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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (Mötesordförande §§
77-88)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Maher Dabbour (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice
ordförande)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Margareta Håkansson (M) ersätter Halid Osman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Karl Mårtensson (S)
Madeleine Fraser (MP)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)

Utses att justera

Anna Larsson (V)

Justeringen

2019-06-04

Protokollet omfattar

§79

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Roko Kursar (L) §§ 74-76

Josefin Anselmsson §§
77-88

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

…………………………………

Anna Larsson (V)
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Remiss angående Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)

FSN-2019-400
Sammanfattning

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av översiktsplan för
Malmö.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till förslag till
översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna in ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 6)
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn
Förslag till yttrande över remiss översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn
Om översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag)
Följebrev kring Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 7: FSN-2019-400

Remiss angående översiktsplan för södra Kirseberg
Vi Sverigedemokrater instämmer i att vår stad behöver fler bostäder.
Att i en utbyggd stadsdel få totalt 5000 bostäder, 200 LSS-bostäder samt 4000 nya
arbetsplatser betyder många människor r i rörelse under dygnets alla timmar.
Detta innebär att behovet av en fungerande infrastruktur i området är absolut nödvändig.
LSS-bostäderna ska integreras med övrig bebyggelse. Många människor betyder
också ökad önskan om framkomlighet. Det går inte att bygga en klämd stadsdel Det
går inte att tro att inga/få bilar ska komma fram. Eftersom LSS-boende personer kan
behöva specialfordon, barnfamiljer behöver sin transport och många andra också
behöver transporter av olika slag, så måste det finnas plats även för dem.
Utan en fungerande biltrafik blir allt detta bara en dröm och aldrig verklighet.
Den ”täta gröna staden” kommer att framstå som ”den klämda mossbelagda staden.”
Socialdemokraterna och de kappvändande Liberalerna står för detta.
Vi, Sverigedemokrater står för en öppen, välkomnande stad som också är effektiv för
alla trafikanter och trafikslag.
Planen för södra Kirseberg och Östervärn är nödvändig men alla måste kunna röra
sig, både inom som till och från området.
Vi Sverigedemokrater vill belysa att koloniområdet som finns måste få en plats.
Gröna lungor i stadsmiljön är synnerligen önskvärda. En lösning och en plats för
detta koloniområde är särskilt viktig.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)

