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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-23 kl. 13:00-13:30

Plats

Quality Hotel View, Hyllie

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S)
Håkan Fäldt (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§291

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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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 2048). 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. Kommunstyrelsen
har nu att ta ställning till om planprogrammet ska godkännas och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar de övergripande inriktningarna i planprogram för
Stadionområdet (Pp 2048).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, genomföra en 5-stegs analys enligt Modellen för investeringsstyrning i
Malmö stad av omvandlingen av Stadionområdet som ett fördjupat beslutsunderlag
innan kommunfullmäktige fattar beslut om vilka kommunala investeringar som ska
göras på Stadionområdet.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt Moderaternas och
Liberalernas gemensamma reservationer i stadsbyggnadsnämnden 22 juni 2017 och 15
december 2017. I andra hand yrkar Håkan Fäldt (M) avslag.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att ärendet ska avgöras i dag och att arbetsutskottet ska
följa kontorets förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att besluta i enlighet med kontorets
förslag till beslut mot Håkan Fäldts (M) yrkande av avslag, och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med kontorets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot beslutet reserverar sig Håkan Fäldt (M) till förmån för sina yrkanden om återremiss och
avslag.
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Beslutsunderlag
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