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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-01-23 kl. 09:00-15:00

Plats

Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M) §§1-25, §§27-32
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Peter Ahlström (M) §26 ersätter Mats Brogren (M) pga jäv
Bengt Svensson (C) ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M) §§1-25, §§27-32
Petra Lundgren (M) §§1-25, §§27-32
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Darko Simic (M)

…………………………………
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Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Tyke Tykesson (planarkitekt) §1
Malin Johansson Tziampazis (HR-konsult) §1
Karin Falkboo (HR-konsult) §1
Daniel Svanfelt (enhetschef, strategiavdelningen) §1
Hanna Björklund (planeringssekreterare) §1
Kenneth Fryklander (trafikplanerare) §1
Anna Swanberg (planarkitekt) §1
Stefana Nyberg (personalrepresentant, SACO)
Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2020-01-30

Protokollet omfattar

§§1-32
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och laga kraft
Anmälan av inkomna skrivelser
Information om kollektivtrafikstrategiskt underlag, linjenätsförändringar
Information om södra Hyllie, förutsättningar för fortsatt utveckling
Delegering från kommunfullmäktige - årlig redovisning av beslut för 2019
fattade med stöd av 2 § i reglementet för stadsbyggnadsnämnden
Nämndsinitiativ - finns det fastighetsägare i Malmö som glömt bort sina
hyresgäster?
Kompetensförsörjningsplan 2020
Nämndsbudget 2020
Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Riktlinjer för direktupphandling
Remiss från tekniska nämndens trafikutskott - Malmöinitiativet - klagomål
angående införandet av boendeparkering på Limhamn, TN-2019-3413
Utredning om ovårdad tomt, växtlighet i sikttriangel på fastigheten GALAXEN
49
Utredning om skyltar längs med E6:an på fastigheten TYGELSJÖ 54:4
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl. (Allyhill) i Södra Sallerup i
Malmö (Dp 5634)
Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö
(Dp 5700)
Ändring av detaljplan för fastigheten Ärligheten 2 i Annelund (ÄDp 5689)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Assessorn 1 m.fl. i Allmänna sjukhuset
(ÄDp 5690)
Ändring av detaljplan för fastigheten Kornet 8 i Västra Sorgenfri i Malmö (ÄDp
5691)
Ändring av detaljplan för fastigheten Uret 2 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5694)
Ändring av detaljplan för fastigheten Vågen 6 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5695)
Ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i Malmö (ÄDp
5693)
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd inom fastigheten SILVERVIK
10
Fasadändring (byte av fasadkulör) inom fastigheten SKUTSKEPPAREN 17
Skyltprogram (The Point) på fastigheten VÄRDSHUSET 4
Rivning av fritidshus inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND 28:122
Utredning av tillbyggnad till enbostadshus utan bygglov och startbesked inom
fastigheten KLAGSTORP 39:53
Utredning om inredande av ytterligare bostad utan bygglov och startbesked och
installation av anordning för vattenförsörjning och avlopp utan anmälan och
startbesked inom fastigheten VÄNDÅKERN 4
Olovlig nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten SKAGERN 12
Utredning om ibruktagande av imkanal utan slutbesked inom fastigheten
INNERSTADEN 1:14
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§

1

Genomgång och föredragning av ärenden
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§

2

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

3

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-2019-1253
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut, domar och laga kraft.
Beslutsunderlag



Beslut, domar och laga kraft
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§

4

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-0123.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott - § 45 Upphävning av riktlinjer
för anställning i Malmö stad efter 67 års ålder, STK-2019-1297, SBN-2019-1199
2. Beslut från kommunstyrelsen - § 250 Trygghetssatsning 2019, STK-2019-621,
SBN-2019-1205
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 243 Budget 2020 med plan för åren 20212022, STK-2019-1271, SBN-2019-1232
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 245 Nämndsövergripande styrdokument ny
översyn och förslag till upphävande, STK-2018-706, SBN-2019-1237
5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 658 Anpassning av riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad, STK-2019-1530, SBN-2019-1222
6. Förvaltningsremiss samt yttrande - Anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet, Seveso högre, Nordic Storage AB, MN-2019-7509, SBN-2019-1189
7. Beslut från miljönämnden - § 204 Rapport - Luftkvalitetsmätning vid
Stockholmsvägen - Saarisgården 2018-2019, MN-2019-565, SBN-2019-1263
8. Beslut från kommunfullmäktige - § 256 Krisledning Malmö stad 2020, STK2019-630, SBN-2020-3
9. Beslut från kommunfullmäktige - § 261 Utvärdering av de nya arvodesreglerna,
STK-2019-756, SBN-2020-4
10. Beslut från kommunfullmäktige - § 262 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18), STK-2019-1298, SBN-2020-5

9

§

5

Information om kollektivtrafikstrategiskt underlag,
linjenätsförändringar

Sammanfattning

Informationen ges av enhetschef Daniel Svanfelt.
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§

6

Information om södra Hyllie, förutsättningar för fortsatt
utveckling

Sammanfattning

Informationen ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
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§

7

Delegering från kommunfullmäktige - årlig redovisning av
beslut för 2019 fattade med stöd av 2 § i reglementet för
stadsbyggnadsnämnden

SBN-2020-28
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 1992-06-1, § 123 (bihang nr 89) att godkänna reglemente för
bland annat stadsbyggnadsnämnden. Under 2 § i reglementet finns de delegerade uppdrag
som stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att fatta beslut om i kommunfullmäktiges ställe.
Beslut som fattas med stöd med denna paragraf ska årligen redovisas till kommunfullmäktige
i samband med årsredovisningen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut som fattats med stöd av
kommunfullmäktiges uppdrag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder redovisningen till kommunfullmäktige
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Delegering från KF sammanställning 2019
Bilaga - Sammanställning över beslut fattade med stöd av § 2 år 2019
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§

8

Nämndsinitiativ - finns det fastighetsägare i Malmö som glömt
bort sina hyresgäster?

SBN-2019-931
Sammanfattning

Rapport om fastigheters beläggning och status ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporteringen och anser nämndsinitiativet vara
besvarat.
Beslutsunderlag



SBN 190919 Nämndsinitiativ utredning
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§

9

Kompetensförsörjningsplan 2020

SBN-2019-1074
Sammanfattning

Det systematiska kompetensförsörjningsarbetet i Malmö stad sker enligt en modell som
beslutats av kommunfullmäktige. Samtliga förvaltningar ska årligen analysera kompetens,
planera och genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter, samt utvärdera plan för
kompetensförsörjning. I beslutsunderlaget redovisas stadsbyggnadskontorets kartläggning
och analys av kompetens, riskanalys av identifierade kompetensförsörjningsgap samt en
handlingsplan med aktiviteter för 2020. Handlingsplanen följs upp i nästkommande
kompetensförsörjningsplan samt i årsanalysen för 2020.
Ärendet inleds med information som ges av HR-konsult Malin Johansson Tziampazis.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden fastställer kompetensförsörjningsplan med aktiviteter för 2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden vidaresänder ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 kompetensförsörjningsprogram 2020
Rapport - Kompetensförsörjning SBN
§349 SBN 191212 Kompetensförsörjningsplan 2020
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§

10

Nämndsbudget 2020

SBN-2019-1227
Sammanfattning

Under budgetåret 2020 implementeras Malmö stads reviderade styrmodell med nya
målområden och kommunfullmäktigemål i organisationen. Stadsbyggnadsnämnden ska under
innevarande mandatperiod arbeta med kommunfullmäktigemålen inom målområdena
Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet samt En god organisation. I
nämndsbudget 2020 beskriver nämnden hur arbetet med att bidra till måluppfyllelsen ska ske.
Här anges även de indikatorer som mäter måluppfyllelsen.
Ärendet inleds med information som ges av avdelningschef Göran Blomé och kanslichef
Erika Knobblock.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Nämndsbudget 2020 med följande
ändringar/tillägg:
Stadsbyggnadsnämndens arbete för att nå kommunfullmäktigemålen kompletteras med en skrivelse
som förtydligar det hur processen ser ut och det arbete som pågår kring det uppdrag som
leds av stadskontoret där miljönämnden har ett särskilt ansvar för att identifiera insatser som
behövs prioriteras för att bidra till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.”
Målområde - Stadsutveckling och klimat: stycket Planeringskommentar
mandatperiod kompletteras med texten "När kommunstyrelsen den 8 maj 2019 gav
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av översiktsplanen, gav man också
nämnden i uppdrag att planering för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen ska tas upp i
översiktsplanenen strategier."
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser: stycket Planeringskommentar mandatperiod kompletteras med texten "Alla trafikslag
– bil, kollektivtrafik, cykel och gång samt olika former av godstransporter – fyller sina
funktioner för individer och samhälle, där en god planering ska väga samman intressena, såväl
miljömässigt som socialt och ekonomiskt."
Tabellen indikator kompletteras med indikatorn: Detaljplaner som innehåller minst 10
bostäder som givits planuppdrag från och med 2020 skall ha en grönytefaktor om 0,6 vid
antagande. Önskat utfall 2022 - 80% med tillhörande Planeringskommentar
mandatperiod "Indikatorn har valts för att säkerställa att stadsbyggnadsnämnden ger
förutsättningar för att gröna och blå miljöer ges utrymme i planeringen. Indikatorns önskade
utfall om 80% motsvaras av att det är svårt i den täta staden att uppnå 100% även om det är
önskvärt. Det önskade utfallet om 80% innebär en ökning jämfört med 2019 (75% av
antagna detaljplaner innehållande över 10 bostäder). Indikatorn kommer att följas upp vid
såväl delårsrapport, årsanalys som vid mandatperiodens slut."
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planering av staden verka för minskad
segregation: andra stycket, sista meningen kompletteras med "liksom ytor för gröna och blå
miljöer."
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Tabellen indikator kompletteras med indikatorn: Antal möjliggjorda småhus/enfamiljshus i
antagna detaljplaner och önskat utfall 2022, 400 småhus/enfamiljshus med tillhörande
Planeringskommentar mandatperiod "Indikatorn bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att
detaljplaneringen sker i enlighet med översiktsplanens planeringsinriktning om en nära, tät,
grön och funktionsblandad stad. Målvärdet är till stor del styrt av vad som bedöms möjligt
med hänsyn till läget av pågående och planerade detaljplaner. Indikatorn kommer att följas
upp vid såväl delårsrapport, årsanalys som vid mandatperiodens slut."
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten: i tabellen
indikator ändras meningen "Stadsbyggnadsnämnden ämnar att avsluta det pilotprojekt som
kallas Mallbo" till "Stadsbyggnadsnämnden ämnar att genomföra det pilotprojekt som kallas
Mallbo."
Målområde - Trygghet och delaktighet: stycket Planeringskommentar mandatperiod kompletteras
med stycket ”Att skapa trygga och säkra livsmiljöer är ett högt prioriterat mål för
stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplaner och bygglovgivning. Stadens nyligen antagna
arkitekturpolitiska dokument Arkitekturstaden Malmö lyfter i sina nio teser fram
trygghetsfrågor som exempelvis publika bottenvåningar, överblickbara stadsmiljöer och att
staden är utformad så att alla människor kan tillgodogöra sig dess kvaliteter och för främja
möten och social samvaro.”
Målområde - En god organisation: stycket Kompetensförsörjning och arbetsmiljö kompletteras med
meningen ”Förvaltningen ska under 2020 undersöka möjligheten till extratjänster och utökat
stöd från daglig verksamhet.”
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner budgetens förslag till fördelning av kommunbidraget.
3. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att budgetuppföljningen under 2020 sker två gånger
om året, i samband med Delårsrapport januari-augusti 2020 samt i Årsanalys 2020.
4. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att omdisponeringar i budget kan under året beslutas
av stadsbyggnadsdirektören, under förutsättning att de inte innebär väsentliga förändringar i
verksamhetens inriktning. I det senare fallet ska stadsbyggnadsnämnden fatta beslut.
5. Stadsbyggnadsnämnden godkänner periodisering av budget 2020.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stycket Stadsbyggnadsnämndens arbete för att nå
kommunfullmäktigemålen kompletteras med en skrivelse som förtydligar det hur processen ser
ut och det arbete som pågår kring det uppdrag som leds av stadskontoret där miljönämnden
har ett särskilt ansvar för att identifiera insatser som behövs prioriteras för att bidra till att
den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.”
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Sofia Hedén (S) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande.
Mikael Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska ges i uppdrag
komplettera ärendet med en riskanalys av vad personella neddragningar kommer att innebära
för verksamheten.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mikaels Anderssons (V) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar på följande revideringar av dokumentet
Nämndsbudget 2020:
Målområde - Stadsutveckling och klimat: stycket Planeringskommentar
mandatperiod kompletteras med texten "När kommunstyrelsen den 8 maj 2019 gav
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av översiktsplanen, gav man också
nämnden i uppdrag att planering för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen ska tas upp i
översiktsplanenen strategier."
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser: stycket Planeringskommentar mandatperiod kompletteras med texten
"Alla trafikslag – bil, kollektivtrafik, cykel och gång samt olika former av godstransporter –
fyller sina funktioner för individer och samhälle, där en god planering ska väga samman
intressena, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt."
Tabellen indikator kompletteras med indikatorn: Detaljplaner som innehåller minst 10
bostäder som givits planuppdrag från och med 2020 skall ha en grönytefaktor om 0,6 vid
antagande. Önskat utfall 2022 - 80% med tillhörande Planeringskommentar
mandatperiod "Indikatorn har valts för att säkerställa att stadsbyggnadsnämnden ger
förutsättningar för att gröna och blå miljöer ges utrymme i planeringen. Indikatorns önskade
utfall om 80% motsvaras av att det är svårt i den täta staden att uppnå 100% även om det är
önskvärt. Det önskade utfallet om 80% innebär en ökning jämfört med 2019 (75% av
antagna detaljplaner innehållande över 10 bostäder). Indikatorn kommer att följas upp vid
såväl delårsrapport, årsanalys som vid mandatperiodens slut."
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planering av staden verka för
minskad segregation: andra stycket, sista meningen kompletteras med "liksom ytor för gröna
och blå miljöer."
Tabellen indikator kompletteras med indikatorn: Antal möjliggjorda småhus/enfamiljshus i
antagna detaljplaner och önskat utfall 2022, 400 småhus/enfamiljshus med tillhörande
Planeringskommentar mandatperiod "Indikatorn bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att
detaljplaneringen sker i enlighet med översiktsplanens planeringsinriktning om en nära, tät,
grön och funktionsblandad stad. Målvärdet är till stor del styrt av vad som bedöms möjligt
med hänsyn till läget av pågående och planerade detaljplaner. Indikatorn kommer att följas
upp vid såväl delårsrapport, årsanalys som vid mandatperiodens slut."
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten: i
tabellen indikator ändras meningen "Stadsbyggnadsnämnden ämnar att avsluta det
pilotprojekt som kallas Mallbo" till "Stadsbyggnadsnämnden ämnar att genomföra det
pilotprojekt som kallas Mallbo."
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Målområde - Trygghet och delaktighet: stycket Planeringskommentar mandatperiod
kompletteras med stycket ”Att skapa trygga och säkra livsmiljöer är ett högt prioriterat mål
för stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplaner och bygglovgivning. Stadens nyligen
antagna arkitekturpolitiska dokument Arkitekturstaden Malmö lyfter i sina nio teser fram
trygghetsfrågor som exempelvis publika bottenvåningar, överblickbara stadsmiljöer och att
staden är utformad så att alla människor kan tillgodogöra sig dess kvaliteter och för främja
möten och social samvaro.”
Målområde - En god organisation: stycket Kompetensförsörjning och arbetsmiljö kompletteras
med meningen ”Förvaltningen ska under 2020 undersöka möjligheten till extratjänster och
utökat stöd från daglig verksamhet.”
Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på Sofia Hedéns (S) och
Lars Hellströms (L) yrkande om tillägg av texten: "Alla trafikslag – bil, kollektivtrafik, cykel
och gång samt olika former av godstransporter – fyller sina funktioner för individer och
samhälle, där en god planering ska väga samman intressena, såväl miljömässigt som socialt
och ekonomiskt" vidare yrkar de avslag på yrkande om tillägg av texten: "Antal möjliggjorda
småhus/enfamiljshus i antagna detaljplaner och önskat utfall 2022, 400 småhus/enfamiljshus
med tillhörande Planeringskommentar mandatperiod "Indikatorn bidrar till
kommunfullmäktigemålet genom att detaljplaneringen sker i enlighet med översiktsplanens
planeringsinriktning om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Målvärdet är till stor
del styrt av vad som bedöms möjligt med hänsyn till läget av pågående och planerade
detaljplaner. Indikatorn kommer att följas upp vid såväl delårsrapport, årsanalys som vid
mandatperiodens slut."
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöra idag och
finner det vara bifallet.
Ordförande ställer sedan yrkandena om bifall och avslag mot varande gällande tillägg av
texten: "Alla trafikslag – bil, kollektivtrafik, cykel och gång samt olika former av
godstransporter – fyller sina funktioner för individer och samhälle, där en god planering ska
väga samman intressena, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt" samt tillägg av
texten: "Antal möjliggjorda småhus/enfamiljshus i antagna detaljplaner och önskat utfall
2022, 400 småhus/enfamiljshus med tillhörande Planeringskommentar mandatperiod "Indikatorn
bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att detaljplaneringen sker i enlighet med
översiktsplanens planeringsinriktning om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Målvärdet är till stor del styrt av vad som bedöms möjligt med hänsyn till läget av pågående
och planerade detaljplaner. Indikatorn kommer att följas upp vid såväl delårsrapport,
årsanalys som vid mandatperiodens slut" och finner att nämnden har bifallit yrkandena om
tillägg.
Sedan ställer ordförande proposition på resterande ändrings-/tilläggsyrkanden och finner
dessa vara bifallna.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 10a.
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Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 10b.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay SD) avser att inkomma men ett särskilt yttrande, bilaga § 10c.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 10d.
Beslutsunderlag
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Bilaga § 10a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende: Nämndsbudget 2020
SBN-2019-1227

Budget utan konsekvensbeskrivningar och riskanalyser
Vänsterpartiet är oroad över att budgeten för 2020 inte innehåller några konsekvensbeskrivningar
med tillhörande riskanalyser på grund av de budgetnedskärningar som nämnden fått.
Vi kan därför inte ta ställning var svårigheter och problem kan uppstå i verksamheten. Kommer det
innebära problem att arbeta fram detaljplaner för nya bostäder eller innebära påfrestningar i
bygglovsprocessen? Vi kan enbart spekulera i om personalen vid stadsbyggnadskontoret tvingas
”springa fortare”, då de ekonomiska resurserna inte finns i tillräcklig omfattning. Vi är oroade att
sjukskrivningstalen kommer att öka.
Vänsterpartiet yrkade därför att budgeten skulle återremitteras för att kompletteras med
konsekvensbeskrivningar och riskanalyser.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 10b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-01-23
Nämndsbudget 2020
Diarienr: SBN-2019-1227
I nämndsbudgeten för 2020 yrkadet Socialdemokraterna och Liberalerna på två
ändringar som Miljöpartiet inte kunde stå bakom.
Under rubriken Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser lades en formulering till med främsta syfte att lyfta
bilens vikt och betydelse. Miljöpartiet anser istället att Malmö stad ska arbeta
för att andelen resor gjorda med bil ska minska till föredel för resor gjorda till
fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Syftet är bl.a. att minska utsläppen,
bättra på luftkvaliteten och skapa mer utrymme för människor och grönska.
Under rubriken Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation tillades ett målvärde att Malmö stad under 2020 ska anta
detaljplaner som motsvarar 400 enfamiljehus. Miljöpartiet är positiva till att det
kompletteras med stadsradhus och enstaka småhus i den täta gröna staden som
Malmö planerar för. Det är viktigt att dessa småhus blandas med flerbostadshus
så att inga nya stora ensartade villaområden uppförs. Många småhus i samma
område kan skapa en glesare stad med följden att segregationen, bilberoendet
och utsläppen ökar. Om målvärdet uppfylls och enfamiljehusen tills största del
bebos av barnfamiljer riskerar Malmö att växa med gles småhusbebyggelse
motsvarande storleken av ett Tygelsjö vartannat år. Miljörpartiet anser inte att
detta är rimligt i en stad som anser sig ha höga miljöambitioner, en vilja att
bygga bort segregationen och skydda jordbruksmarken från onödig
exploatering. Därtill saknas underlag kring varför just 400 småhus är ett bra
riktvärde. Klart är dock att det ligger högt över det som vanligen byggs i Malmö.
Därför reserverar sig Miljöpartiet mot dessa tillägg.
För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2019-1227

Ärendet gäller nämndsbudget 2020 som vi i stort är nöjda med. Sverigedemokraterna hade dock
i fastställandet av kommunbudgeten några andra förslag som ej vann gehör som vi hade önskat
implementerades.
I nämndsbudgeten vill vi främst lyfta fram Malmbo som är ett social housing projekt som vi inte
ställer oss bakom, där vi kommer att följa den vidare utvecklingen kring dessa projekt och hur
kösystemet kommer att se ut.
Vi hade även önskat tydliga indikatorer som givit MKB möjlighet till klara detaljplaner för att klara
stadens krav på färdigställda lägenheter.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 10d
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 11 – Nämndsbudget 2020
Centerpartiet och Moderaterna vill med detta särskilda yttrande poängtera att den S+Lbudget som nämndsbudgeten i detta ärende är baserad på inte är en budget vi står
bakom. I våra respektive budgetförslag finns flera uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden
som skulle behövas för att vända utvecklingen i Malmö. En budget för Malmö som C
och M kunnat ställa sig bakom hade bland annat behövt följande tillägg för
stadsbyggnadsnämnden
1. En tydligare strategi för stadsbyggandet kan skapa en stad för näringsliv och
företagande som framstår som genuint och inte pliktskyldigt. Särskilt måste vi
fokusera på vikten av att små och medelstora företag som oftast hamnar i
skuggan av de stora aktörerna.
2. Målsättning om ökad exploatering i framförallt centrala delar kring kollektivtrafik
för att kunna växa och samtidigt bevara åkermarken utanför yttre ringvägen och
småskaligheten i befintliga byar, samt möjliggöra för en större diversitet inom
stadens olika områden.
3. En tryggare stadsplanering, där trygghetsskapande åtgärder i staden inte bara
är reaktiva utan också förebyggande.
4. En strategi för hållbara transporter som bygger på moderna och attraktiva
alternativ till bilen, inte på förbud. Fokus även på moderna
kollektivtrafiklösningar samt autonoma innovativa och visionära trafikslag.
5. Satsningar på en större blandning av upplåtelseformer och boendeformer i hela
staden
Utöver detta har Centerpartiet och Moderaterna flera andra förslag i våra respektive
budgetar som hade gjort Malmö till en friare och framgångsrikare stad, vilket vi anser
att Malmö förtjänar
Malmö den 23 januari 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

11

Översiktsplan för Malmö 2019-2022

SBN-2018-1156
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserad Översiktsplan för Malmö som kommunfullmäktige kan ta ställning till
under innevarande mandatperiod. När en översiktsplan ändras ska kommunen samråda med
myndigheter, kommuner och andra berörda. Samrådet föreslås behandla reviderat förslag på
Planstrategi innehållande prioriterade inriktningar, strategier, övergripande
markanvändningskarta, utbyggnadsstrategi, samt en utblick mot Malmö som halvmiljonstad.
Till samrådshandlingen finns även en miljökonsekvensbeskrivning.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planeringssekreterare Hanna Björklund.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling till översyn av
Översiktsplan för Malmö med den redaktionella ändringen att meningen "Klimatförändringar
kan komma att medföra stora flyktingströmmar som aktualiserar frågan ytterligare" på sidan
9 i samrådsförslaget ändras till "Klimatförändringarna kan komma att medföra ökad
migration och flyktingkriser vilket ytterligare aktualiserar frågan."
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att meningen "Klimatförändringar kan komma att medföra
stora flyktingströmmar som aktualiserar frågan ytterligare" på sidan 9 i samrådsförslaget
ändras till "Klimatförändringarna kan komma att medföra ökad migration och flyktingkriser
vilket ytterligare aktualiserar frågan."
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Mårten Espmarker (MP), Darko Simic (M), Bengt
Svensson (C) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) ändringsförslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 11a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 11b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 11c.

25

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 11d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Godkännande av samrådshandling till översyn av
ÖP för Malmö
Samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 2022
Miljökonsekvensbeskrivning för samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 2022

Bilaga § 11a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 12 – Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Det är väldigt viktigt att kommande översiktsplan har en bred förankring hos alla partier
i Malmö och att man har med bra stadsplanering, tillgänglighet samt social och
miljömässig hållbarhet. Det är glädjande att stadsbyggnadsnämnden kommer tidigt in
i denna process så att det finns möjlighet till en bred enighet innan planen tas i januari
nästa år. Moderaterna och Centerpartiet vill med detta särskilda yttrande skicka med
följande när översiktsplanen nu utformas och tas fram.
1. Ha tydligare strategi för hur näringslivet kan gynnas i översiktsplanen och
särskilt fokusera på vikten av att små och medelstora företag som oftast hamnar
i skuggan av de stora aktörerna.
2. Möjliggör för ökad exploatering i framförallt centrala delar av staden för att
bevara åkermarken utanför yttre ringvägen och småskaligheten i befintliga byar,
samt möjliggöra för en större diversitet inom stadens olika områden.
3. Trygghetsskapande åtgärder i stadsplaneringen.
4. En strategi för hållbara transporter som bygger på moderna och attraktiva
alternativ till bilen, inte på förbud. Fokus även på moderna
kollektivtrafiklösningar samt autonoma innovativa och visionära trafikslag.
5. Fokus på tillgänglig stad för alla trafikslag.
6. Se över hur olika styrdokument som kopplas till översiktsplanen vägs mot
varandra och hanteringen av detta. Förenkling av styrprocesser.
Malmö den 23 januari 2020

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2018-1156 Översiktsplan för Malmö

Ärendet gäller översiktsplan för Malmö där nämnden överlämnar förlaget till kommunstyrelsen
för beslut om samråd. Vi vill redan nu lyfta några områden som vi Sverigedemokrater inte delar
de synpunkter som lyfts i ärendet.
Vi har inte samma syn när det gäller stadens sätt att hantera trafiken, där vi främst har
synpunkter på hur man genom undanträngning gör det svårare för bilen. Vi har en annan åsikt
kring hur man prioriterar i kollektivtrafikfrågan där vi främst har synpunkter på hur man hanterar
gatorna i planeringen för Superbussar.
Vidare har vi synpunkter på hur vi förtätar vår stad, där vi är av uppfattningen att Malmö
behöver komma till rätta med de problem som finns före stadens fortsatta utbyggnad.
Översiktsplanen är i övrigt ett väl genomarbetat dokument med många bra strategier, men vi
kommer vidare i ärendet att lägga fram skarpa förslag till förändringar.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende 12 – Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Arbetet med översynen av översiktsplanen för Malmö 2019-2022 är igång och under mötet beslutades det att
underlaget ska skickas ut för samråd. Vänsterpartiet Malmö ställer sig bakom samrådsförslaget och tycker att
förslaget lyfter fram många viktiga aspekter, möjligheter och utmaningar som Malmö står inför i byggandet av
framtidens stad. I det här tidiga skedet i arbetet med att staka ut en visionär och strategisk väg framåt för Malmö
stad är det några saker som vi anser är extra viktiga att belysa:
Delaktighet
Bostadsbyggandet beskrivs idag ofta som en lång och komplex process. Många olika aktörer är inblandade och
besluten hamnar allt längre från medborgarna. I ljuset av detta ser Vänsterpartiet att det är av yttersta vikt att vi
lyckas omvandla medborgarnas engagemang, kunskap och inlevelse om platserna i Malmö stad, till konkreta
förslag och lösningar. Bra stadsutveckling förutsätter högljudda och organiserade medborgare som opponerar sig
och vi välkomnar därför en dialog med Malmös invånare i ett led mot att tillsammans lösa de stora och komplexa
samhällsutmaningarna.
Barnets perspektiv
I planförslaget lyfts det fram att staden ska fortsätta växa inåt, innanför Yttre ringvägen. Samtdigt är en av de
prioriterade inriktningarna i planförslaget är att Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Förtätningen kommer oundvikligen leda till intressekonflikter där olika intressen kommer ställas emot varandra.
En av dessa konflikter är var barnen ska få plats – både under förskola/skola och fritid – när det samtidigt ställs
krav på förtätning. Vi tycker därför att det är mycket positivt att man vid flera tillfällen lyfter fram barnperspektivet i
planförslaget. Genom att beakta barnets bästa i samtliga beslut som kan komma att påverka barn kan vi
säkerställa att barnen blir en kritisk faktor i stadsplaneringen, inte minst gällande vilka som kommer att prioriteras
i den kommande trafikplaneringen. På så sätt barnen utgöra en måttstock på om vi klarar av att bygga en
mänsklig stad och ett fungerande och jämlikt samhälle för alla medborgare.
Bostadsförsörjning
I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på
plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till bostad.
Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt,
feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. För att säkerställa en
jämlik bostadssituation i framtidens Malmö önskar Vänsterpartiet därför ännu tydligare ställningstaganden i
översiktsplanen om vikten av att inte sälja ut allmännyttan, samt att Malmö stad ska säkerställa ett högt bestånd
av hyresrätter. En förutsättning för att skapa en hållbart Malmö för Malmöborna är att våra bostäder inte säljs till
internationella riskkapitalister som prioriterar profit före Malmöbornas välmående. Vi vill även behålla makten över
den kommunala marken och önskar att det i översiktsplanen framgår att Malmöborna genom en större rådighet
över marken också får ett större inflytande över bostadsbyggandet.

För vänsterpartiet,
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-01-23
Översiktsplan för Malmö 2019-2022 (samråd)
Diarienr: SBN-2018-1156
Miljöpartiet vill framhålla att vi anser att den huvudsakliga inriktningen för
översiktsplanen som den ser ut i samrådsversionen är bra. Men vi vill samtidigt
lyfta fram att kommunens invånare förväntar sig att staden på ett kraftfullt vis
ska agera för att bidra till det 1,5-gradersmål som världens länder enades om i
Parisavtalet. Det får inte heller råda några tveksamheter om att Malmö stad gör
vad som behövs för att nå EU:s klimatmål med en minskning av utsläppen av
växthusgaser med mellan 80-95% till 2050 varav minst 80% av minskningen
ska ske inom EU.
Även om Miljöpartiet är positiva till huvudinriktningen finns det flera frågor vi
anser har stora brister eller är oroade för att ambitionsnivån är alldeles för låg.
Dessa frågor presenteras här nedan. Samtidigt vill vi understryka att
beredningstiden varit kort och att det därför är sannolikt att vi längre fram i
processen kommer att ha fler synpunkter.

Barnperspektivet
Barnkonventionen är sedan årskiftet 2020 svenska lag. Även om det i dagsläget
inte är helt klart hur den skall tillämpas i praktiken vill Miljöpartiet understryka
att all stadsplanering måste ha ett tydligt barnperspektiv. Barns delaktighet i
stadens framväxt är centralt, barns åsikter och erfarenheter ska inhämtas och
staden måste utformas så att barnen kan ta del av staden på lika villkor. Vi anser
att detta bör framgå tydligt i översiktsplanen.

Trafik
Gång och cykel är två skilda sätt att röra sig på. Dess främjande kräver olika
strategier och därför är det olyckligt att de i översiktsplanen har klumpats
samman under samma rubrik. Därtill saknas strategier för hur framtidens
cykeltrafik ska utvecklas. Tillkomsten av mer ytkrävande cyklar bl.a. lådcyklar
och elcyklar (som framförs i högre hastigheter och därför av trafiksäkerhetsskäl
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kräver mer utrymme) måste hanteras för att andelen resor gjorda med cykel ska
öka. Staden måste också reservera ytor för mer cykelparkering och vara
tydligare med vilka sträckningar som är prioriterade. För att utveckla
cykelinfrastrukturen ytterligare vill Miljöpartiet uppföra tio supercykelstråk
med långa, sammanhållna, säkra cykelleder genom staden på strategiskt viktiga
sträckor som knyter samman målpunkter i staden. Vi hade gärna sett att arbetet
med dessa supercykelstråk hade påbörjats i översiktsplanen.
Miljöpartiet vill se en storsatsning på kollektivtrafiken. För att en sådan ska vara
möjlig krävs strategisk planering kring det ytanspråk en sådan trafik kräver.
Därför är det positivt att staden planerar för ett nytt strukturerande
kollektivtrafiksystem med högre kapacitet. Däremot är det mycket olyckligt att
planeringen för en framtida spårvagn håller på att plockas bort i stadens
planering. Miljöpartiet är oroade över att ett utbyggt bussystem inte klarar av
den kapacitetsbrist som redan finns på vissa sträckor och inte heller klarar av
den ökade press som sätts på kollektivtrafiken i och med att Malmö växer och
får fler innevånare. Bussar kommer inte heller vara tillräckligt turtäta eller
bekvämma för att vara ett tillräckligt attraktivt alternativ för att minska
utsläppen genom att överföra resor från bil till kollektivtrafik. För att uppnå
dessa effekter krävs även spårvagn.
Transporter med bil och gods är (likt cykel och gång) två skilda saker som inte
borde ha slagits samman i ett stycke i översiktsplanen. Båda två borde också få
tydligare strategier kopplade till sig gällande hur dess klimatpåverkan kan
minskas. Därtill behövers tydliga strategier för hur transporter med bil kan
minska enligt de riktlinjer som finns i Malmö stads trafik och mobilitetsplan.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att alla som bor eller arbetar i Malmö ska
kunna andas ren luft. Den största källan till utsläpp av farliga kvävedioxider
kommer från biltrafiken och drabbar barnen värst. Vi anser därför att det i
översiktsplanen ska påbörjas ett strategiskt arbete för att införa miljözoner så vi
kan börja arbetet med stänga ute de smutsigaste bensin- och dieselbilarna från
innerstaden.

Biologisk mångfald
Den ambitionsnivå som finns gällande den biologiska mångfalden är alldeles för
låg. Det räcker inte med att skydda och bevara de värden som finns utan staden
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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måste också jobba aktivt med att förbättre den biologiska mångfalden.
Översiktplanen behöver dörför bli mycket tydligare gällande vilka åtgärder som
planneras för att främja den biologiska mångfalden. Specifika geografiska
områden behöver utvecklas och pekas ut och generella åtgärder för hur staden
värnar och utvecklar den biologiska mångfalden behöver beskrivas. Möjliga
områden skulle kunna vara längs med stadens infartsleder. Till exempel
Lundavägen, Sallerupsvägen, Amiralsgatan, Ystavägen, Köpenhamnsvägen,
Lorensborgsgatan.
Externa handelsområden
Externa handelsområden är mycket ytkrävande och inte det mest effektiva
sättet att använda Malmös mark på. Därtill bidrar de till stora utsläpp eftersom
kunderna i stort är beroende av bil för att ta sig till och från dessa områden.
Översiktsplanen anger att inga nya sådana områden ska etableras vilket
Miljöpartiet tycker är positivt. Att befintliga områden för externhandel tillåts
växa riskerar dock att göra skrivningen verkningslös då det ändå öppnar upp för
mer av den typen av bebyggelse. Särskilt viktigt är att Svågertorp inte byggs ut
med mer externhandel om det i framtiden ska vara möjligt att uteckla området
till blandad stad med god tillgång till kollektivtrafik med närheten till både
Svågertorps station och Hyllie station. Svågertorp har även möjlighet att växa
samman med Hyllie till en sammanhängande, tät och grön stadsmiljö.
Miljöpartiet anser att handeln i den blandade staden, där kunderna inte är
beroende av att äga en bil för att kunna handla, är positiv och ska stärkas.

Exploatering av jordbruksmark
Jordbruksmarken är något som vi ärvt av tidigare generationer och ska
behandla med stor respekt. Inte minst är det viktigt att bevara jordbruksmark
när klimatförändringarna kommer påverka möjligheten att odla på andra
ställen. Översiktsplanen behöver bli tydlig med att om jordbruksmark ska tas i
anspråk så får det endast göras då det saknas alternativ och då det finns
vesäntliga samhällsbehov att tillgodose. Att t.ex. planera för fler områden med
stora logistikcentrum på högvärdig jordbruksmark ställer sig MP starkt emot.
För denna typ av ytkrävande verksamheter behöver istället lågvärdig mark
användas. Många gånger finns inte den typen av lågvärdig mark i Malmö
kommun men då måste frågan tillåtas lyftas till ett större regionalt perspektiv så
att marken används på det bästa sättet ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
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Att de befintliga yttre verksamhetsområdena ska ses över med syfte att skapa en
mer effektiv markanvändning (och i förlängningen spara värdefull
jordbruksmark) tycker Miljöpartiet är positivt.

Förskolor och skolor
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmäna parker.
Barnens säkerhet och trygghet är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Därför
vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna
barn med bil får parkera en bit bort och gå sista biten. Vi vill också fortsätta
bygga cykelbanor, sänka hastigheter och införa fler farthinder vid skolor och
förskolor samt se till att det finns tillräckligt med lådcykel- och
cykelparkeringar. Vi anser att det är viktigt att översiktsplanen tar höjd för
detta.

Utvecklingsområden
Miljöpartiet är mycket oroliga över att en utbyggnad kring utredningsområde 2
vid Lernacken skulle få stora konsekvenser för naturområdet där. Lernacken är
ett viktigt naturområde med stort värde för biologisk mångfald och rekreation.
Området borde istället bli ett naturreservat.
Utredningsområde 3 ser Miljöpartiet som ett bättre alternativ än U2.
Uppförandet av fler tågstationer och att nya stadsdelar samlas kring
kollektivtrafiknära lägen är positivt. Däremot är vi oroliga över vilka
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konsekvenser den föreslagna nya trafikplatsen i anslutning till området skulle
få. En trafikplats är mycket dyr och skulle riskera att tränga undan andra mer
angelägna projekt. Därtill tar trafikplatser mycket utrymme som i detta fall
sannolikt kommer att gå ut över högvärdig jordbruksmark vilket Miljöpartiet
anser är onödigt. Att uppföra fler trafikplatser i Malmö skulle även få en mycket
negativ påverkan på klimatet då bilismen skulle öka.
Att på sikt utveckla Svågertorp till ett område med blandad stadsbebyggelse
istället för ett externt handelsområde som föreslås i utredningsområde 4 tycker
Miljöpartiet är mycket positivt. Att även exploatera jordbruksmarken söder om
Svågertorp (Petersborg) är en mer komplicerad fråga. Det kollektivtrafiknära
läget gör att ny blandad stad skulle kunna lämpa sig bättre här än på många
andra platser i staden samtidigt som det finns stora risker förknippat med att
låta staden svälla utanför yttre ringvägen med s.k. “urban sprawl” och ökat
bilberoende. Om Petersborg ska utvecklas till blandad stad får detta inte ske
före eller på bekostnad av att Svågertorp utvecklas. Utvecklas Petersborg borde
motsvarande areal jordbruksmark innanför yttre ringvägen skyddas från
exploatering så att det blir ett nollsummespel för jordbruksmarken.
Miljöpartiet är vill se en omvandling av ytkrävande, otrevliga och för klimatet
negativa infartsleder. Dessa skulle kunna kunna transformeras till lummiga
stadsgator med sänkt hastighet, cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar
och nya stadskvarter. Vi hade gärna sett att fler infartsleder blivit
utvecklingsområden för ny blandad stad (t.ex. Lorensborgsgatan, Amiralsgatan,
Pildammsvägen och Lundavägen).

Klimatanpassning
Miljöpartiet anser att det är positivt att det arbetas strategiskt med att
klimatanpassa staden för framtidens mer frekventa och häftigare skyfall samt
ökade havsnivåer. Den mest komplicerade delen av staden att klimatsäkra är
den täta innerstaden. Därför oroas Miljöpartiet av att det saknas strategier för
hur denna del av staden ska hanteras i Översiktsplanen.
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För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av

Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden
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§

12

Riktlinjer för direktupphandling

SBN-2019-632
Sammanfattning

Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlade myndigheter och har ansvar för de inköp
som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet
och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för
direktupphandling. Kravet på riktlinjer har bland annat som syfte att de upphandlande
myndigheterna ska tillämpa ett strategiskt förhållningssätt samt tillvarata konkurrensen även
vid direktupphandlingar. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på riktlinjer för
direktupphandling i stadsbyggnadsnämnden.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Riktlinjer för direktupphandling.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Riktlinjer för direktupphandling
Skrivelse SBN 200123 Riktlinjer för direktupphandling
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§

13

Remiss från tekniska nämndens trafikutskott - Malmöinitiativet klagomål angående införandet av boendeparkering på
Limhamn, TN-2019-3413

SBN-2020-2
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med synpunkter på ordnandet av parkering för boende i
Gamla Limhamn och i Limhamns hamnområde. Tekniska nämndens trafikutskotts svar är att
parkering inom områdena är en konsekvens av att fler människor ska dela på det allmänna
utrymmet. Krav har ställts i nybyggnadsområden i enlighet med stadens parkeringsnorm och
Plan- och bygglagen. I äldre områden där parkeringsnorm inte fanns vid uppförandet, har det
införts möjlighet för boende att ha biluppställning på den allmänna ytan genom
boendeparkering. På centrala gator med högt tryck på korttidsparkering är det reglerat med
endast avgift i syfte att skapa en hög rörelse på platserna som gynnar centrumaktiviteter.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i allt väsentligt i trafikutskottets svar, men förordar en
enstaka rättelse i sak.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över ärendet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
Särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga §
13a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 13b.
Beslutet skickas till

Tekniska nämndens trafikutskott
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
Malmöinitiativet
Förslag till yttrande TRU 191216 Malmöinitiativet - klagomål angående införandet
av boendeparkering på Limhamn
Malmöinitiativ - klagomål angående införandet av boendeparkering på Limhamn
Fältstudie Parkeringsbeläggning Limhamn (TN-2019-3413-3)
§ 51 TRU 191216 Malmöinitiativet - klagomål angående införandet av
boendeparkering på Limhamn
Förslag till yttrande SBN 200123 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
Malmöinitiativet

Bilaga § 13a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 14 SBN-2020-2
Remiss från tekniska nämndens trafikutskott – Malmöinitiativet –
klagomål angående införandet av boendeparkering på Limhamn, TN2019-3413
Det har kommit in ett Malmöinitiativ om de nya parkeringsnormerna på Limhamn som
rubriceras under rubriken ”Parkeringseländet”. Det man i skrivelsen vänder sig mot är
inte bara boendeparkering utan hela den nya parkeringssituationen i Limhamn. Vi
håller med på att de nya reglerna har skapat ett parkeringselände. Invånarna reagerar
på att det inte går att stanna bilen och göra ett snabbt besök i en affär. Många måste
först leta upp en parkeringsautomat, som många gånger är långt borta, att gå dit och
sedan tillbaka till bilen ta ofta så lång tid att man under denna tid hade kunnat uträtta
sitt ärende. Här saknas den tidigare timparkeringen på en eller två timmar. Följden har
blivit att de små butiker har tappat många av sina kunder och Malmborgs parkering är
jämt full. Många har blivit trötta på att leta parkering på Malmborgs och kör i stället till
Emporia. Detta är ju inte att främja handeln på Limhamn. När det i småhus och
bostadskvarter finns parkeringsavgifter på dagen, så motverkar kommunen sin egen
strävan att medborgare ska använda kollektivtrafiken för att ta sig till sitt arbete. Det
blir för dyrt att låta bilen vara kvar hemma. Att dessutom erlägga pengar nattetid gör
invånarna ännu mer upprörda.
Parkeringsproblematiken som uppstår i Limhamn grundar sig i att kommunen bebyggt
nya delar i Limhamn och mer specifikt Limhamns sjöstad med för dåliga
parkeringsmöjligheter som leder till att boende i de nya delarna parkerade sina bilar i
gamla delar av Limhamn. Istället för att göra ändring av parkeringsnormerna i Limhamn
borde staden planera för fler parkeringar i nya delar av Limhamn. Vi föredrar att man
återgår till de gamla parkeringsnormerna i Limhamn.
.
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 13b
38

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2020-2

Ärendet gäller ett Malmöinitiativ gällande parkeringsproblematiken i Limhamn. Ärendet har inte
något skarpt förslag, utan blir mer en framställan kring problemen. Vi Sverigedemokrater vill
dock belysa problematiken och orsaken till den.
Den stora utbyggnad i Limhamn där den tidigare S, MP majoriteten med stöd av V är orsaken till
problematiken genom deras parkeringsstrategi för utbyggnadsområdena där de levt i tron att
tvinga bort bilen. Verkligheten sprang om dem och den problematik vi belyst i ärendena är nu ett
faktum där man i stället använt gaturummet vilket var vår farhåga.
Det ska bli intressant att följa stadens vidare utveckling med denna fientliga strategi som inte har
någon förankring med verkligheten.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

14

Utredning om ovårdad tomt, växtlighet i sikttriangel på
fastigheten GALAXEN 49

SBN-2019-484
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-16, § 142, om föreläggande att klippa häck av
trafiksäkerhetsskäl har överklagats till länsstyrelsen och vidare till mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i målet. Yttrandet
ska i enlighet med beviljat anstånd vara mark- och miljödomstolen tillhanda den 30 januari
2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 5412-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 14a.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 200123 Utredning om ovårdad tomt Galaxen 49
Föreläggande - Skriftligt yttrande över bifogade handlingar senast den 9 december
2019
Malmö cykelkarta

Bilaga § 14a
40

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 15 – Utredning om ovårdad tomt, växlighet i sikttriangel på
fastigheten Galaxen 49, (Planetgatan 2)
Moderaterna och Centern lämnar här in ett särskilt yttrande då vi när detta ärendet
behandlads av nämnden för första gången yrkade på att skicka ärendet på remiss till
tekniska nämnden för att se ifall det gick att lösa trafiksituationen på ett säkert sätt utan
att göra åverkan på häckens nivå.
Tolkningen att siktestriangeln begränsar trafiksäkerheten uppfattar vi att tekniska
nämnden även ska få vara med och besluta om, då de ansvarar för
trafiksäkerhetsåtgärder på gatan vid den korsande cykelbanan. Det finns kanske andra
trafiksäkerhetsåtgärder som ger att fastighetsägaren kan bevara häcken på samma
nivå som grannarna.
Att i detta skede fortsätta processen mot fastighetsägaren trots att Länsstyrelsen
upphävt stadsbyggnadskontorets beslut om vite kan kanske tolkas som att
Länsstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret möjlighet att prova andra lösningar som kan
gynna trafiksäkerheten och möjligheter för fastighetsägaren att få ha tujahäckar och
plank som övriga grannar i kvarteret.
Det som inte tas i beaktning är att på motsatt sida av vägen så står en transformator
som även skymmer sikten.
Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)
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§

15

Utredning om skyltar längs med E6:an på fastigheten
TYGELSJÖ 54:4

SBN-2019-344
Sammanfattning

Digital 4U AB har överklagat länsstyrelsens beslut att fastställa nämndens föreläggande att ta
bort sju skyltar placerade inom fastigheten Tygelsjö 54:4. Förvaltningsrätten har lämnat
nämnden möjlighet att yttra sig senast den 3 februari 2020 i enlighet med beviljat anstånd.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till förvaltningsrätten i mål 14837-2019 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Malmö
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Utredning om skyltar
Underrättelse - möjlighet att lämna in ett skriftligt yttrande senast den 8 januari
2020. Mål nr 14837-19
Begäran om anstånd att komma in med yttrande i mål 14837-19
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§

16

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)

SBN-2017-1574
Sammanfattning

Godkännande.
Planförslaget möjliggör en stor, grön stadsdelspark och en grön och pampig stadshuvudgata,
Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp kring.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden

Anders Olin (SD), Darko Simic (M) och Bengt Svensson (C) yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga
§ 16a.
Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en skriftlig reservation. Vid justeringen av
protokollet har ingen skriftlig reservation lämnats in.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 16b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Dp 5592 Godkännande
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Planbeskrivning godkännande
Dp 5592 Plankarta godkännande
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Dp 5592 Utlåtande efter granskning
SBN 191017 §273a SD reservation
SBN 191017 §273b SD reservation
SBN 191017 §273c M reservation
SBN 191017 §273d C särskilt yttrande

Bilaga § 16a
44

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende: 17. Bunkeflo 6:8 Hyllie i Malmö
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från Pildammsvägen till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag och
fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till caféverksamheter. I parkens hjärta finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel
eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas i
planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av boende i området. Gatuparkering norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med barnfamiljer som har grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer kan flytta ut
”vardagsrummet” i parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag, ser parken som
lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och kan parkera på
närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en parkmiljö. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför reserverar oss mot detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie boulevard.
På nämndssammanträdet 2019-10-17 yrkade vi på en återremiss med följande motivering.
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering
nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande om återremiss tidigare och förslagen inte heller finns med i detta
förslag så yrkade vi avslag på planen, planen bifölls och därför lämnar vi in en reservation.

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Bilaga § 16b
45

Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2017-1574

Ärendet gäller Detaljplan som möjliggör park i Hyllie. Sverigedemokraterna har tidigare i ärendet
yrkat på en återremiss för att utred möjligheten till parkering i anslutning till parken samt att
utreda vilka undanträngningseffekter en superbuss ger.
Vi yrkade på att avslå detaljplanen då man ej tagit hänsyn till tidigare yrkanden, då vi anser att en
parkering gör parken mer tillgänglig samtidigt som vi tror att superbuss kan ge effekter som vi
inte är nöjda med.
Då vårt yrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

17

Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl. (Allyhill) i
Södra Sallerup i Malmö (Dp 5634)

SBN-2018-998
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning
till Yttre Ringvägen.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Anna Swanberg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med
detaljplanen arbeta bort prickmark och exploateringsbestämmelser som inte är nödvändiga
för att tillgodose viktiga samhällsintressen och funktioner.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att i det vidare arbetet med detaljplanen ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta bort prickmark och exploateringsbestämmelser som inte är nödvändiga för
att tillgodose viktiga samhällsintressen och funktioner.
Anders Olin (SD) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Måren Espmarkers (MP) yrkande.
Darko Simic (M) och Bengt Svensson (C) yrkar i första hand avslag på förvaltningens förslag
och i andra hand bifall till Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande.
Mikael Andersson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först yrkandena om bifall mot avslag på Mårten
Espmarkers (MP) yrkande om att i det vidare arbetet med detaljplanen ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta bort prickmark och exploateringsbestämmelser som inte är nödvändiga för
att tillgodose viktiga samhällsintressen och funktioner och finner att nämnden har bifallit
Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande.
Sedan ställer ordförande yrkandet om avslag på det reviderade samrådsförslaget mot yrkande
om bifall och finner att nämnden har bifallit det reviderade samrådsförslaget.
Votering begärs och genomförs.
Ja-röst för bifall till reviderat samrådsförslag
Nej-röst för avslag på reviderat samrådsförslag
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Omröstning

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster (som redovisas i separat voteringslista) besluta
stadsbyggnadsnämnden att bifalla samrådsförslaget med av Mårten Espmarkers (MP)
föreslaget tillägg om att i det vidare arbetet med planen ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
bort prickmark och exploateringsbestämmelser som inte är nödvändiga för att tillgodose
viktiga samhällsintressen och funktioner.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med en
gemensam skriftlig reservation, bilaga § 17a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 17b.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på Mårten
Espmarkers (MP) yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta bort prickmark och
exploateringsbestämmelser.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 17c.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Dp 5634 Samråd
Dp 5634 Planbeskrivning samråd
Dp 5634 Plankarta samråd
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-11-29

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-01-23

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §17

Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl. (Allyhill) i Södra Sallerup i Malmö
(Dp 5634), SBN-2018-998
Ärende:

Voteringslist(or)
Ärende nr 18 Dp 5634 Allyhill
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Bengt Svensson (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
8

X
5

0

Bilaga § 17a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 18 SBN-2018-998 Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22
m.fl. (Allyhill) i Södra Sallerup i Malmö (Dp 5634).
Åkermarken utanför Malmö tillhör Europas bästa, och exploatering på åkermark är något vi bör
vara restriktiva med, dels därför att marken är en ändlig resurs, dels eftersom ett växande Malmö
behöver spara ytor till framtiden.
Malmö stad äger merparten av åkermarken runt Malmö, och Centerpartiets och Moderaternas
uppfattning är att denna mark ska användas strategiskt, för att genom tät och hög exploatering
möjliggöra för Malmö att bli en halvmiljonstad.
Detta ärende rör exploatering av åkermark utanför yttre ringvägen nära gränsen till Burlövs
kommun. Mark här bör bara tas i anspråk om alternativ saknas eller viktiga samhällsintressen
kräver det. Så är inte fallet här utan det torde rimligen finnas flera likvärdiga alternativ innanför
yttre ringvägen.
Det är en välkommen investering med många välkomna arbetstillfällen. Det nämns upp till 900
anställda. Därför är det väldig förvånande med en lokalisering som rimligen kommer att medföra
att resor till och från arbetet i huvudsak kommer att ske med bil. Kollektivtrafiken saknas i stort
sett och cykel och gång är knappast ett alternativ för flertalet pga det stora avståndet från stadens
större bostadsområden.
Vi yrkade på ett avslag men vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 17b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl. (Allyhill) i Tullstorp i
Malmö (Dp 5634)
SBN-2018-998

Ohållbara trafiklösningar för etablering på åkermark
Vänsterpartiet röstade vid tidigare behandling av ärendet för att ge planuppdrag i detta ärende för
att utreda möjligheten att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till Yttre Ringvägen. Vi såg
två problem som måste lösas, båda rör trafiksituationen.
För det första finns idag inga avfarter från Yttre Ringvägen som skulle passa för den planerade
logistikverksamheten. Verksamheten innebär många transporter till och från verksamhetsområdet
och skulle påtagligt påverka trafiksituationen i kringliggande områden. Vi är i dagsläget tveksamma
hur en sådan verksamhet överhuvudtaget skulle kunna etableras på denna fastighet.
Den andra problemställningen är att det planeras för 900 arbetstillfällen till ett område som saknar
kollektivtrafik, detta innebär att man i stor utsträckning tvingas använda egen bil för att ta sig till
arbetet. Kollektivtrafiksituationen måste beaktas innan etablering sker.
Ärendet redovisar inte en tillfredsställande lösning på ovanstående problem och sammantaget
innebär det att vi inte kan ställa oss bakom att planera ett stort område på åkermark utanför Yttre
Ringvägen.
Vi röstad därför avslag på denna detaljplan. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till
förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 17c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-01-23
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl. (Allyhill) i Södra Sallerup i
Malmö
Diarienr: SBN-2018-998
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och att bebygga den ska vara en sista
utväg för att tillgodose viktiga samhällsintressen. I de fall jordbruksmark tas i
anspråk för ny bebyggelse är det viktigt att det görs på ett genomtänkt vis där
ingen mark går till spillo. I samrådsförslaget för Tullstorp 180:22 finns flera
begränsningar för hur området får bebyggas i form av
exploateringsbestämmelser och prickmark. Vi yrkade och fick stöd i nämnden
för att stadsbyggnadskontoret i det vidare arbetet med planen skulle arbeta bort
prickmark och exploateringsbestämmelser som inte är nödvändiga för att
tillgodose viktiga samhällsintressen och funktioner (t.ex. ett framtida yttre
godsspår). Genom att skapa förutsättningar för att använda det här området
mer effektivt kan vi i förlängningen skydda jordbruksmark på andra platser från
exploatering.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

18

Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege
industriområde i Malmö (Dp 5700)

SBN-2019-83
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Sege industriområde i anslutning till
Burlövs kommungräns. Föreslagen markanvändning följer översiktsplanen och
översiktsplanens riktlinjer om etablering av en kantzon längs vattendraget för att öka
tillgängligheten till vattendraget.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö Dp 5700.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheten till
blandad bebyggelse.
Yrkanden

Darko Simic (M) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten till blandad
bebyggelse.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Dp 5700 Planuppdrag
Dp 5700 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

19

Ändring av detaljplan för fastigheten Ärligheten 2 i Annelund
(ÄDp 5689)

SBN-2019-407
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Ärligheten 2 i Annelund (ÄDp 5689).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5689 Planuppdrag
ÄDp 5689 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

20

Ändring av detaljplan för fastigheterna Assessorn 1 m.fl. i
Allmänna sjukhuset (ÄDp 5690)

SBN-2019-1092
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheterna Assessorn 1 m.fl. i Allmänna sjukhuset (ÄDp 5690).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5690 planuppdrag
ÄDp 5690 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

21

Ändring av detaljplan för fastigheten Kornet 8 i Västra Sorgenfri
i Malmö (ÄDp 5691)

SBN-2019-742
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Kornet 8 i Västra Sorgenfri i Malmö (ÄDp 5691).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5691 Planuppdrag
ÄDp 5691 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

22

Ändring av detaljplan för fastigheten Uret 2 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5694)

SBN-2019-649
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Uret 2 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5694)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5694 Planuppdrag
ÄDp 5694 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

23

Ändring av detaljplan för fastigheten Vågen 6 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5695)

SBN-2019-746
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Vågen 6 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5695)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5695 planuppdrag
ÄDp 5695 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

24

Ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i
Malmö (ÄDp 5693)

SBN-2019-741
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
gällande fastigheten Rönntofta 3.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i Malmö (ÄDp 5693)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 ÄDp 5693 planuppdrag
ÄDp 5693 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

25

Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd inom
fastigheten SILVERVIK 10

SBN-2020-16
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på fastigheten
SILVERVIK 10 (Lillviksgatan 8) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovsbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Till beslutet hörande handlingar
6 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig
med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Omar Malla, som har prövats
och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 25a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 SILVERVIK 10
SBN 2019-002137 Silvervik 10 bilaga

Bilaga § 25a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende: SBN-2020-16, punkt 26

Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd inom fastigheten Silvervik 10
Vi Sverigedemokrater ställer oss positiva till blandad bebyggelse och bygglov för
enbostadshus bör beviljas i största möjliga utsträckning.
När man vill bygga nära järnväg, i detta fallet Kontinentalbanan, bör man ha i åtanke
att tågtrafiken kommer att öka avsevärt inom de närmsta åren. Detta ställer kanske
högre krav på bygglovshanteringen även om detaljplanen tillåter småhusbebyggelse
närmare järnvägen med farligt gods än Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer.
Bygglovet har varit ute på remiss och både Trafikverket och Räddningstjänsten har
avstyrkt bygglov. Trafikverket har önskat kompletterande bullerutredning och
vibrationsutredning.
Vi menar att Trafikverkets remissvar väger tungt i detta ärende och att deras
synpunkter borde beaktas och tillmötesgås innan bygglov beviljas med anledning av
närheten till Kontinentalbanan för att säkerställa att buller- och vibrationskrav uppnås.

_______________________________
Anders Olin (SD)

____________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Karin Ramsey (SD)
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§

26

Fasadändring (byte av fasadkulör) inom fastigheten
SKUTSKEPPAREN 17

SBN-2020-19
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fasadkulör) på fastigheten
SKUTSKEPPAREN 17 (Polis Larssons väg 1) i Malmö kommun.
Jäv

Mats Brogren (M) och Petra Lundgren (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och
beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 716 kr
Yrkanden

Darko Simic (M), Bengt Svensson (C) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till ansökan om
bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till bygglovet.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till bygglovet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 SKUTSKEPPAREN 17
SBN 2019-003540 SKUTSKEPPAREN 17 bilaga
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§

27

Skyltprogram (The Point) på fastigheten VÄRDSHUSET 4

SBN-2020-20
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för skyltprogram (The Point) på fastigheten VÄRDSHUSET 4 i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 6 510 kr
Yrkanden

Darko Simic (M), Bengt Svensson (C) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till ansökan om
bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M)reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om bifall till bygglovet.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till bygglovet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 VÄRDSHUSET 4
SBN 2019-003712 VÄRDSHUSET 4 bilaga
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§

28

Rivning av fritidshus inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND
28:122

SBN-2020-21
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten BUNKEFLOSTRAND
28:122 (Anemonvägen 5) i Malmö kommun
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Arbetena får således påbörjas när byggherren så
finner lämpligt.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende.
Till beslutet hörande handlingar
1 arkitektritning
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 BUNKEFLOSTRAND 28:122
SBN 2019-004357 BUNKEFLOSTRAND 28:122 bilaga
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§

29

Utredning av tillbyggnad till enbostadshus utan bygglov och
startbesked inom fastigheten KLAGSTORP 39:53

SBN-2020-14
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av tillbyggnad till enbostadshus inom fastigheten
KLAGSTORP 39:53 utan bygglov och startbesked.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 69 318 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat uppförandet av en
tillbyggnad med en berörd area på 208,1 m2 till ett enbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 KLAGSTORP 39:53
SBN 2018-002647 KLAGSTORP 39:53 bilaga
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§

30

Utredning om inredande av ytterligare bostad utan bygglov och
startbesked och installation av anordning för vattenförsörjning
och avlopp utan anmälan och startbesked inom fastigheten
VÄNDÅKERN 4

SBN-2020-15
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för anordning för vatten och avlopp utan startbesked inom fastigheten
VÄNDÅKERN 4.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 8 479 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat installation av anordning för
vattenförsörjning och avlopp i komplementbyggnad inom fastigheten Vändåkern 4.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 VÄNDÅKERN 4
SBN 2019-000888 VÄNDÅKERN 4 bilaga
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§

31

Olovlig nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
SKAGERN 12

SBN-2020-13
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten SKAGERN 12.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 11 825 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan bygglov och startbesked påbörjat nybyggnad av
komplementbyggnad.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-01-23 SKAGERN 12
SBN 2016-001066 SKAGERN 12 bilaga
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§

32

Utredning om ibruktagande av imkanal utan slutbesked inom
fastigheten INNERSTADEN 1:14

SBN-2017-1253
Sammanfattning

Påföljd för att ha tagit imkanal i bruk utan slutbesked inom fastigheten INNERSTADEN
1:14 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 044 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan slutbesked ha tagit imkanal i bruk.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200123 Innerstaden 1:14
Bilagor till skrivelse till nämnd

