Enkel fråga
Enkel fråga till Simon Chrisander (L) angående industrijobb i Malmö
Malmö har en stolt tradition som en industristad. Sveriges utveckling drevs härifrån och tiotusentals
människor producerade varor som exporterades till hela världen. För den som flyttade till Malmö var
det enkelt att få ett arbete och därmed också komma in i samhället.
Detta är långt ifrån Malmö av idag. Utvecklingen med avindustrialisering har synts i hela västvärlden
och i hela Sverige, men utvecklingen har varit synnerligen dramatisk i Malmö. Sveriges tidigare kanske
ledande industristad Malmö har idag till och med en lägre andel industrijobb än Lund.
Detta är en mycket bekymmersam utveckling. Avsaknaden av industrijobb i Malmö innebär en skadlig
undanträngningseffekt på Malmös arbetsmarknad, där personer som saknar universitetsutbildning men
som har gymnasieutbildning till stor del hänvisas till arbeten inom servicesektorn vilket i sin tur leder till
att personer med en svagare utbildningsbakgrund har svårt att ens få arbeten som i sak kräver relativt
begränsade kvalifikationer. Denna situation är en starkt bidragande orsak till Malmös höga arbetslöshet
och stora utanförskap.
Därför är det av yttersta vikt att Malmö stad aktivt strävar efter att locka industrijobb till Malmö och
gör allt för att värna de industrier som fortfarande finns kvar i staden.
En av stadens största privata arbetsgivare är Pågen. De har funnits i Malmö sedan 1878 och producerat
bröd på sitt nuvarande bageri på Lantmannagatan sedan 1960. De skapar idag över 600 arbetstillfällen
och har drygt 30 olika nationaliteter bland sina anställda.
Efterfrågan på marknaden ökar på Pågens produkter och företaget har för ambition att utöka sin
verksamhet i Malmö. Detta hade kunnat innebära en livsviktig tillväxt av industrijobb i staden. Dock
hotas både expansion och företagets nuvarande verksamhet i Malmö av styrets förslag till förändringar
av infrastrukturen runt Pågens bageri. Exempelvis innebär styrets förslag om avsmalning av
Amiralsgatan kraftigt försämrade förutsättningar att bedriva transporter till och från bageriet. Blir
styrets förslag verklighet riskerar det att leda till att Pågens situation blir ohållbar och de därmed tvingas
att lämna Malmö. Detta skulle vara en katastrof för staden och för vår arbetsmarknad.
Med anledning av ovan är min fråga till det beredningsansvarige kommunalrådet Simon
Chrisander:
– Varför arbetar ansvarigt kommunalråd för att industriområdet på Lantmannagatan ska försvinna?
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