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Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått samrådshandling Översiktsplan för Malmö 20192022 för kännedom och eventuellt yttrande. Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och
övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden. Samrådet behandlar översiktsplanens strategidel med prioriterade inriktningar
och planeringsstrategier, samt förslag till övergripande markanvändningskarta.
Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars 2020.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till samrådsförslaget för Översiktsplan för
Malmö 2019–2022. och anser att denna tagit nämndens målgrupp i beaktning. Förvaltningen vill
särskilt lyfta vikten av tidig beredskap gällande planerad markyta för boendeformer för äldre
personer utifrån värden som anges i föreslagna planeringsriktlinjer.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Översiktsplan för Malmö 2019-2022.

Beslutsunderlag





Översiktsplan för Malmö – underlag för samråd
Förvaltningens förslag till yttrande
Tjänsteskrivelse HVON 2020-06-10 Samråd om Översiktsplan för Malmö 2019–2022

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-02
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-06-10
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått samrådshandling Översiktsplan för Malmö 20192022 för kännedom och eventuellt yttrande. Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och
övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden för de kommande 20 åren.
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Översiktsplanen aktualiseras varje mandatperiod enligt en modell med kontinuerlig
översiktsplanering, för att säkerställa att planeringen går i takt med de samhällsförändringar som
sker. Den 8 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen om en översyn av översiktsplanen.
Kommunstyrelsen fastställde att gällande prioriterade inriktningar ligger fast, men att nya
förutsättningar för planeringen ska lyftas och en utblick mot Malmö som halvmiljonstad ska ske,
vilket enligt prognoserna kan ske omkring år 2050.
Översiktsplanen har tre prioriterade inriktningar för utvecklingen av Malmö som en hållbar
stad:
 Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
 Staden som kulturell och demokratisk livsmiljö
 Nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Det aktuella samrådet behandlar översiktsplanens strategidel med prioriterade inriktningar och
planeringsstrategier, samt förslag till övergripande markanvändningskarta. Samrådshandlingen
godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars 2020.
Efter samrådet redovisar kommunen inkomna synpunkter samt ändringar i en
samrådsredogörelse. Planförslaget justeras utifrån synpunkter samt kompletteras med
planeringsriktlinjer och kartor. Översiktsplanen ställs ut i sin helhet under våren/sommaren
2021. Då finns åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Översiktsplanen planeras att tas
upp för antagande av kommunfullmäktige vintern 2021/2022.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till samrådsförslaget för Översiktsplan för
Malmö 2019–2022 och anser att denna tagit nämndens målgrupp i beaktning. Förvaltningen vill,
i förvaltningens förslag till yttrande, särskilt lyfta vikten av tidig beredskap gällande planerad
markyta för boendeformer för äldre personer utifrån värden som anges i föreslagna
planeringsriktlinjer.
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Gisela Öst, förvaltningsdirektör

