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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) om att
genomföra kartläggning av värderingar i Malmös utanförskapsområden. Undersökningen bör
enligt motionen bland annat beröra synen på hederskultur, religionsfrihet, mänskliga rättigheter,
medborgerliga rättigheter och jämställdhet. Motionären föreslår vidare att undersökningen
genomförs under varje mandatperiod för att kunna mäta förändringar över tid.
Till en socialnämnds uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen, vilket klargörs i Socialtjänstlagen. Socialnämnden har emellertid inget övergripande
ansvar för upprätthållandet av grundläggande värderingar och respekten för mänskliga
rättigheter bland stadens invånare. Arbetsmarknads- och socialnämnden förfogar endast över
några av de arenor där möten med invånare sker, medan andra viktiga arenor såsom skola,
förskola, fritids- och kulturverksamheter och vuxenutbildning nås genom andra nämnder.
Förvaltningen anser inte att det finns skäl att kartlägga värderingar i ekonomiskt och socialt
utsatta delar av Malmö och förslår därför att motionens båda yrkanden avslås.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag





Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös
utanförskapsområden
G-Tjänsteskrivelse ASN201217 Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar
i Malmös utanförskapsområden
Förslag till yttrande ASN201217 Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga
värderingar i Malmös utanförskapsområden

Beslutsplanering

SIGNERAD

2020-10-20

ASN presidieberedning 2020-11-24

2 (3)
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-12-02
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-12-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) om att
genomföra kartläggning av värderingar i Malmös utanförskapsområden.
Motionären anser att värderingar är grundläggande för nyanländas integration. Motionären syftar
med begreppet svenska värderingar på förståelse och respekt för Sverige som stat, demokratin,
mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. Motionären menar därför att en kartläggning av i
vilken mån nyanlända anammat dessa värderingar kan fungera som ett sätt att mäta graden av
integration.
I motionen föreslås att opinions- och värderingsundersökningar görs i områdena Nydala,
Hermodsdal, Lindängen, Holma, Kroksbäck, Bellevuegården, Rosengård söder om Amiralsgatan
och Södra Sofielund (Seved). Undersökningen bör enligt motionen bland annat beröra synen på
hederskultur, religionsfrihet, mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter och jämställdhet.
Motionären föreslår vidare att undersökningen genomförs under varje mandatperiod för att
kunna mäta förändringar över tid.
Motionens yrkande är:
- Att uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att under varje mandatperiod planera
och verkställa opinions- och värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden i
enlighet med motionen.
- Att uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att återrapportera resultatet av dessa
kartläggningar till kommunfullmäktige.
Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att motverka och förebygga odemokratiska
uttryck. Bristande respekt för mänskliga rättigheter kan ta sig uttryck genom bland annat
hedersförtryck, rasism, våldsbejakande extremism och förekommer i flera olika delar av staden.
Till en socialnämnds uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen, vilket klargörs i Socialtjänstlagen. Socialnämnden har emellertid inget övergripande
ansvar för upprätthållandet av grundläggande värderingar och respekten för mänskliga
rättigheter bland stadens invånare. Arbetsmarknads- och socialnämnden förfogar endast över
några av de arenor där möten med invånare sker, medan andra viktiga arenor såsom skola,
förskola, fritids- och kulturverksamheter och vuxenutbildning nås genom andra nämnder.
Kartläggningar av invånares värderingar eller attityder behöver vara väl förankrade i
vetenskapliga metoder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårt att avgöra vad syftet
med den föreslagna kartläggningen är. Förvaltningens bedömning är att om avsikten är att
utifrån undersökningens resultat rikta insatser mot de aktuella områdena bör förslaget istället
ställas till Kommunstyrelsen.
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Värderingar tenderar att förändras över tid - i alla delar av samhället – och i det fall att
invånarnas värderingar ska bli föremål för kartläggning bör denna göras över hela staden.
Förvaltningen vill också lyfta, utifrån erfarenheter från hederskartläggningen och CTC-enkäten
att undersökningar av detta slag kräver stor arbetsinsats för att säkerställa en tillfredsställande
svarsfrekvens. Statistiska centralbyrån beskriver att några av de vanligaste faktorerna för
individbortfall vid undersökningar är avsaknad av motivation, rädsla för registrering och
språksvårigheter – faktorer som förvaltningen anser skulle kunna ha stor påverkan i en
kartläggning av det slag som motionen föreslår.
Mot denna bakgrund anser förvaltningen inte att det finns skäl att kartlägga värderingar i
ekonomiskt och socialt utsatta delar av Malmö och föreslår att motionens båda yrkanden avslås.
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