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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-30 kl. 09:00-12:00

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på distans)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V) (Deltagande på distans)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på distans) ersätter Farishta
Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S) (Deltagande på distans)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på distans)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på distans)
Emma-Lina Johansson (V)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på distans)
Lars Eriksson (C) (Deltagande på distans)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Malin Midler Norén (Sekreterare)
Pavlina Ekdahl (Sekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-05-08

Protokollet omfattar

§114

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Malin Midler Norén
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i
Rosengård i Malmö, Pp 6051

ASN-2018-14109
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till Planprogram för Amiralsgatan och Station
Persborg. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter
på förslaget.
Planprogrammet är ett förslag till utveckling av området på båda sidor av Amiralsgatan samt
området kring Persborgs tågstation. Syftet är att genom fysiska stadsövergripande satsningar
förbättra de sociala förhållandena i området. Området planeras färdigställas år 2040 och ger
förutsättningar för att skapa cirka 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, 500
grundskoleplatser och 450 förskoleplatser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets ansats och intentioner där
ett stort fokus ligger på att den föreslagna stadsutvecklingen ska fungera som en motor för
sociala förändringar, något som kan bidra till att skapa ett socialt hållbart Malmö.
Förvaltningen uppskattar att sociala konsekvenser och mätbara nyttor redovisas på ett tydligt
sätt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200416, § 90.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Planprogram
Amiralsgatan och Station Persborg enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden
Ann-Marie Hansson (S) yrkar att följande mening läggs till i arbetsutskottets förslag till
yttrande:
"Det är likaså viktigt att trygghetsaspekten i den yttre miljön, i det offentliga rummet, också
fokuseras, såväl för barn som för vuxna kvinnor och män."
Mats Högelius (V) yrkar att följande mening läggs till i arbetsutskottets förslag till yttrande:
"Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att de boende som under flera år kämpat för att få
till en rimlig tillgång på gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras."
Sedat Arif (S) yrkar att Ann-Marie Hanssons (S) och Mats Högelius (V) tilläggsyrkanden läggs
till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med tilläggsyrkande
av Ann-Marie Hansson (S) och Mats Högelius (V), mot Magnus Olssons (SD)
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avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag med
ändringsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag














§90 Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö, Pp
6051
G-Tjänsteskrivelse Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i
Rosengård i Malmö, Pp 6051
Förslag till yttrande Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i
Rosengård i Malmö, Pp 6051
Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg Pp 6051
Övergripande trafikanalys Amiralsgatan
Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2018-08-23, Pp 6051
Reservation från moderaterna Pp 6051
Reservation från Sverigedemokraterna 2018-08-23, Pp 6051
Särskilt yttrande från Moderaterna och centerpartiet Pp 6051
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23, Pp 6051
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Pp 6051
Reservation från Sverigedemokraterna Pp 6051
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
ASN-2018-14109
Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö, Pp 6051
Sverigedemokrater yrkade att nämnden skulle avstyrka remissen med följande
motivering:
Om Amiralsgatan byggs om till stadshuvudgata kommer det leda till att trafikflödet
stoppas upp vilket ger upphov till mer avgaser vid start, stopp och tomgångskörning.
Det kommer också leda till att många företags transporter försenas och bland annat Pågen
anser att förseningarna blir så stora att de inte kan fortsätta med sin verksamhet på
nuvarande plats.
Den här typen av arbetsgivare, som kan fånga upp de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
och som har en låg eller obefintlig utbildning, har Malmö inte råd att förlora.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30: Ärende 24.
Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård i Malmö

Planprogrammet berör en förtätning och ombyggnad av Rosengård runt Amiralsgatan samt
Persborg. Vänsterpartiet ställer sig positiva till utgångspunkterna för planprogrammet och
tycker att Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar ett väl avvägt yttrande.
Samtidigt vill Vänsterpartiet poängtera att byggande av en socialt hållbar stad, i syfte att
bryta utanförskap och segregering, kräver betydligt mer än förändringar av den fysiska
miljön. Det är därför fortsatt viktigt att de boende i området inkluderas i planarbetet och att
Malmö stad fortsätter ha en omfattande dialog med dem. Genom ett dialogarbete och riktade
insatser för inkludering kan vi bygga en stad för dem som bor inom planområdet och där
människor fortsätter känna igen sig i sitt grannskap. Det primära syftet med
stadsdelsutvecklingen bör vara att människor som redan bor i området får en förbättrad
närmiljö, med ökade möjligheter till goda livsmiljöer.
Vi vill också poängtera vikten av möjligheten för boende att organisera sig i sitt närområde
och att ha lokaler för att göra det. Folkbildning, föreningsliv och lokalt engagemang är av
yttersta vikt för ett inkluderande samhälle och individers utveckling. I dagsläget saknas
tillgång till kommunala lokaler där föreningar kan träffas och hålla arrangemang. Det handlar
om mötesrum för 10 personer och lokaler för arrangemang för ett 100-tal personer. Vi i
Vänsterpartiet vill att de boende som under flera år kämpat för att få till en rimlig tillgång på
gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras.
Vi i Vänsterpartiet vill poängtera vikten av möjligheten för boende att organisera sig i sitt
närområde och att ha lokaler för att göra det. Folkbildning, föreningsliv och lokalt
engagemang är av yttersta vikt för ett inkluderande samhälle och individers utveckling. I
dagsläget saknas tillgång till kommunala lokaler där föreningar kan träffas och hålla
arrangemang. Det handlar om mötesrum för 10 personer till lokaler för arrangemang för ett
100-tal personer.
Vi yrkade på mötet på att följande text skulle läggas till Arbetsmarknads- och
socialnämndens yttrande:
“Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att de boende som under flera år kämpat för att få
till en rimlig tillgång på gemensamma lokaler hörsammas när stadsdelen nu planeras.”
Vi är glada att nämnden hörsammade vårt yrkande.
Malmö den 30 april 2020
Mats Högelius, ledamot,
med instämmande av
Emma-Lina Johansson, ersättare

6

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: Planprogram för Amiralsstaden och Station Persborg i Rosengård
i Malmö, Pp 6051
ASN-2018-6051
Moderaterna och Centerpartiet har tidigare i planprocessen lyft ett antal invändningar som den
styrande minoriteten har valt att inte tillgodose. Malmös ytor är givetvis begränsade och
planering av staden behöver ta hänsyn till en rad olika aspekter för att staden ska växa på ett
sätt som säkerställer fler bostäder och goda förutsättningar för stadens näringsliv. Synpunkterna
berör områdets exploateringsgrad, funktionsblandning, trafik, bebyggelse kring stationen samt
bebyggelsestruktur. Vi instämmer i dessa invändningar och anser att det är rimligt att den
styrande minoriteten lyssnar på dessa.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över den risk som finns för Pågens
fabrik i det fall planprogrammet förverkligas i denna form. Det är en stor och viktig arbetsgivare
och en flytt från Malmö skulle innebära förödande konsekvenser för många Malmöbor som
skulle stå utan arbete. Det är för oss beklagligt att man väljer att gå vidare med planprogrammet
trots detta larm från en arbetsgivare som betyder så mycket för vår stad och dessutom för
arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag om att få fler i arbete.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

