Arbetsmarknad
Vi Sverigedemokrater vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill också se ett
ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtidigt vill vi förstärka och satsa på arbetsmiljön i offentlig sektor. Mer resurser behövs inom vård och
omsorg för att motverka stress och arbetsskador. Detta skulle även öka kvalitén på vården
och ge personalen mer tid att vårda. Vi välkomnar även fler aktörer inom skolan och omsorgen.
För att öka och stimulera småföretagandet i kommunen vill vi förbättra kommunens service för småföretagen. Snabba beslut, en vänlig och serviceinriktad attityd samt en bra
framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare efterfrågar. Färre policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns minskar inte bara
kostnader utan påskyndar även besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden positivt. Det håller inte att ensidigt verka för fler kommunala verksamheter och behålla nuvarande snåriga regler för privata näringsidkare som vill etablera sig i Malmö.
Sverige är ett industriland och Malmö har en lång historia som industristad. För varje industrijobb som skapas så tillkommer ytterligare 0,5 arbetstillfällen inom tjänstesektorn.
Dessa jobb kommer ofta ifråga för personer som står lite längre från arbetsmarknaden,
såsom Malmös många unga och utrikes födda. Vi vill därför inrätta ett lokalt industriråd
som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.
Verksamheter som Malvin och Malmö Återbyggdepå där Malmö stad återanvänder möbler, byggmaterial och prylar har gett människor som står längre bort från arbetsmarknaden en möjlighet att arbeta. Sverigedemokraterna vill utveckla dessa verksamheter för
att få fler människor i arbete.
Det finns mer att göra inom skolans verksamheter och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för att göra Malmöborna anställningsbara. Fler studievägledare behövs för att
lotsa våra ungdomar rätt och framför allt till de branscher där det idag råder brist på personal. Vi Sverigedemokrater vill också se satsningar på serviceassistenter och ta fram arbetsbeskrivningar för enklare arbetsuppgifter inom vård och omsorg och skolan. Givetvis
ska dessa satsningar ske i samklang med det privata näringslivet, Arbetsförmedlingen
och fackförbunden. De arbetsuppgifter som vi vill skapa ska inte konkurrera ut personer
som till exempel lärare och undersköterskor, som har många års utbildning och erfarenhet. Kraven på de personer som är aktuella för den här typen av satsningar ska givetvis
vara att de är motiverade, har goda kunskaper i svenska språket och hur det svenska
samhället fungerar.
Sverigedemokraternas förslag:
• Avskaffa ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet och kön vid anställning
inom kommunen.
• SFI-undervisningen måste utvecklas och förstärkas.
• Kommunala regler för stimulering av företagande måste förenklas i syfte att stimulera
nyetablering och utvecklingen av företag i Malmö.

• Ett utökat samarbete kring arbetsmarknadsfrågor med Region Skåne, Danmark och
andra kommuner i vårt närområde.
• Inrätta ett industriråd som får till uppgift att utreda och ta fram en plan för att skapa
möjligheter för små och medelstora industriföretag att etablera sig i Malmö.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö
ska tas fram inom Malmö stads verksamheter.
• Vi vill fortsätta skapa möjligheter för ökad valfrihet när det gäller vård, skola och omsorg. Detta möjliggör för Malmöborna att välja den service som passar bäst för just
henne/honom och välja bort det som man är missnöjd med.
• Malmö ska marknadsföras internationellt för att ge möjligheter för goda affärsförbindelser och en stark besöksnäring.
• Vi vill satsa mer resurser på sommarjobb till våra ungdomar.
• Vi vill att praktik ska vara villkor för försörjningsstöd.
• Arbetsmarknads- och socialnämnden ska årligen ta fram ett policydokument som beskriver vad skälig levnadsnivå är i Malmö.
• Neka sökande ekonomiskt bistånd om de avbryter pågående studier i SFI utan giltigt
skäl.
• Malmö stad behöver undersöka möjligheterna att anställa fler funktionsvarierade i
kommunens egna verksamheter.
• Fler anpassade arbetsplatser behövs för anställning, praktik och arbetsträning/arbetslivsrehabilitering.
• Inrätta en specialgrupp bestående av personer med god erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Dessa personer ska gå igenom alla ärenden och vid minsta tveksamhet kalla de
bidragssökande på besök.
• Utveckla verksamheten Malvin och Malmö Återbyggdepå som underlättar återanvändning inom den kommunala organisationen och skapar jobb för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

