsatsens tid, vilket medfört att ett nytt avsnitt tillförts i manualen (När
SKB är överflödigt, sid 6). Här kan handläggare, utan att behöva tillkalla
hela projektgruppen, och då planen inte har uppenbara sociala brister, få
stöd och hjälp med vanliga faktorer som påverkar de sociala förutsättningarna.
Övergripande planer
Utvärderingen konstaterar att SKB gör bäst nytta i övergripande program
och planer. Här kan faktorer som social integrering, hälsofrämjande och
tillitsskapande insatser lyftas.
Samtidigt konstateras att det inte finns några garantier att de sociala
faktorerna beaktas i den efterföljande detaljplaneringen. Det beror dels på
att de övergripande planerna enbart är förpliktigande, dels på att detaljplanerna bara behandlar en del av den större planen och inte ansvarar för
helheten. En etappindelning som exempelvis gynnar ingrepp som bygger
samman stadens delar, eller som prioriterar att parken och förskolan
kommer på plats först, kan alltså inte garanteras. Det kan betyda att delar av
planen, russinen i kakan, som är ekonomiskt fördelaktiga kommer till stånd
tidigt medan ingrepp som gynnar den sociala situationen skjuts på en oviss
framtid.
En SKB för en övergripande plan ger alltså inga sociala garantier för det
fortsatta arbetet. Osäkerheten om nyttan kvarstår även här, men betyder inte
heller att en SKB är ett ogjort arbete.
Redovisningen
Resultatet av SKB redovisas i en löpande text under respektive social
aspekt. Unikt för Malmös matris är kolumnen för risker i genomförandet där
även ansvar för att förhindra dessa risker pekas ut. Framöver kommer inte
längre ansvar utpekas för någon instans som inte är närvarande vid bedömningen. Dylikt ansvar övergår istället till handläggare och projektgrupp för
att bevaka och eventuellt vidarebefordra till ägaren av frågan.
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Planbeskrivning
Utvärderingens största kritik handlar om att redovisningen av bedömningen
inte har varit tydlig i plandokumenten, det vill säga att SKB:s syfte att
beslutsfattare i nämnden ska se de sociala konsekvenserna överlag inte har
uppfyllts. Det beror delvis på att den mall som idag finns för detaljplanernas
planbeskrivning inte har haft passande rubriker för de sociala
konsekvenserna. En översyn av dessa rubriker görs nu för att underlätta för
planhandläggare att föra in även sociala faktorer.
Ytterligare en sida har tillförts manualen (Redovisning i planbeskrivning,
sid 7) med stöd och instruktioner på hur resultatet av SKB kan redovisas.
Processledare
SKB:s processledare är den som sammanfattar bedömningen och som
fortsättningsvis också bidrar med textförslag som kan klippas in direkt i
planbeskrivningen. Kontoret har för tillfället en utpekad processledare för
SKB. Efter juni 2020 finns inte längre någon sådan kvar. Den kommande
programarkitekten till Strategiavdelningens kan eventuellt ta över den
rollen. Erfarenheten från de gjorda bedömningarna pekar på att det är en
fördel att inte anlita en konsult för de sociala bedömningarna, eftersom
mycket kunskap och erfarenhet då hamnar utanför stadsbyggnadskontoret.
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