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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-08 kl. 13:00-13:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Göranson (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§123
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§

123

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)

STK-2017-1609
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen (STK-2015-386) har stadsbyggnadsnämnden utarbetat ett
förlag till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048). Planprogrammet utgår ifrån
översiktsplanens inriktningar och visar på hur Stadionområdet kan utvecklas gällande ny
bebyggelse, grönstruktur och trafik. Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion rivs och
föreslår en utbyggnad på området i tre etapper med bland annat idrottsgrundskola,
tillbyggnad av Annebergsskolan, multihall, friidrottsarena, simarena, kombinerad is- och
bowlinghall samt konceptbostäder. Utbyggnaden förväntas pågå till 2029.
Vid sitt sammanträde den 31 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
ärendet för att få belyst de ekonomiska konsekvenserna för Malmö stad innan
planprogrammet föreläggs fullmäktige för antagande. Stadsbyggnadskontoret har i samråd
med fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen utarbetat en
ekonomisk konsekvensbeskrivning som nu bifogas planprogrammet. Kommunstyrelsen har
nu att ta ställning till om planprogrammet med den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
ska godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, utarbeta ett förslag på plan för samlad återrapportering och strategiska
beslut gällande inriktningen av Planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i
enlighet med Modellen för investeringsstyrning i Malmö stad.
3. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utifrån inriktningarna i
förslaget till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och
fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk genom Stadionparken, utreda
förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare
bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning,
föreningslivets utveckling och arrangemang.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för egen lämnad reservation i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 april 2019, § 224 att ärendet i första hand återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand avslag.
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Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 29.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutsunderlag


























Förslag till beslut KSAU 190408 §224 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190401 Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Ekonomiska konsekvenser - Pp 6048 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181018 § 360 med Särskilt yttrande (M) samt (SD)
Särskilt yttrande (M)
Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Beslut KF 180531 § 137
Rättelse av beslutssats
Redaktionell ändring av tidigare expedierad handling
§166 KS Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Förslag till beslut §166 KS 180502 med reservation M och L, reservation SD och
särskilt yttrande V
Förslag till beslut §291 KS AU 180423 med muntlig reservation M
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180423 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461
Reservation (L) och (M) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Reservation (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Redaktionell ändring av tidigare exp. handling - Expediering av
stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461 " Planprogram för
Stadionområdet (Pp6048)"
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Tjänsteskrivelse
Reservation (M) och (L) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Samrådsredogörelse

5




Planprogram för Stadionområdet
Trafikutredning
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Reservation
Bilaga 29

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 20: Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Moderaterna och Centerpartiet, och tidigare även Liberalerna har länge drivit en annan vision för
Stadionområdet, som hade inneburit att området utvecklas på ett mer attraktivt sätt till en mer
levande plats där det möjliggörs för fler bostäder, idrottsutövning och kommersiella verksamheter.
Mot bakgrund av detta kan vi inte ställa oss bakom det föreslagna planprogrammet.
Då vårt förslag ej vunnit gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Alliansen i Malmös vision för Stadionområdet

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2017-1609
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Sverigedemokraterna har varit en del av processen med att ta fram ett planprogram för
Stadionområdet. Bland annat via olika beredningsgrupper och fritidsnämnden. Vi har framfört våra
synpunkter och ställningstaganden via yttranden och reservationer.
Inget av detta och beaktats och inga av fullmäktiges övriga partier, har haft någon dialog med oss
sverigedemokrater.
Vi kommer att återkomma i fullmäktige med våra argument och synpunkter.
Sverigedemokraterna menar också att processen och arbetet med planprogrammet har dragit ut på
tiden och processen kring Malmö stadion har varit alltför kostsam och segdragen. Slutår för
planprogamet är 2029, vilket är alltför defensivt och dessutom riskerar området att bli som ett
lapptäcke när man delar upp byggandet i 3 olika etapper.
Vi har också frågetecken vad gäller att huvudgatorna Stadiongatan och John Ericssons väg ska
smalnas av och förses med bättre gång- och cykelpassager samt utveckling av parkområdena.
Kostnaden för detta har inte kunnat kostnadsbedömas i detta tidiga skede, då utformningen av allmän
platsmark inte är fastlagd. Här finns en risk att kostnaderna drar iväg och med tanke på ansvariga
politikers trafikpolitik riskerar så kallad avsmalning innebära trafikkaos.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

