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§

587

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö

STK-2017-1603
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) har
motionerat om att kommunfullmäktige bör ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder ta fram ett skyskrapeprogram för
Malmö. Motionärerna påpekar i motionen att Malmö behöver en plan som tydligt pekar ut
var höga hus bör byggas och att den styrande minoriteten alltför ofta väljer att sprida ut
bostäder på lägre höjder genom att ta grönområden i anspråk istället för att bygga rejält på
höjden och då gärna i anknytning till kollektivknutpunkter. Motionärerna menar även att vid
flertal tillfällen har de styrande i Malmö valt att bygga på tok för lågt med tanke på det
attraktiva läget, exempelvis bakom Centralstationen, tågstationen vid Kirseberg och Hyllie.
Malmö har en begränsad yta och det är av största vikt att en snabbt växande stad använder
befintlig mark så effektivt som möjligt och då måsta man våga börja bygga rejält på höjden.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som framhåller
att frågan om markanvändning i staden hanteras i den kommunövergripande översiktsplanen.
Nämnderna menar i sina yttranden att det i vissa fall kan finnas platser i Malmö som kan
behöva det signum som påtagligt högre hus (skyskrapor) kan ge, men att skyskrapor i sig inte
är svaret på att få plats med fler bostäder på liten yta. Det är en alltför långt gången
förenkling av komplexa samband.
Stadskontoret instämmer i nämndernas bedömningar och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M), Håkan Fäldts (M)
och Torbjörn Tegnhammars (M) motion om skyskapsprogram för Malmö besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag till beslut.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till stadskontorets förslag mot
Håkan Fäldts (M) yrkande om bifall till motionen, och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att bifalla stadskontorets förslag till beslut.
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Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
Beslutsunderlag
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