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Sammanfattning

Stadskontoret har gett arbetsmarknads- och socialnämnden möjlighet att inkomma med frågor till
Malmöpanelen 2019. Respektive gruppledare inom arbetsmarknad- och socialnämnden har fått
information om Malmöpanelen, för att inom respektive partigrupp använda möjligheten att
föreslå frågor som ska ingå. Två partier har inkommit med förslag på frågor.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att ta ställning till inkomna frågor i
förhållande till Malmöpanelen 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att översända frågor till Malmöpanelen
2019 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-03-06
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har gett arbetsmarknad- och socialnämnden möjlighet att inkomma med
frågor till Malmöpanelen 2019.

SIGNERAD

2019-02-27

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad
närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700
Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken del
av staden man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska beslut
och resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida.
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Genomförandet av undersökningen sker vanligtvis två gånger om året.
Respektive gruppledare inom arbetsmarknad- och socialnämnden har fått information om
Malmöpanelen för att inom respektive partigrupp använda möjligheten att föreslå frågor som ska
ingå Malmöpanelen 2019.
Två partier har inkommit med förslag på frågor.
Följande frågor är förslag från Helena Nanne (M)








Känner du dig trygg i Malmö stads lokaler där myndighetsutövning sker, till exempel
socialtjänst?
Vad kan Malmö stad ytterligare göra för att öka tryggheten i stadens offentliga
utrymmen?
Känner du till vad man som enskild Malmöbo kan göra för att hjälpa de barn och unga
som behöver stöd, till exempel genom att bli jourhem eller familjehem?
Hade du kunnat tänka dig att vara jourhem eller familjehem?
Vad kan Malmö stad göra ytterligare för att minska hemlösheten?
Upplever du att Malmö är en stad där det lönar sig att göra rätt för sig och försörja sig
själv?
Vad kan Malmö stad göra ytterligare för att få fler i arbete?

Följande frågor är förslag från Nima Gholam Ali Pour (SD)





Ska socialtjänsten i Malmö betala ut ekonomiskt bistånd till personer som inte har
tillstånd att vistas i Sverige?
Ska Malmö stad upphandla billigare boenden i andra kommuner för att sänka
kostnaderna för hemlösheten?
Ska kommunen vägra ta emot anvisade nyanlända enligt bosättningslagen för att sänka
kostnaderna för sociala problem?

Utifrån de förslag som inkommit bör nämnden ta ställning till om någon eller några frågor ska
skickas vidare till kommunstyrelsen för att eventuellt utgöra ett bidrag i Malmöpanelen 2019.
Ansvariga

Jonas Magnusson Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

