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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§399
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Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande
plan för utbyggnaden av Stadionområdet

STK-2020-239
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet i maj
2019 gav de kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för samlad återrapportering och
strategiska beslut gällande Stadionområdets utveckling. Kommunstyrelsen återrapporterar i
detta ärende det uppdraget.
I ytterligare ett ärende (STK-2020-1389) föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för
Stadionområdets norra del. Stadskontoret bedömer att det därmed inte finns behov av att ta
fram ytterligare en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdets utveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens återrapportering av uppdraget att
ta fram en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdet.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §711 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering - Uppdrag från
kommunfullmäktige gällande plan för utbyggnaden av Stadionområdet
Beslut KF 190523 § 118 med reservation (M) och (C) samt reservation (SD)
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Bilaga 28

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-239

Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande plan för utbyggnaden av
Stadionområdet
Sverigedemokraterna anmälde en reservation den 23/5 2019. 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 har beaktats och inga av fullmäktiges övriga partier, har
haft någon dialog med oss sverigedemokrater.
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
planprogrammet är 2029, vilket är alltför defensivt och dessutom riskerar området att bli som ett
lapptäcke när man delar upp byggandet i tre 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.
Synpunkter och förbättringar som vi kommer fortsätta att driva i den fortsatta processen.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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