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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-24 kl. 13:00-14:45

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Eva Bertz (L) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Jakobsson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Camilla Andersson (M)
Staffan Appelros (SD)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Stefana Hoti (MP) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S)
Malin Håård (V)
Martin Olsson (M)
Niclas Röhr (M)
Peter Samuelsson (L)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Ann-Marie Ek Wästberg (avdelningschef kommuntjänster)
Jerker Johansson (avdelningschef kommunteknik)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef skolrestauranger)
Leif Nilsson (personalföreträdare (Vision))
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Lovisa Eriksson (planeringssekreterare)

Utses att justera

Ewa Bertz (L)

Justeringen

2018-05-02

Protokollet omfattar

§48

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Ewa Bertz (L)

…………………………………
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Remiss Avrapportering om Levande Malmö

SN-2017-1989
Sammanfattning

Den 5 december 2017 skickade kommunstyrelsen avrapporteringen från Levande Malmö till
servicenämnden att yttra sig över. Projektet Levande Malmö har pågått sedan 2014 och syftar
till att klargöra frågan om vad som krävs för att bygga staden tät, grön, blandad och levande
för att därigenom överbrygga sociala, mentala och fysiska barriärer i ett segregerat Malmö.
Avrapporteringen föreslår bland annat att utvecklingen av Holmastaden organiseras och drivs
i ett samordnat program samt att förutsättningar ska utredas för att Malmö att i början av
2020-talet anordnar en ”stadsbyggnadsexpo” med sociala förtecken.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

Staffan Appelros (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-27 §252 Levande
Malmö - avrapportering
Skrivelse Levande Malmö - en del av Malmös nya berättelse
Följebrev Levande Malmö - avrapportering, STK-2016-860
Levande Malmö - Följeforskningsrapport Malmö högskola
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Särskilt Yttrande
Servicenämnden 2018-04-24
Ärende 08

Yttrande över Levande Malmö - avrapportering STK-2016-860
När man vandrar runt i Malmö ser man förvandlingen.
En tätare stad - ja.
En grönare stad -nej.
Fysiska, mentala och sociala barriärer - klart ökande.
Detta dokument kan säkert, trots detta nedslående resultat i Malmös stadsutveckling, komma
att användas för en än mer ökad förtätning.
Man koncentrerar sig på stadsbyggnad och detaljplaner. Görs lättast från ritbordet eller
datorn. Fjärran från människor. De är endast brickor i stadsbyggnadsspelet.
Det finns alltför många exempel på hur detaljplaner och bygglov innefattar antingen en
förhoppning att man skall kunna ”övertala” medborgarna att avstå använda bil eller där man
genom förtätningar tvingar fram allt större mängd av boendeparkering på gatan. När man sen
i nya detaljplaner i gamla bostadsområden lägger in publika verksamheter med stort
besöksantal försvårar man för såväl de som löst parkering på tomtmark som för tillfälliga
besökare.
S.k. Parkeringsavlösen har urartat till ett geschäft där man vid ansökan om bygglov kan visa
upp en lösning genom förhyrning, vilken sen visar sig vara ytterst tillfällig.
Stadsbyggnadsansvariga har alltför länge skickat problemen vidare till ansvariga för trafik
och gator. Detta har gett en ohållbar situation i Malmö. Det går inte i efterhand att skapa plats
och särskilt oroande är situationen kring många förskolor som dessutom byggs ut.
Den nu ökade förtätningen görs pga befolkningsutvecklingen, inte av hänsyn till miljö eller
trygghet för medborgare. Ett dokument som antyder att man tar hänsyn till andra faktorer än
att bara trycka in mest möjlig byggnation på minst plats är bara dimridåer.

Staffan Appelros (SD)

