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Så ska arbetet för en
socialt hållbar utveckling
fortsätta i Malmö

Fotograf: Johan Persson

Den 5 mars fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om hur
arbetet för en socialt hållbar utveckling och minskade
skillnader i hälsa ska fortsätta. De övergripande
rekommendationerna från Kommission för ett socialt hållbart
Malmö ska nu genomsyra det fortsatta arbetet i alla
förvaltningar och bolag.

- När Malmökommissionen påbörjade sitt omfattade arbete 2010
var målet att föreslå åtgärder för att minska skillnaderna i ohälsa,
och resultatet ser vi i form av två övergripande rekommendationer
och 72 åtgärder. Nu tar vi nästa steg för att förverkliga förslag från
kommissionen tillsammans med föreningar, högskolor och
universitet och näringslivet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens ordförande.
Inriktningen på arbetet som kommunstyrelsen nu antagit bygger på
de åtgärder som föreslogs av Malmökommissionen i mars förra året
och på de många synpunkter som remissinstanser både inom och
utanför kommunens organisation har framfört.
Två övergripande rekommendationer och 34 nya
uppdrag
Genom kommunstyrelsens beslut ställer sig Malmö stad också
bakom de två övergripande rekommendationerna i kommissionens
slutrapport; att ”inrätta en social investeringspolitik som kan
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utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällsystemen
mer jämlika” och att ”förändra processerna genom att skapa
kunskapsallianser och demokratiserad styrning”.
- Kommunstyrelsens beslut innebär att hela staden nu gemensamt
kan jobba utifrån slutrapportens övergripande rekommendationer.
Konkret betyder det att vi behöver förändra invanda strukturer och
involvera fler, och att det blir än mer viktigt att vi är kreativa och
drar nytta av varandras kompetenser och erfarenheter i allt vi gör,
säger Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör.
Förutom de övergripande förändringarna i perspektiv och
arbetssätt får stadskontoret i uppdrag att koordinera det fortsatta
arbetet. Drygt 30 nya uppdrag som bygger på en del av de åtgärder
som kommissionen föreslog ska utredas vidare för att bra insatser
ska kunna genomföras. I och med det nya sättet att arbeta kan såväl
kommunens förvaltningar som andra aktörer som berörs av själva
åtgärden bli involverade i utformningen av dessa.
- Ett exempel är samverkan med civilsamhället där det behövs en
bred dialog för att ta fram bäst modell. Nu får vi möjligheten att se
över hur vi bättre kan ta tillvara på föreningar och organisationers
erfarenheter och vilja att ta ansvar. Alla tjänar på att utveckla
samarbetsformer där vi med våra olika roller kan åstadkomma
mycket mer än vad vi gör idag, säger Jan-Inge Ahlfridh.
De aktuella förslagen bearbetas nu vidare i olika utredningar. Dessa
ska sedan till beslut i kommunstyrelsen. En del ska vara klara
redan under våren 2014, men de flesta åtgärderna ska presenteras
under hösten 2014 och våren 2015.
Mycket mer på gång
Sedan Malmökommissionen avslutade sitt arbete i mars 2013 har
utvecklingsarbete startat inom flera förvaltningar kring många av
åtgärdsförslagen. Under våren kommer också utredningarna kring
ny hållbarhetsredovisning, samhällsekonomiska och
hälsoekonomiska beräkningar samt integrering av sociala
investeringar i budget 2015, att redovisas för kommunstyrelsen.
Arbetet för en socialt hållbar utveckling innehåller mängder av
processer på olika nivåer och involverar alla delar av kommunen
och olika samverkansaktörer. Stort fokus ligger på att fler
Malmöbor ska kunna försörja sig på arbete, fler ska klara sig bra i
skolan och att fler ska få en god boendesituation. Att minska
skillnaderna i hälsa är det gemensamma övergripande målet.
- Att utjämna klyftorna i hälsa och bygga Malmö helt är ett arbete
som vi gör bäst tillsammans. Det ska till exempel utredas hur
byggbranschen och kommunala aktörer kan samarbeta kring att ta
fram billiga bostäder som lever upp till kvalitets- och miljökraven.
Bra bostäder är viktiga för att minska klyftorna, därför tar vi nya
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initiativ till att samarbeta med byggbranschen, säger Katrin
Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande
Läs mer om kommissionens arbete och ladda ner ärendet som
ligger till grund för kommunstyrelsens beslut och uppdrag.
Bakgrund/Beslutet att tillsätta en kommission för ett socialt
hållbart Malmö togs av kommunstyrelsen i Malmö 2010.
Uppdraget var att ta fram strategier för vad Malmö stad kan göra
för att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i staden.
Malmökommissionen kom med sin slutrapport med över 70
åtgärdsförslag inom olika områden, i mars 2013.
Idag skiljer det nästan sex år i medellivsländ mellan män i två
områden i Malmö och sex år mellan hög- och lågutbildade.
Skillnaderna har ökat under de senaste decennierna. Forskning
visar att det går att minska skillnaderna genom att påverka de
bakgrundsfaktorer, de livsvillkor som påverkar vår hälsa under hela
livet. Det handlar till exempel om förutsättningar för en trygg
uppväxt, en bra förskola, om att kunna klara skolan, få ett jobb och
en inkomst och om att ha möjligheter att påverka sitt eget liv.
För att nå framgång med arbetet för en socialt hållbar utveckling
krävs, enligt Malmökommissionen, en bred involvering som sätter
igång positiva processer. Det är aktörer som den kommunala
organisationen, statliga myndigheter, civila sektorn, högskola och
universitet och näringslivet som tillsammans med malmöborna kan
utforma en stad som är positiv att leva och utvecklas i.
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