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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

Yttrande

Adress

Storgatan 20
Diarienummer

Till

GYVF-2020-1434

Stadsbyggnadskontoret

Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
SBN-2018-1156

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad översiktsplan för Malmö för yttrande.
Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. När denna typ av
ärende upprättas så ska det samrådes med de parter som berörs av ärendet.
Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars 2020.
Yttrande

I översiktsplanen framkommer det att Malmö under de närmaste åren förväntas få en ökad
befolkningstillväxt som kommer skapa stora utmaningar för samhället och att då dessutom i
samma takt kunna hinna med att bygga ut bl.a. skolor som dessutom ska möta kravet på en
säker och utvecklande miljö är en utmaning.
Enligt stadskontorets befolkningsprognos förväntas antalet individer i åldersintervallet 16-19
år ligga relativt stilla fram till 2021 för att åren därefter successivt öka. Detta medför bl.a. en
ökning av elevunderlag till den kommunala gymnasieskolan. Utifrån detta är det rimligt att i
framtiden förvänta sig ett relativt konstant lokalbehov för gymnasieskolan. Det blir då allt
viktigare att hitta lösningar som gör att gymnasieskolan har en central placering i staden och
på så sätt skapa goda förutsättningar för verksamheten.
Exakt hur stor denna ökning blir är beroende av ett flertal olika faktorer som är svåra att
bedöma. Dessa faktorer gör dessutom att gymnasieskolan i dagsläget tvingas möta det
framtida lokalbehovet med försiktighet. Gymnasieskolan har behov av ett lokalbestånd som
tillåts växa långsamt.
Faktorer som läge, pendlingsmöjligheter och utformning är viktiga för gymnasieskolan då
detta innebär närhet till bussar och cykelförbindelser. Därför är det en fördel att vara
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lokaliserad i de centrala delarna av staden. Förvaltningen måste därför ligga i framkant och
ha en tydlig profilering för att vara en attraktiv aktör bland alla utbud på marknaden.

Ordförande

Juan-Tadeo Espitia
Förvaltningschef

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

