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Servicenämnden
Datum

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2020-309

Stadsbyggnadsnämnden

Remiss om Samråd för förslag på planprogram för Amiralsgatan och
Station Persborg (Pp 6051)
SBN-2018-770

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden anser att planprogrammets avsikt att förändra området utifrån
Malmökommissionens intentioner är av godo. Nämnden har ett par frågeställningar under
kapitlet Konsekvenser som bland annat avser nämndens frånvaro i planprogrammets
referensgrupp, klimatpåverkan samt begreppsförtydligande.
Yttrande

Nämnden har valt att strukturera sitt yttrande utifrån planprogrammets kapitelindelning.
Inledning
Servicenämnden noterar att den inte medverkat i referensgruppen. Servicenämnden har och
kommer att få ytterligare, inom det geografiska området, ett antal anläggningar, såsom LSS,
förskolor, skolor, Rosengårdsbadet, Rosengårds herrgård. Nämnden påverkas i stor
utsträckning av planprogrammet.
Stadskvaliteter
Nämnden ställer sig bakom den presenterade visionen att länka samman stadsdelen till den
övriga staden för att skapa möjligheter för människor från olika stadsdelar att mötas i
trivsamma och attraktiva livsmiljöer.
Strategier
Servicenämnden ser positivt på de presenterade strategierna i anslutning till de fem
prioriterade stadskvaliteterna:
1. En god bebyggd miljö,
2. Tydligt sammanlänkad gata,
3. En gångvänlig stadsdel,
4. Tillgång till rekreation, fritid och kultur,
5. Ökat serviceutbud och tillgång till arbetsmarknad.
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Förslag
I kapitlet redovisas den fysiska utformningen av förslaget, inom fem geografiska delområden.
Nämnden ser positivt på det redovisade förslagen och har inga invändningar.
Förutsättningar
Servicenämnden ansluter sig till planprogrammets syfte att genom fysiska stadsövergripande
satsningar förbättra de sociala förhållandena i området.
Konsekvenser
Servicenämnden ställer sig frågande till begreppet ”Koldioxidförbrukningen” (sidan 83) och
vad som avses.
En redovisning av den klimatpåverkan som uppkommer vid projektets genomförande, hade
ökat tydligheten av de samlade klimatkonsekvenserna.
Nämnden menar att förskolegårdar undantagsvis ska användas som temporära
översvämningsytor vid skyfall. (sidan 86)
Etablering av ytterligare en återvinningsstation i stadsdelen välkomnas av nämnden.
Genomförande
Nämnden efterlyser någon form av illustrerad tidsaxel, kopplad till området, för att visa på i
vilken ordning planerade åtgärder är tänkta att utföras.
Servicenämnden anser att planprogrammets avsikt att förändra området utifrån
Malmökommissionens intentioner är av godo.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

