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

