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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
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Justeringen

2019-03-21

Protokollet omfattar

§69

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Alice Berg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………

2

§

69

Frågor till Malmöpanelen 2019

ASN-2018-16853
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.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att följande frågor ska sändas till
Malmöpanelen 2019:
- Känner du dig trygg i Malmö stads lokaler där myndighetsutövning sker, till exempel
socialtjänst?
- 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 jour- eller familjehem, kontaktfamilj/-person eller god
man?
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att översända frågor till Malmöpanelen 2019
till kommunstyrelsen
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå arbetsmarknads- och socialnämnden att
besluta att tre frågor ska sändas till Malmöpanelen 2019: - Känner du dig trygg i Malmö stads
lokaler där myndighetsutövning sker, till exempel socialtjänst? - 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 jour- eller familjehem, kontaktfamilj/-person eller god
man?
Sedat Arif (S) föreslår att en av de inkomna frågorna omformuleras från Hade du kunnat tänka
dig att vara jourhem eller familjehem? till Hade du kunnat tänka dig att vara jour- eller familjehem,
kontaktfamilj/-person eller god man?.
Beslutsunderlag
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