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För oss socialdemokrater är det självklart att den som kan jobba också 
ska jobba. Det finns ingen större klyfta än mellan den som har ett ar-
bete och den som inte har det. 

Att gå till jobbet på morgonen, veta att lönen kommer på kontot i 
slutet av månaden och kunna planera för den där helgutflykten eller 
fredagsmiddagen är en särskild sorts frihet. Arbete är också det som 
lägger grunden för det vi äger tillsammans, vår gemensamma välfärd. 

Nästan hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö. Här startas 
åtta nya företag varje dag och fler än någonsin har sitt arbete i staden. 
Trots detta är många Malmöbor arbetslösa.  Klyftorna växer när många 
utan sysselsättning bor i områden som inte har tagit del av utvecklingen. 
Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera.  

Även om staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken så kan 
vi inte se på när Malmöbor går sysslolösa. Mer måste göras för att fler 
ska kunna rustas att ta de jobb som finns och de jobb som växer i hela 
regionen. Fysiska investeringar så väl som sociala måste på plats i hela 
staden för att vi ska knäcka arbetslösheten. Arbetsmarknadsregionen 
måste också fungera bättre genom att göra det lättare att bo och ar-
beta eller studera på olika sidor om Öresund. 

Vi vill skapa trygga och snabba vägar till arbete med utbildning, om-
skolning och genom att underlätta för företag och arbetsgivare att 
etablera sig i Malmö. Malmö ska byggas helt.

Tillsammans kraftsamlar vi för att få fler i arbete. Ingen som kan 
jobba eller utbilda sig ska gå sysslolös. Det tjänar alla på. 

Utbildning
Utbildning är vägen till arbete, därför stärker vi bland annat:
• Yrkesutbildningar mot specifika yrken 
• Utbildning som hjälper dig när arbetslivet förändras 
• Kombinationsutbildningar där man både lär sig svenska och ett yrke 
• Lovskola så att fler klarar skolan 
Snabbare väg jobb  
Tillsammans med olika arbetsgivare och Arbetsförmedlingen tar kom-
munen fram lokala jobbspår där både arbetsmarknadsutbildning, SFI 
och praktik ingår. Efter avklarat jobbspår får man sedan en anställning 
hos arbetsgivaren. I år planeras bland annat jobbspår för att Malmöbor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få jobb som solcellsmontör, 
försäljare, lokalvårdare eller kundsupport. 
Plats för nya jobb
För att fler Malmöbor ska få jobb arbetar vi för att få till nya områden för 
arbetsplatser. Till exempel i Lockarp och Fortuna hemgård, som sam-
manlagt innebär plats för 3000 nya arbetstillfällen i Malmö. Det finns 
även ett område i Norra hamnen där möjligheten till 2000 jobb kommer 
att växa fram. 

INSATSER FÖR 
FLER I ARBETE

Fler jobb bygger Sverige,  
därför fortsätter vi att tjata om jobben!



TA STEGET DU MED!
Om du engagerar dig så är du med och formar  
ett starkare och tryggare Malmö och Sverige.

socialdemokraterna.se/bli-medlem
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