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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-15 kl. 13:00-15:40

Plats

Rådhuset, Landstingssalen

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Liberalerna)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-Direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Helen Norberg (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jerker Kaj (Deltagare från Framtida ledare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-04-22

Protokollet omfattar

§143
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143

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)

STK-2020-254
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 23 januari 2020 förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö. Då detaljplanen bedöms vara av
ett betydande intresse för allmänheten och innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen
ska kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie (Dp
5592).
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på återremiss av ärendet till stadsbyggnadsnämnden med
hänvisning till tidigare lämnad reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 § 16,
där två återremissgrunder anges och i andra hand avslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till tidigare
lämnad reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 § 16.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremiss.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 41.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 42.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200406 §223
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8
m.fl. i Hyllie i Malmö (DP5592)
Dp 5592 Planbeskrivning
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Dp 5592 Plankarta godkännande
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Utlåtande efter granskning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 16 med Reservation (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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Reservation
Bilaga 41

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 36. Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i
Hyllie iMalmö (Dp 5592)
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från
Pildammsvägen till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie
boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag
och fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till
caféverksamheter. I parkens hjärta finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för
barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel
eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas
i planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av
boende i området. Gatuparkering norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med
barnfamiljer som har grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer
kan flytta ut ”vardagsrummet” i parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag,
ser parken som lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och
kan parkera på närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en
parkmiljö. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela
parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför
reserverar oss mot detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie
boulevard.
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-17 yrkade Moderaterna på återremiss med
följande motivering.
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering
nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
I kommunstyrelsen yrkade Moderaterna på återremiss i enlighet med vår reservation i
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand avslag.
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Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 42

Reservation

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-04-15 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl i
Malmö (DP 5592)
STK 2020-254

Ärendet gäller detaljplan för Bunkeflo 6:8 m.fl i Malmö, Stadsbyggnadsnämnden godkände vid
sitt sammanträde sen 23 januari förslag till detaljplan, då detaljplanen bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten och innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen ska
kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga en ny stor stadsdelspark i Hyllie. I
stadsbyggnadsnämnden yrkade Sverigedemokraterna på återremiss i syfte att utreda
möjligheten till parkering i anslutning till parken i syfte att göra den mer tillgänglig.
Då vårt yrkande inte vann gehör i Stadsbyggnadsnämnden yrkade vi avslag på planen i
kommunstyrelsen, då vårt yrkande ej heller vann gehör där reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

