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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Margareta Håkansson (M) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Protokollet omfattar

§55

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………
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Frågor till Malmöpanelen våren 2019

FSN-2018-1255
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen 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 www.malmo.se/panelen.
Genomförande av undersökningen sker ungefär två gånger om året beroende på de olika
nämndernas behov. Från nämnderna efterfrågas nu eventuella frågor till panelen inför våren
2019.
Funktionsstödsnämnden föreslås skicka in en fråga till Malmöpanelen våren 2019 gällande
tillgängligheten på Malmö stads hemsida (malmo.se) för personer med funktionsnedsättning
vad gäller stödfunktioner såsom talande webb, teckenspråk, lättläst och synanpassning.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden korrigerar föreslagen fråga nummer tre till Malmöpanel våren
2019 så att den lyder "Vad tycker du om tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se?"
2. Funktionsstödsnämnden lägger till en fråga till Malmöpanel våren 2019 som lyder "Vad
skulle du tycka om det öppnade ett LSS-boende i närheten av ditt hem?
2. Funktionsstödsnämnden godkänner, med föreslagen korrigering och tillägg, frågorna till
Malmöpanel våren 2019.
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra en redaktionell förändring i fråga tre så att
den formuleras:
Vad tycker du om tillgänglighetsfunktionerna på malmo.se?
Nils Karlsson (MP) yrkar på att funktionsstödsnämnden även ska ställa en fråga i
Malmöpanelen våren 2019 om Malmöbornas inställning till LSS-gruppbostäder i deras
bostadsområden. Karlsson (MP) föreslår följande fråga och svarsalternativ:
Vad skulle du tycka om det öppnade en LSS-bostad i närheten av ditt hem? Med svarsalternativen:
1. Mycket dåligt. 2. Ganska dåligt. 3. Varken bra eller dåligt. 4. Ganska bra. 5. Mycket bra.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Karlssons (MP) föreslagna fråga till Malmöpanelen våren
2019.
Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att en enig nämnd, efter
beslutad korrigering och med tillägg av en ytterligare fråga kring Malmönornas inställning till
LSS-boenden, godkänner frågorna till Malmöpanel våren 2019.
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Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag
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