Nämndsinitiativ rörande ökad sysselsättning för arbetslösa Malmöbor

Malmö har sedan en hög arbetslöshet. Arbetslösheten ligger på ca 15% trots stadens tillväxt och
ökad inflyttning av nya företag och arbetsplatser. Malmö stad som organisation bör gå i bräschen för
att skapa sysselsättning åt arbetslösa Malmöbor. Arbetslösheten har höga kostnader både socialt och
ekonomiskt. Varje arbetslös som kan komma i arbete är således en stor vinst både för den enskilde
som staden i stort.
Genom den nyss avslutade Sverigeförhandlingen samt de utvecklingsplaner som finns för Malmö i
form av bostadsbyggande är det viktigt att investeringarna görs på det sätt att de gynnar den sociala
hållbarheten och skapar arbete och sysselsättning åt de som bor i de berörda områdena.
Malmöborna ska växa med sitt bostadsområde, inte se området växa från dem. Fastighets- och
gatukontoret har i detta arbete en central roll för att kombinera investeringar i stadsmiljö och
möjliggörandet av exploateringar med en positiv utveckling för de boendes sociala situation.
Inom gatukontorets och fastighetskontorets verksamhetsområden finns idag stora möjligheter att
skapa den sysselsättning som behövs för att fler arbetslösa ska kunna ta del av
arbetsmarknadsinsatserna och få viktiga arbetsuppgifter som ger meriter inför framtiden, t.ex. Inom
grönyteskötsel, skogsvård eller städning på gator och torg. Platserna kan skapas inom kommunens
egen regi eller genom sociala villkor i försäljningsavtal eller upphandlingar.
Av detta skäl vill vi ge gatu- och fastighetskontoret uppdraget att ta fram en plan för att skapa
sysselsättning åt arbetslösa Malmöbor inom de båda förvaltningarnas verksamhetsområde. Om
möjligt ska planen följa de investeringar som sker i staden i samband med att Sverigeförhandlingen
förverkligas. I planen ska det tydligt framgå antalet platser som man förväntar skapa och hur detta
antalet kan växa i takt med att investeringarna ökar.

Härmed föreslår vi tekniska nämnden:
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan som syftar till att skapa
sysselsättning för arbetslösa Malmöbor inom förvaltningarnas verksamhetsområde eller genom
sociala villkor i samband med försäljning och upphandlingar.

