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Ny gruppledare för S i regionen
Välkommen bli valarbetare!
Krönika: I människornas tjänst
»Det gäller för oss att prata politik
hela vägen till valdagen. Och ha roligt
under tiden...»
					Ledaren

Socialdemokraterna
möter väljarna
Byggfacken
jobbar för
valseger
Möt en kämpaglad
S-facklubb,
sidan 6

– samtalskampanj i Malmö

Sidan 5

Malmö fullföljer
Vita jobb-modellen

Malmö ska växa inåt
och bli grönare

♥ Malmö kommun har beslutat fullfölja Vita
jobb-modellen, som innebär att anbudslämnare
bland annat ska ha kollektivavtal.

♥ Förslaget till ny översiktsplan för Malmö
innebär att staden ska växa inåt, förtätas – och
samtidigt bli grönare.
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Tidning för socialdemokr aterna i malmö

ledare

Malmö fullföljer
Vita jobb-modellen

Det gäller att prata politik –
ända fram till valdagen
2014 har tagit ordentliga tag nu! Visst har vi
längtat efter de val som kommer i år? Till de
allmänna valen är det strax över 200 dagar
kvar.
♥ Mycket av det som vi redan har gjort och allt
som vi kommer att göra under året tar sikte på
att vi ska vinna valen.
Just nu är samtalskampanjen igång ute bland
våra geografiska föreningar där vi pratar med
människor i våra bostadsområden om konkreta
lokala förslag. Vi vill föra samtal om våra tankar
kring framtidens Malmö och stadens socialt
hållbara utveckling. Vi ska ha ett Malmö där det
finns social sammanhållning och en framtidstro.

Skyldigheter – och rättigheter
Social sammanhållning grundar sig i att alla
individer och alla grupper bidrar och är viktiga
för vår stad. Alla har lika skyldigheter och lika
rättigheter. Framför allt känner människor deltagande i samhället och tillit till sina medmänniskor. De öppnar sina dörrar när vi knackar på

Vita jobb- modellen och
sociala villkor ska användas
i all tjänsteupphandling i
Malmö stads förvaltningar och
helägda kommunala bolag.

eftersom de litar på oss. Tillit och förtroende
kan man aldrig ta för givet. De måste underhållas genom att möten med människor, genom att
tala och agera på samma sätt. Det som vi lovar
ska vi också hålla.
De politiska förslag som vi ska genomföra
under nästa mandatperiod kommer vi att
besluta om på vårt årsmöte när vi tar nästa
kommunalpolitiska
Det Malmö som vi ska
handlingsarbeta för kräver öppenprogram.
het och vilja att satsa på
Det Malmö
Malmöborna.»
som vi
ska arbeta
för kräver
öppenhet och vilja att satsa på Malmöborna. Den viljan har vi.
EU-valet är den 25 maj och de allmänna valen
den 14 september. Det gäller för oss att prata
politik hela vägen till den andra söndagen i september. Och ha roligt under tiden naturligtvis!

och tjänster på fem miljarder kronor
är Malmö stad en betydande aktör
på marknaden. Genom socialt hållbar upphandling kan kommunen
påverka samhällsutvecklingen, till
exempel genom att underlätta för
arbetslösa att komma i arbete.
Pilotprojektet
Förändra
och
förbättra
♥
Detta har man
den offentliga upphandtagit fasta på i
lingen i kommunen avslutades i oktober förra året.
Malmö ska pilotprojektet
med sina sociModellen går ut på att
bli ledande som
ala villkor ställer
ställa sociala villkor på
krav på att de anlii landet
de anlitade leverantöleverantörerna att anställa långpå socialt hållbar tade
rerna att anställa
tidsarbetslösa personer.
upphandling, vi vet långtidsarbetslösa
Tillämpningen av
personer. TillämpVita jobb- modellen har
att många komningen av Vita
inneburit att det ställs
muner vill följa vår jobb-modellen
krav att leverantörerna
har inneburit att
ska erbjuda kollektivavmodell.»
leverantörerna
talsenliga villkor. Pilotska erbjuda kolprojektet har avlöpt väl
lektivavtalsenliga villkor.
och det är nu dags att ta det vidare
för att omfatta all upphandling av
Har välkomnats
tjänster som Malmö stad gör.
Pilotprojektet avslutades i oktober
förra året och projektet har välkomStor aktör
nats av leverantörerna som deltagit
Med en årlig upphandling av varor

»

»

Joakim Sandell

Andreas Schönström är en av dem
som drivit på Vita jobb-modellen.

eftersom också de vill se ett näringsliv fritt från svart arbetskraft.
Kommunstyrelsen har beslutat
att Vita jobb-modellen och sociala
villkor ska används i all tjänsteupphandling i Malmö stads förvaltningar och helägda kommunala
bolag. När dessa inte används måste
det motiveras särskilt.

Hållbar upphandling
Man beslutade också att avsätta 1,5
miljoner kronor till arbetet med
hållbar upphandling, med särskilt
fokus på miljömässiga, etiska och
sociala villkor.
– Vårt arbete med den offentliga
upphandlingen har visat att det
går att ställa sociala krav för att
motverka lönedumpning, främja
sysselsättning för arbetslösa och ett
sunt näringsliv. Nu går vi vidare för
att Malmö ska bli ledande i landet på
socialt hållbar upphandling, vi vet
att många kommuner vill följa vår
modell, säger Andreas Schönström
(S), arbetsmarknadskommunalråd.

ordförande Malmö Arbetarekommun

Snart klart – förslaget till
kommunprogram
Årets årsmöte i arbetarekommunen är extra spännande eftersom vi kommer
att besluta om nästa kommunalpolitiska handlingsprogram, d v s våra politiska
förslag som ska förverkligas
under nästa mandatperiod.
♥ Under höstens remissrunda
var det många föreningar,
klubbar, grupper och enskilda
medlemmar som skickade in
sina synpunkter om vad som
borde vara med.
I god tid före årsmötet
kommer ombuden att få förslaget skickat till sig för att kunna
Omsorgen om äldre är en stor och viktig fråga i det kommunalgå igenom förslaget i sina
politiska handlingsprogrammet.
föreningar och klubbar.

Spårvagnar ett steg
närmare verklighet

Välkommen
på repskapet!
Alla medlemmar är välkomna
till Malmö arbetarekommuns möte
med representantskapet.
 Lördag den 29 mars kl 9.00

Limhamns Folkets hus

Tag med ditt medlemskort för
avprickning!

Styrelsen

♥ Spårväg mellan Lindängen, Västra
Hamnen och Stenkällan är ett steg
närmare verkligheten.
Tekniska nämnden har godkänt en
förstudie och skickat ärendet vidare
till kommunstyrelsen.
– När Malmö växer börjar vi nå till
gränsen då bussystemet inte längre
ensamt kan täcka resebehoven. Då
är spårvagnar är ett effektivt alternativ, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd och tekniska nämndens
ordförande.

Meeting Point Malmö blir
nytt landmärke i staden
♥ Nu är det dags att sätta spaden i
marken för Malmös nästa landmärke.
Stadsbyggnadsnämnden har gett
bygglov för Meeting Point Malmö
på Universitetsholmen.
Det handlar om ett 14 våningar
högt hus med hotell och konferens,
kontor, butiker, restauranger samt
en teater- och konsertlokal.
Hjärteress
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NYA ÖVERSIKTSPLANEN

Omvandlingsområden
Västra Hamnen
Norra Sorgenfri
l Limhamns industriområde
l Järnvägsverkstäderna i Kirseberg
l
l

Förtätning
Mer funktionsblandad stad; förtätningsprojekt i centrum och halvcentrala lägen,
exempelvis Lorensborg, Rosengård, Lindeborg och Holma-Kroksbäck.
l Infartsleder som omvandlas till stadsgator
genom förtätning, exempelvis längs delar
av Amiralsgatan, Lorensborgsgatan, Pildammsvägen, Eriksfältsgatan/Munkhättegatan.
l I stationsnära lägen i den existerande staden.
Dagens verksamhetsområden rymmer
expansionsytor som kan nyttjas bättre.
l

– Hur vi fysiskt planerar är oerhört viktigt, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh. Här blickar hon ut över
staden.

Utbyggnadsområden
Hyllie
Bunkeflostrand
l Öster om Kalkbrottet
l Fortuna-Hemgården och Gyllins trädgårdar
l Kirseberg
l Kvarnby
l I stationsnära lägen kring Svågertorp
och nya stationer längs spår mot Vellinge.
l
l

Malmö ska
växa inåt
och bli grönare
Malmö går en spännande framtid
till mötes, där kända utmaningar
blandas med nya. Nu i vår beslutar kommunfullmäktige om den
nya översiktsplanen för staden.
En plan som tar sikte på framtiden och samlar ambitioner och
högt ställda mål.
Av Patrik Kronholm
♥ Malmö har länge varit en ekonomisk
och ekologiskt hållbar stad, nu ligger
fokus på att se till att den även blir
socialt hållbar.
En översiktsplan ska beskriva hur
man planerar för kommunens mark
och vattenområden och det är ett av
de viktigaste och största ärendena som
tas under en mandatperiod.
Processen med att ta fram en ny plan
har varit lång och den har bland annat
involverat representanter från både
föreningsliv och företag. Fler än 40 000

Malmöbor har varit inblandade.
Den nya översiktsplanen sträcker sig
nästan två decennier in i framtiden, en
bit in på 2030-talet. Malmö beräknas
att fortsätta växa och antalet Malmöbor
kommer att ha ökat till över 400 000
personer.
Detta ställer nya krav på utvecklingen av staden och i fokus står den
sociala hållbarheten. Att bygga Malmö
hel.
En viktig del av planen handlar
om bostäder. Bostadsproduktionen
måste hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och ska staden
fortsätta växa hållbart måste man
kunna erbjuda attraktiva bostäder i
alla former, i alla delar av staden. Ett
sätt är att upplåta mark till flera byggherrar inom samma kvarter.
Malmö stad måste också vara ett
starkt stöd i nybyggnadsprocessen och

kunna erbjuda bra planberedskap och
ett aktivt planarbete. De gröna ambitionerna ska genomsyra den växande
staden, arkitekturen ska vara en nationell och internationell förebild när det
gäller ekologiskt hållbart byggande.
– Bostadsfrågan och hur vi fysiskt
planerar staden är oerhört viktigt.
Malmö måste växa för att kunna möta
efterfrågan och staden ska växa inåt.
Detta för att vi inte ska behöva använda
landets bördigaste åkrar och andra
grönområden men också för att om
vi bygger samman staden fysiskt kan vi
också riva mentala barriärer. Det krävs
också att vi 2030 enbart använder oss
av 100 procent förnybar energi och våra
satsningar på grön teknologi ska fortsatt ligga i framkant internationellt,
säger kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh.
En annan viktig förutsättning för

Nya verksamhetsområden
Norra Hamnen
Vintrie och söder om Kalkbrottet
l Lockarp, Glostorp och Kristineberg
l Elisedal
l Fortuna- Hemgården
l Valdemarsro
l
l

Grönområden och infrastruktur
Den här urbyggnadsstrategin kompletteras
med grönområden; nya parker och naturområde. Samt infrastruktur som reservat
för yttre godsspår och höghastighetståg.

social hållbarhet är att det finns tillräckligt med arbetstillfällen i staden.
I dag startar åtta nya företag om
dagen i Malmö och i översiktsplanen
finns ambitionen att ytterligare stärka
Malmös profilområden: ny miljövänlig
teknik, utveckling av medicin och livsvetenskap, nya media, handel, logistik,
besöksnäring och huvudkontor.
– Genom att stärka förutsättningarna för dessa verksamheter kan vi öka
tillväxten och sysselsättningen, och
därigenom Malmös attraktivitet. Samtidigt kommer det också finnas plats för
annan typ av verksamhet. Vi glömmer
ibland att det fortarande finns ganska
mycket tillverkningsindustrier i staden
och många vill växa. Vi ska också fortsätta utveckla och stärka Malmö som
regional handels- och besöksort tillsammans med Köpenhamn och Lund,
säger Katrin.

Men samarbetet mellan Malmö och
Köpenhamn är så mycket mer fortsätter hon. Det handlar om stora gemensamma satsningar på infrastruktur och
ett gemensamt trafiksystem.
Katrin talar också om att det i framtiden kommer behövas fler fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark,
och ett samarbete kring en Öresundsmetro är redan påbörjat.
När översiktsplanen skulle klubbas i kommunfullmäktige den 30 februari drev Moderaterna tillsammans med
de övriga oppositionspartierna igenom
en minoritetsåterremiss. Något som i
praktiken bara fördröjer det väntade
beslutet ett par månader på framtiden.
Katrin Stjernfeldt Jammeh menar
att Moderaternas vilja att göra planen
till en stridsfråga i sista stund tyder på
allt annat än nytänkande, eftersom
det skulle innebära att den inaktuella

översiktsplanen från år 2000 måste
återaktualiseras.
– Företag som planerar att etablera
sig i Malmö eller vill utöka sin verksamhet och alla andra Malmöbor måste
kunna se hur vi planerar för framtiden.
Moderaterna lägger en våt filt över hela
processen, en process de har fått vara
med i hela vägen men på slutet valt
att hoppa av. Detta bara för att inte
fått med precis alla sina synpunkter.
Tyvärr gagnar deras agerande varken
Malmös företagare eller Malmöborna,
avslutar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Planen behandlas åter av kommunfullmäktige under våren och då
kan arbetet med att fortsätta Malmös
hållbara utveckling fortsätta och intensifieras.

Fredrik Tisell knackar dörr i
Lorensborg för att hämta in
synpunkter på vår politik.
Ovan :På hemsidan www.
hejmalmö.se kan Malmöborna lämna synpunkter
på de politiska förslag som
Socialdemokarterna i Malmö
lagt fram.

Samtalskampanj
ger fint
gensvar
Malmö arbetarekommuns samtalskampanj har hållit på sen
början av året.
Av Zinaida Kajevic
♥ Under dessa två månader har vi i
våra geografiska föreningar samtalat
med Malmöborna i 28 olika geografiska områden.
På hemsidan: www.hejmalmö.se
kan man också lämna synpunkter på
de lokala förslag som de geografiska
föreningarna har spånat fram. Vad
tycker människor om dykplatser vid
Västra Hamnen, bättre torg i Augustenborg, säkrare övergångar, bättre
tillgång till vårdcentraler…?

Väldigt nöjd
Sedat Arif, ansvarig ombudsman
från arbetarekommunen, är väldigt
nöjd med det positiva gensvaret från
Malmöborna. Mängder av broschyrer

har kommit mer posten till expeditionen tillsammans med ett flertal
medlemstalonger.
– Det är roligt att så många människor har tagit sig tid att skriva
ner sina åsikter och påverka utvecklingen av sitt område, säger Sedat
Arif.
Samtalskampanjen pågår till
slutet av februari. Alla medlemmar
har möjlighet att ansluta sig till
kampanjen. Informationen om var
och när exakt kampanjen genomförs
finns på www.socialdemokraterna.
se/malmo .
Sedat Arif hälsar:
– Jag hoppas att vi alla, inför de
val som kommer, hjälps åt och pratar
med så många Malmöbor som möjligt. Vi behöver en ny inriktning
för Sverige och då krävs det en del
arbete.

Hjärter ESS Utgivning 2014

Nästa nummer: 7 april, manusstopp 24 april.
Övriga nummer utkommer 12 juni (manusstopp 26 maj), 14 augusti (manusstopp 4 augusti), 16 oktober
(manusstopp 2 oktober) samt 11 dec (manusstopp 28 nov).

Aktuellt

Lindeborgs socialdemokratiska förening
Måndag 24 februari kl 18.30
Plats: Lindeborgsgatan 49.

malmö arbetarekommuns årsmöte
Lördag 29 mars kl 9.00
Plats: Limhamns Folkets hus
Valarbetarutbildning
Tisdag 18 februari kl 17.30-20,30
Onsdag 19 februari kl 17.30-20.30
Lördag 22 februari kl 09.00-12.00
Se annons på sidan 3.
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem (Per Albin Hanssons
väg 91-93)

Arbetsplatserna viktiga för S-valvinst! På bilden från vänster:
Emil Svensson, Christian Jönsson, Mikael Månsson, Johan Dahlberg, Rose-Marie Persson, Roland Wiking, Cezary Mozalewski,
Christina Mårtensson och Jonas Sjöberg.

Byggfacken jobbar hårt
för en valseger i höst
Hjärter Ess har besökt Byggfackens S-förening för att kolla
läget inför framförallt riksdagsregion-och kommunalvalen 15
september i år. Vi har där mött
Christian Jönsson, som är sekreterare i föreningen och ställt
några frågor.
Av Jan Svärd

♥ Snart val. Hur ska ni jobba med
det?

– Ja, det är viktigt att vi lyckas få
alla medlemmar inom Byggfacken
att gå till vallokalen, säger. Och rösta
för ett regimskifte i riksdag och Skåneregionen. I Malmö gäller det att
stärka upp för flera socialdemokrater
i stadsfullmäktige.
Varför detta engagemang?
– Vi inom Byggfacken är mycket
beroende av politiska beslut. Därför
engagerar vi oss i politiken. Vi ser
idag ett samhälle som är i på väg i fel
riktning. Sveriges löntagare behöver
en ny politik och en ny regering.
Kan du ge några exempel på hur
den borgliga alliansen misslyckas?

Christian Jönsson, Byggfackens
S-förening
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– Den under åtta år misslyckats
med att bekämpa arbetslösheten.
De har ökat otryggheten genom att
utarma välfärden och de har försämrat arbetslöshets- och sjukförsäkringen.
– Den borgerligt styrda skånska
sjukvården har svårt att klara av
sina uppgifter. Skolan klarar inte en
likvärdig utbildning. Vårdcentraler,
hemtjänst och förskolor har sålts ut
till underpris. Pensionärerna är belastade med straffskatt.
Vad anser du behöver göras?

– Idag byggs det för lite. Det saknas
bostäder, behovet är stort.
– Det måste till tuffa samhällsinsatser för att bryta den höga arbetslösheten i vårt land. Vi måste ha en
upprustande arbetsmarknadspolitik. Socialdemokratiska partiledaren
Stefan Löfvén har som målsättning
att Sverige ska få Europas lägsta
arbetslöshet. Vi håller med.
– Arbetslivet har blivit hårdare
och villkoren mer osäkra. Därför är
uppgörelsen mellan LO och socialdemokraterna om ordningsregler för
svensk arbetsmarknad mycket viktigt.
Våra medlemmar är mycket positiva
till förslaget. Det krävs ordentliga
krafttag för att de som bygger vårt
land, ska ha schysta villkor – oavsett
om de bor här eller om de reser hit
för att hjälpa oss att bygga det.
Rent allmänt då?
– Satsa hårt på trygghetsfrågorna.
Folk ska känna sig trygga när de blir
sjuka, arbetslösa och äldre. Många
gör inte detta idag.
– Ojämlikhet skapar sociala problem och spänningar mellan olika
grupper, som i sin tur kan hota demokratin. Vi måste ta fajten mot Sverigedemokraterna. Vi kan inte bygga ett

land på främlingsfientlighet.
Vad anser du om skattesänkningar och privatiseringar?
– Avskaffa skattesänkningar. Pengarna gör större nytta om de investeras
i skolan, sjukvården, byggnation av
nya bostäder och bättre kommunikationer.
– Privat vinstintresse är inte ett
bra styrmedel inom skola, vård och
omsorg och måste hållas under stark
politisk kontroll. Vinster i välfärden
måste avskaffas snarast.
Hur ska ni arbeta praktiskt i
valet?
– I vår uppgift ligger att ge medlemmarna information via arbetsplatser, kurser/konferenser, nätet,
brev och media. Det blir alltså en hel
del arbetsplatsmöten men också satsningar på utbildning under arbetstid
(UVA-möten). Ett annat inslag blir
ständigt återkommande frukostträffar för medlemmar på olika orter.
– I detta kommer vi att användas
oss av framförallt kommunal/regionspolitiker. Men också naturligtvis fackliga företrädare.
– Debatten på våra arbetsplatser
kommer att betyda mycket för valets
utgång.

KALENDERN

Pub efter jubb – NU på Sir Toby´s!
Fredag 28 februari kl 17.00-19.00
Fredag 28 mars kl 17.00-19.00
Fredag 25 april kl 17.00-19.00
fredag 23 maj kl 17.00-19.00
Välkommen till vår
gemytliga sossepub på
Sir Toby´s och en stunds
trevlig samvaro med
eftersnack.
Plats: Sir Toby´s Davidhallsgatan 21.

Årsmöte

Malmö socialdemokratiska förening
Tisdag 25 februari kl 18.30
Årsmöte
Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan 23.
Kirsebergs segevångs socialdemokratiska förening
tisdag 25 februari kl 19.00
Årsmöte
Plats: Sandbackegatan 10.
Rosengårds socialdemokratiska förening
Tisdag 25 februari kl 18.30
Plats: Tegelhuset.

Årsmöte

Unga socialdemokrater
Tisdag 25 februari kl 12.30
Plats: Malmö Folkets hus.

Årsmöte

HUSIe socialdemokratiska förening
Onsdag 26 februari kl 18.30
Plats: Hohögskolan.

Årsmöte

Handels socialdemokratiska Fackklubb
Torsdag 27 februari kl 18.00
Plats: Vattenverksvägen 3.

Årsmöte

Hotell- & restaurangs socialdemokratiska Fackklubb
Torsdag 27 februari kl 17.00
Årsmöte
Plats: Malmö Folkets hus.

Internationella kvinnodagen
Lördag 8 mars kl 13.00
Demonstration
Lördag 8 mars kl 19.00
Konsert
Demonstationen: Samling kl 13.00 i Malmö Folkets park.
13,30 börjar talen. Avmarsch kl 14.00.
Konserten: Från kl 19.00 är det tal och konsert i Moriska
Paviljongen i Folkets park.
Kyrkopolitisk konferens
Lördag 15 mars
Konferens för våra kyrkopolitiska förtroendevalda.

Socialdemokratiska föreningar

ABF
Vems Europa – storsatsning inför EU-valet
Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade?
Vad görs för att minska arbetslösheten?
Inför valet uppgraderar ABF nu sitt
webbaserade studiematerial om EU i
samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja. Studiematerialet hittar du på
http://vemseuropa.se/
Kontakta ABF om ni vill en studiecirkel om EU-valet.

Malmö s-studenter
Söndag 16 februari kl 18.00
Plats: Tellus, Ystadgatan 8.

Årsmöte

Kvinnoklubben karolina
Måndag 17 februari kl 19.00
Plats: Sandbackegatan 10.

Årsmöte

Seko socialdemokratiska förening
Tisdag 18 februari kl 18.00
Plats: Tornfalksgatan 12.

Årsmöte

Sorgenfri socialdemokratiska förening
Onsdag 19 februari kl 19.00
Plats: ABF-huset, Spånehusvägen 47.

Årsmöte

Oxie socialdemokratiska förening
Lördag 22 februari kl 14.00
Årsmöte
Plats: Stengodsvägen 145. Se även hemsidan www.oxies.s
Holma Fosiedals socialdemokratiska förening
Söndag 23 februari kl 17.00
Plats: Hyllie Folkets hus.

Årsmöte

Kulladals socialdemokratiska förening
Måndag 24 februari kl 18.00
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem.

Årsmöte

Café Per Albin
Sillamacka och kaffe säljs för 15 kronor.
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem på Per Albin Hanssons väg 91-93.
Måndag 3 mars, 10.00- 12.00
Gäst: Riksdagsledamoten Marie Granlund om EU-nämnden.
Övriga träffar i vår: 7 april (gäst Bengt Persson, överförmyndarnämnden) och 5 maj.

Medlemsavgift via autogiro!
♥ Det ska vara lätt att vara medlem. Genom att
anmäla dig till autogirotjänst betalas din medlemsavgift automatiskt på förfallodagen. Din medlemsavgift dras automatiskt och du slipper göra
inbetalningar. Detta garanterar också att du inte
kommer bort som medlem på grund av en obetald
medlemsavgift. Anmäl dig via din Internetbank.
Kontrollera att bankgironumret stämmer 244-3539
och fyll i ditt personnummer när betalarnummer
efterfrågas.

Hjärteress
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Hjärter

tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö

MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ  OLOF PALMES PLATS 1  214 44 MALMÖ  TELEFON 040-631 22 30  socialdemokraterna@malmo.sap.se

Smått & stort

Henrik Fritzon föreslagen som ny
gruppledare i region Skåne

Protest mot våldet

♥ I början av januari utsattes en ung SSU-medlem för misshandel i Malmö. Med anledning av det arrangerade SSU-distriktet
en samling på Gustav Adolfs torg den 16 januari. En stor
samling människor kom för att protestera mot det politiskt
motiverade våldet.

♥ Henrik Fritzon föreslås bli ny
gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. I med det blir
han Socialdemokraternas kandidat
till ordförande för regionstyrelsen.
Henrik Fritzon är idag regionråd
i opposition med ansvar för hälsooch sjukvårdsfrågor sedan 2010.
Sedan 2006 sitter han i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Rikard Larsson, som är gruppledare idag, meddelade i höstas att
han ämnar lämna det uppdraget.
Ny gruppledare kommer att
väljas på valkonferensen den 15
februari av 350 ombuden från alla
skånska arbetarekommuner.

Nästa Hjärter ESS kommer den 24 april

Stadsområde Väster – i människornas tjänst
♥ Som ordförande till ett stadsområde får
du en inblick i livets fantastiska kretslopp. Från
att vara med föräldrar när de hittar förskoleplats åt sina barn till att hjälpa den äldre människan hitta ett hem att spendera sina gyllene
år. Du får en unik inblick i människors olika
livssituationer. Man ser deras glädje
och sårbarhet och imponeras av deras
ödmjuka inställning och tacksamhet
till livet. Du formas till en mänskligare politiker.
Det var det som gjorde att jag
lämnade miljönämnden, ett politiskt
område som jag kunde och älskade
men som kändes långt borta
ifrån den vanliga medborgarens vardag.
Jag gick från ett
politiskt område
om mänsklighetens
överlevnad med
frågor om hur kommande generationer
kommer att klara
sig och fick istället dagligen möta
människors frågeställningar, oro och
förtvivlan: Kommer
mitt barn kunna få
den förskoleplats jag
önskar? Får min mamma

det särskilda boende hon söker? Kan jag och
min familj känna oss trygga i en stad som är i
ständig förändring?
Det är en förmån för mig och många
politiker att få en möjlighet att kunna göra
vardagen för många, lite bättre, lite rättvisare
och förhoppningsvis kunna göra en skillnad för
de svagare rösterna i samhället, de som av olika
anledningar kan ha svårt att föra sin egen talan.
Efter skolinspektionens rapport, fick vi göra
om – vi måste tänka nytt! Vi måste förbättra skolresultat. Människan måste alltid vara viktigare
än själva organisationen. Det är människorna
som är målet för politiken och det är i vår
befolkning möjligheterna finns. När mångfalden ökar så ökar också utmaningarna med spänningar och friktioner. Men med det ökar också
förmågan till insikt, öppenhet, fördomsfrihet
och en aktiv acceptans för olika livsstilar och
livsprojekt. Ett nytt Malmö måste träda fram.
Det var viktigt för mig att behålla stadsdelarna. Jag är en decentraliseringssträvande
politiker. Decentraliseringen innebär för mig en
politisk, kulturell och lärande dynamik, flexibilitet, delaktighet och inte minst närdemokrati.
För att behålla till stor del behålla detta fick det
ske en sammanslagning av de tio nuvarande
stadsdelarna till fem. Det blev en konsekvens av
en förändrad skolorganisation och en nödvändighet för en organisatorisk och ekonomisk

bärkraft.
Stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo och Hyllie
blev stadsområdet Väster, demografiskt och geografiskt störst. Det innebar inte bara att stadsområdet blivit större utan att även möjligheterna
blivit fler och bättre. Det har blivit ett av Malmös
mest dynamiska och mångfacetterade områden.
Här finns Bunkeflos strandängar, Klagshamns
småbåtshamn och Kroksbäcks kullar. Här finns
Kalkbrottet, megaköpcentret Emporia, Malmö
Arena och snart också stadens nya familjebad,
ett toppmodernt och grönt badhus.
Stadsområdet Väster är en del av Malmö
där det allra nyaste och mest spännande samsas
med det gamla och historiska. Där Limhamn
och Hyllie är två sidor av samma mynt. Väster
ska inte bara vara stadsområdet där det nya
bostadsområdet möter det gamla, utan också
stadsområdet där människor med olika erfarenhet och bakgrund möts.
Möten är grunden till förståelse och samhörighet. Oavsett om det handlar om stadsdelar
som fogas samman eller människor som korsar
varandras vägar. För i slutändan är det vi tillsammans som gör vårt stadsområde och vår stad till
det vi vill att det ska vara. Lyckas vi i stadsområdet Väster så lyckas vi också i vår stad och i hela
vårt land.

Jamal El-Haj

Ordförande
stadsområdesnämnd Väster

