1

Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-03-08 kl. 09:00-13:15

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl 9:00

Beslutande ledamöter

Märta Stenevi (MP) (Ordförande)
Sofia Hedén (S) (Vice ordförande)
Tomas Pettersson (M) (Vice ordförande)
Mikael Andersson (V)
Anders Lunderqvist (M)
Simon Chrisander (L)
Anders Olin (SD)
José Luis Muñoz Pastene (S) ersätter Daniel Wolski (S)
Jenny Österlind (S) ersätter Solange El-Haj (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Boel Pettersson (V)
Darko Simic (M)
John Eklöf (M)
Lars Hellström (L)

Övriga närvarande

Johan Emanuelsson (Avdelningschef, Strategiavdelningen)
Magnus Hillborg (Nämndsekreterare)
Göran Blomé (Avdelningschef, Administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (Stadsarkitekt, Stadsarkitektavdelningen)
Peter Olsson (Enhetschef, Stadsmätningsavdelningen)
Anna Holmqvist (Planchef, Planavdelningen)
Erika Knobblock (Enhetschef/utvecklingssamordnare, Administrativa
avdelningen)
Göran Sundberg (Stadsjurist)

Utses att justera

Sofia Hedén (S)

Justeringen

2018-03-16

Protokollet omfattar

§87

Underskrifter

Sekreterare

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

Magnus Hillborg
Ordförande

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

…………………………………

Märta Stenevi (MP)
Justerande

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

Sofia Hedén (S)

…………………………………
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Remiss från kommunstyrelsen - Motion av John Roslund (M), Tony Rahm
(M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram
för Malmö , STK-2017-1603

SBN-2018-25
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har bett stadsbyggnadsnämnden att lämna yttrande på rubricerad
motion, som innehåller en förfrågan om ett program som ska peka ut var i Malmö höga hus
bör byggas för att få plats med fler bostäder.
Frågan om markanvändning i staden hanteras i den kommunövergripande översiktsplanen.
Översiktsplanen kan därför vara ett lämpligt forum för att analysera förutsättningar för högre
bebyggelse i staden. Ett särskilt program för skyskrapor och för att peka ut speciella platser
för dessa bedöms däremot inte som ändamålsenligt.
Höga hus och ”skyskrapor” betyder inte per automatik att staden blir bostadstätare och mer
effektiv eftersom de höga husen i sin tur kräver ett omland där hänsyn måste tas till faktorer
som dagsljus, grönytor och service för att uppnå en väl fungerande stad och goda
levnadsbetingelser.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige framföra vad stadsbyggnadskontoret anför i bifogat yttrande, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Yrkanden

Tomas Pettersson (M), Anders Lunderquist (M) och Simon Chrisander (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta att tillstyrka motionen.
Märta Stenevi (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen ska yttra sig i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Märta Stenevi (MP) ställer sitt eget yrkande mot Tomas Petterssons (M) m.fl.
yrkande och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget yrkande.
Reservationer

Tomas Pettersson (M), Anders Lunderquist (M) och Simon Chrisander (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag





Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö

