Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 30. Nämndsinitiativ “Låt bidragstagare
avlasta vården och den gröna näringen under krisen”

Moderaterna i Malmö kräver att de som får försörjningsstöd ska erbjudas jobba inom gröna
näringar och vården efter att de gått någon kortkurs. Det vård- och omsorgspersonal gör
inom vården kräver mycket mer adekvat yrkesutbildning och kvalificerad personal. Det finns
dock ett stort behov inom dessa näringar och yrken, beroende på den pågående
Corona-epidemin. Den löser vi inte med att snabbrekrytera outbildad personal från gruppen
försörjningsbidragstagare.
Vi i Vänsterpartiet vill hellre se ett slut på nedskärningar och privatisering inom vården och
istället anställa fler i riktiga jobb med löner som man kan leva på. Vi tror inte, till skillnad mot
moderaterna, att lösningen på alla problem är att de som har lägst löner och minst trygghet
skall få det ännu sämre och de som redan är rika skall få stora lättnader.
Det finns tyvärr tendenser till att alltid öka kraven på gruppen försörjningsstödstagarna. Det
har redan krav på sig att öka jobb. Därför är detta ett märkligt krav, då vi har förstått att
samtliga försörjningsstödstagare som har arbetsförmåga alltid matchas mot befintliga
arbeten och lämpliga kompletteringsutbildningar genom Arbetsmarknadsavdelningens
försorg. Detta innebär att personer från denna grupp regelbundet matchas mot dessa jobb
som moderaterna nu vill värna om. Är de kvalificerade så får de jobben, annars inte. Nu ökar
dessutom gruppen arbetslösa drastisk varför möjligheterna att få kvalificerad och i bästa fall
redan utbildad personal kommer att öka.
Till skillnad från Moderaterna så har vi inom Vänsterpartiet full tilltro till att medarbetarna
inom Arbetsmarknadsavdelningen gör allt de kan för att stötta sina klienter fram till arbete.
Vi ser inte att ytterligare incitament behövs.
Därför yrkade vi på att avslå Moderaternas nämndinitiativ. Då vårt yrkande föll, reserverar vi
oss mot beslutet.
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