Motion
Till Malmö kommunfullmäktige

Motion angående aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Malmös i särklass allvarligaste problem är det stora utanförskap som allt för många
Malmöbor lever i. Det krossar människors framtidshopp, skapar grogrund för den
gängkriminalitet som skapar otrygghet på stadens gator och orsakar enorma kostnader för den
kommunala ekonomin.
Malmö ska vara en enad stad där vi medborgare känner en stor tillit och samhörighet till
varandra. Därför måste utanförskapet brytas och det behövs kraftfulla åtgärder. Den som
uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett tydligt erbjudande från Malmö stad med ett
individuellt anpassat paket av åtgärder som syftar till att personen ska ta sig in på
arbetsmarknaden.
Den som har hamnat utanför samhället får aldrig mötas med passivitet. Det bryter ner
personens självkänsla, skapar en fördjupad känsla av utanförskap och försämrar chansen för
att personen ska kunna lämna beroendet av försörjningsstöd till förmån för ett eget arbete.
Malmö stad måste därför erbjuda, men också ställa krav på att den som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta på heltid i aktiviteter som syftar till att få
personen i arbete. Det kan röra sig om svenskundervisning, gymnasiestudier eller
yrkesutbildningar. En kraftfull insats där Malmö stad och den som befinner sig i beroende av
försörjningsstöd arbetar tillsammans på heltid för att personen ska komma i arbete är en god
investering för såväl den enskilde som för staden.
Det finns flera goda exempel runt om i Sverige, bland annat från Växjö och Solna där man
med hjälp av individualiserade heltidsåtgärder kraftigt lyckats sänka beroendet av
försörjningsstöd i kommunen.
Malmö ska vara en enad stad där alla invånare kan känna att vi gemensamt bygger framtidens
Malmö, präglat av framtidshopp, företagsamhet och samhörighet. Det är bara möjligt med en
fungerande arbetslinje.
Med anledning av ovan föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
Att
uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att införa krav på om att på
heltid delta i aktiviteter som syftar till att komma i arbete för dem som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
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