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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:40

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§280

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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280

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609

SBN-2018-786

Stadionområdet fortsatt uppdrag
Digital information utskickad innan sammanträde.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i maj 2019
och gav samtidigt tre nya uppdrag. Uppdraget till stadsbyggnadsnämnden innebär att, utifrån
inriktningarna i planprogrammet, utreda förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena
och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2020 att genomföra kommunfullmäktiges
uppdrag. Nämnden beslutade även tilläggsyrkande om att studera förutsättningarna att
komplettera området med fler funktioner än bostäder t.ex. kontor, att studera
förutsättningarna för effektivt markutnyttjande samt att pröva högre bebyggelse. Arbetet har
resulterat i en rapport med två utvecklingsscenarier utöver planprogrammets exempel.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av
en friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess
närhet.
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
Särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 280a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 280b.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 280c.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Stadionområdet fortsatt uppdrag
Stadionområdet tilläggsuppdrag KF 2020-09-23
SBN 200213 §51a särskilt yttrande M o C
SBN 200213 §51b särskilt yttrande V

Bilaga § 280a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 22 – Program för Stadionområdet STK -2017-1609
SBN-2018-786

I detta ärende behandlar vi rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt
dess närhet.
Moderaterna och Centerpartiet saknar som tidigare en tydligare vision av området för
att bättre utnyttja områdets potential fullt ut att bli en levande mötesplats i ett växande
Malmö. Vi skulle vilja se ett bättre markutnyttjande genom att kombinera olika
funktioner i de nya byggnaderna och en högre bebyggelse. Vi är oroliga att området
under vissa tider kan bli öde. Förutom fler bostäder och kontor borde bla restauranger,
cafeer och kulturella verksamheter kunna inrymmas för att skapa en bredare attraktion.

Malmö den 2020-09-28
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 280b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende:22: SBN-2018-786

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609
Vi Sverigedemokrater önskar att Stadionområdet blir byggt med total inriktning på
sport och rekreation. Därför ryms inga kontorskomplex utan sport och idrottsinriktning
i vår vision för området. Däremot bör det finnas tydliga konceptbostäder för deltagare
och studerande.
Ett sålunda byggt område skulle göra Malmö, till en i denna kategori enastående
framsynt stad.
Försöker man trycka in många vanliga bostadshus och kontor i området, förloras
denna möjlighet. Evenemang kanske inte kommer kunna hållas, på grund av att övriga boende störs och klagar.
Vi Sverigedemokrater hoppas modet finns, att bygga något exceptionellt och unikt på
detta område.

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 280c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende: Planprogram för stadionområdet (PP 6048)
STK-2017-1609

Låt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Vänsterpartiet ser positivt att Malmö stad höjer sin ambition för Stadionområdet. Tillägget i planen
att bygga kontor inom området tror vi innebär en målkonflikt. Vi ser redan formuleringar i
handlingarna att antalet byggda kvadratmeter för kontor ses som en förutsättning för att utveckla
Stadionområdet. Huvudmålet att avsätta plats för idrott och motion riskerar att få stå tillbaka för
ekonomiska skäl, från det första planprogrammet har idrottsytorna redan minskat med 15%.
Kanske det även finns tankar att marken ska säljas ut. I så fall förlorar Malmö sin rådighet för en
del av det gröna rekreationsstråk som börjar i Pildammsparken och sträcker sig till Bunkeflostrand.
Stadionområdet får inte heller formas så att malmöbor inte känner sig välkomna. Det bör avsättas
plats för spontanidrott, lek och rörelse som ska kunna nyttjas av av både kringboende.
De konceptbostäder som är planerade anser vi stärker idrottsverksamheten. Vi tror inte det går att
kombinera andra typer av boenden utan risk att de kommer att störas av verksamheten vid
idrottsanläggningarna. Bostäder bör således placeras söder om Stadiongatan, vilket också är fallet
i detta planprogram.
Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej bebyggas. Behovet av
detta gröna stråk av parkliknande karaktär är stort, inte minst då en omfattande förtätning planeras
längs Lorensborgsgatan.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

