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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2018-04-12

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2017-1482

Kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 252 Levande Malmö - avrapportering. STK-2016-860
SBN-2017-1482

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden anser att de slutsatser och förslag till beslut som redovisades i återrapportering till kommunfullmäktige i huvudsak ännu är giltiga och att behoven av de föreslagna åtgärderna kvarstår.
Yttrande

Levande Malmö hade som övergripande syfte att svara på vad som krävs för att bygga staden
tät, grön och blandad och levande för att därigenom överbrygga sociala, mentala och fysiska
barriärer. Arbetet med Levande Malmö bedrevs förvaltningsövergripande under samordning
av stadsbyggnadskontorets strategiavdelning.
I arbetet inom projektet konstaterades att en grundläggande premiss för att bygga Malmö
helt och att kunna bryta fysiska, mentala och sociala barriärer är bättre möjligheter till
samutnyttjande. Det gäller för såväl mark och lokaler som resurser. Andra viktiga förutsättningar som uppmärksammades var att mer och bättre samverkan kan uppnås – inom kommunen och mellan kommunen och externa aktörer – så att organisatoriska och finansiella
strukturer verkar i samma riktning. Det blev också tydligt att en vilja att arbeta på nya sätt
fanns på flera nivåer i kommunens förvaltningar. Levande Malmö lyfte särskilt fram följande
inriktningar som skulle kunna borga för barriärbrytande resultat:
• Prestigelös samverkan
• Agera territoriellt och på tvärs organisationen
• Genomföra långsiktiga och permanenta satsningar
• Skapa bättre sammanhang mellan budgetar och upprätta mer gemensamma ekonomier
• Bygga kunskapsallianser
• Tydliga och genomförbara framtidsbilder med gemensamma skarpa mål
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I stadsbyggnadsnämndens avrapportering föreslås att kommunfullmäktige genom uppdrag
till nämnder och förvaltningar stimulerar och styr den kommunala organisationen till att tillsammans vidta nödvändiga åtgärder för att bryta barriärer av olika karaktär.
Sammanfattningsvis föreslås att kommunfullmäktige beslutar
• att ge uppdrag åt alla kommunens nämnder att så långt möjligt samutnyttja den mark och
de lokaler som respektive nämnd förvaltar.
• att ge uppdrag åt kommunstyrelsen att upprätta en stödfunktion vars syfte är att underlätta
för samutnyttjande.
• att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer utveckla Holma
(Barncampus i Holma) som ett program (kommungemensamt investeringsprogram).
• att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder, förvaltningar och andra
aktörer utreda förutsättningar för att Malmö i början av 2020-talet anordnar en ’stadsbyggnads-expo’ med sociala förtecken.
Genom det arbete och de aktiviteter som genomfördes inom ramen för Levande Malmö har
projektets slutsatser fått visst genomslag i den kommunala organisationen, det vill säga insikter om att samutnyttjande kan verka för en mer levande stad och att mer och bättre samverkan och samsyn mellan kommunens nämnder och förvaltningar kan stödja en hållbar stadsutveckling.
Sedan projektet avslutades har arbetet med Holmastan fortlöpt och för närvarande pågår
framtagande av detaljplan. Parallellt har projektet för investeringsstyrning resulterat i ett förslag till kommunfullmäktige och projektet Case Lindängen startat – där programstyrning
provas. Det kan därför vara en lämplig tidpunkt att nu initiera en programstyrning även för
utvecklingen av samhällsservice i Holma med utgångspunkt i hittills dragna erfarenheter av
arbetsformen.
Stadsbyggnadsnämnden anser att de slutsatser och förslag till beslut som redovisades i återrapportering till kommunfullmäktige 2016 i huvudsak ännu är giltiga och att behoven av de
föreslagna åtgärderna kvarstår. Samtidigt har pågående processer och tiden som passerat inneburit att förslagen kan behöva anpassas och beredas vidare i samverkan med berörda
nämnder och förvaltningar. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förelägger
kommunfullmäktige avrapporteringen efter erforderlig beredning.
Ordförande

Märta Stenevi (MP)
Nämndsekreterare

Magnus Hillborg
Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M) och Anders Lunderquist (M) inkommer med
ett gemensamt särskilt yttrande.
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Anders Olin (SD) inkommer med en skriftlig reservation.

