Interpellation

Interpellation till Sedat Arif (S) angående Malmöbornas förmåga att bli
självförsörjande
I rapporten ”Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter” görs ett antal konstateranden som
åtminstone borde vara en ögonöppnare för Socialdemokraterna. Nämndens kostnader jämförs
med andra kommuner som anses vara socioekonomiskt liknande:




Malmö betalar ut mest ekonomiskt bistånd i hela landet. Kostnaden för ekonomiskt
bistånd per invånare är tre gånger så högt i Malmö som rikssnittet. Malmö är också den
kommun som lägger störst andel av sin totala driftskostnad på ekonomiskt bistånd.
Malmö har lägst kostnad för utredning och administration avseende ekonomiskt bistånd
i förhållande till hur mycket som betalats ut.
Malmö använder minst resurser för arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till utbetalt
ekonomiskt bistånd.

Den sammanlagda bilden är att Malmö är bäst på att betala ut bidrag, men sämst på att få
människor i arbete och sämst på att hålla ordning på vad det utbetalda biståndet går till. Denna
bild av verkligheten kan möjligtvis vara ny för Socialdemokraterna, men Moderaterna har i
flera år lagt förslag efter förslag för att få fler Malmöbor i arbete och minska stadens kostnader
för ekonomiskt bistånd. När dessa frågor har debatterats får vi ofta höra från ansvarigt
kommunalråd Sedat Arif (S), med partikollegor, att det ser ut såhär för att Malmö är annorlunda.
”Det där kanske fungerar i Växjö och Solna, men inte i Malmö”, sägs på ett sätt som får en att
undra vilken bild Socialdemokraterna egentligen har av Malmöborna.
Stadskontorets rapport konstaterar dock att ”Den bild som ibland förmedlas av Malmö som en
unik stad vad gäller befolkningen har svagt stöd i data”. Det går således inte längre för
Socialdemokraterna att upprätthålla linjen om att Malmöborna skulle ha en särskild avsaknad
av kapacitet och vilja till självförsörjning.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande
Sedat Arif (S), utan behov av skriftligt svar:
Då Malmös demografiska sammansättning enligt stadskontoret inte är avvikande, anser
kommunalrådet nu att det är rimligt att anta att åtgärder som har halverat bidragsberoendet i
andra kommuner också skulle fungera i Malmö?
Malmö den 28 augusti 2020
Helena Nanne (M)

