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Hej!
För er kännedom kommer här information om Malmöpanelen för våren 2020.
Sedan 2008 har det publicerats en eller två Malmöpaneler per år, det företag som har
hjälpt oss har varit YouGove, vårt avtal med dem löpte ut vid årsskiftet och det gick inte
att förlänga. YouGove informerade också om att det vis som vi upphandlat Malmöpanelen
och hanterat den i nuläget inte har varit ekonomiskt relevant för dem. Utan de hänvisade
till att vi kunde använda deras redan befintliga generella paneler, med deltagare bla från
Malmö. Möjligheten som för Malmö stad varit viktig att kunna skicka ut postala enkäter
till deltagare som av olika skäl inte velat ha digital enkät skulle också upphöra vid
årsskiftet.
2019 gjordes en utredning om medborgarförslag, Malmöinitiativ och Malmöpanel,
utredningen har varit på remiss hos er i nämnderna och var uppe för behandling i höstas
hos kommunstyrelsen, men återremitterades då. Innan jul behandlade KS/AU det
reviderade förslaget och enligt planering ska ärendet till KS och KF nu i början av året.
Enligt förslaget ska Malmöpanelen finnas kvar i någon form, det som behövs nu är en
vitalisering av Malmöpanelen, som ni vet så har svarsfrekvensen dalat markant under de
senaste åren och resultaten är på gränsen till att inte vara statistiskt relevanta längre..
Med denna information både från YouGove och det kommande beslutet från KF gör att
det måste ske ett utvecklingsarbete av Malmöpanelen under våren. Så i nuläget kan vi
inte svara på när och hur vi kommer att kunna bjuda in nämnderna till deltagande i nästa
Malmöpanel.

Har ni några frågor så hör gärna av er.
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