Nämndsinitiativ angående bristande socialt perspektiv vid markupplåtelse till
Lumagica
Tekniska nämnden, 2021-11-23
Malmös parker är viktiga för Malmöbornas välbefinnande och trivsel. De är en
naturlig del i vardagen för många av oss. Det är där vi kan ta en paus från
stadens tempo och återhämta oss, det är en plats där vi motionerar utan att
behöva köpa ett gymkort, en plats för barnvagnspromenader och umgänge, och
inte minst ett behagligt alternativ till bilvägarnas trottoarer för dem som tar sig
fram till fots. Kort sagt är stadens parker en oerhört värdefull del av
Malmöbornas gemensamma ytor. Att begränsa tillgången till parkerna påverkar
invånarnas vardag negativt, och särskilt de närboendes. Miljöpartiet har de
senaste dagarna kontaktas av många Malmöbor som är upprörda och besvikna
över att en populär del av Slottsparken har hägnats in av ett privat företag i
belysningsbranschen. Vi undrar samma sak som de – hur tänkte man här?
Det är tydligt att det här beslutet saknar politisk förankring och att det är
onyanserat utifrån hur Malmöbornas gemensamma resurser har hanterats. Det
är orimligt att skattekollektivet ska subventionera privata företags
markupplåtelse. I de fall då staden aktivt väljer att subventionera så ska det vara
för att Malmöborna ska få något i gengäld, till exempel billigare entréavgifter för
barn eller ett antal kostnadsfria besök för förskoleklasser. Det är också ytterst
relevant vilken typ av mark som upplåts. Vi är helt övertygade att en stor central
parkering inte hade upplåtits lika lättsamt till annat ändamål. Miljöpartiet är
inte negativa till att det finns privata/kommersiella initiativ, men hur, var och
med vilka perspektiv detta har upplåtits är vi ytterst tveksamma till. För att
säkerställa att Malmöbornas mest värdefulla tillgång, vår gemensamma mark,
inte upplåts lika ogenomtänkt och med avsaknad av sociala perspektiv framöver
yrkar vi på:
-

-

att tekniska nämnden omedelbart säkerställer att gångstråk och
rekreationsyta vid dammen tillgängliggörs för alla Malmöbor.
att tekniska nämnden tar fram riktlinjer för hur lång upplåtelsetid som
ska medges för kommersiella syften i stadens parker.
att tekniska nämnden ändrar i delegationsordningen så att beslut om
markupplåtelse vid stora och långvariga event ska komma upp för beslut
i nämnden.
att taxan tas upp för revidering så att det inte ska vara möjligt att upplåta
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-

marken avgiftsfritt utan ett särskilt beslut från nämnden.
att tekniska nämnden säkerställer att sociala klausuler ingår i avtal när
mark upplåts i kommersiella syften.

För Miljöpartiet de gröna
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