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Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö

STK-2019-476
Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, vilket ska prövas av
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Malmö stads gällande översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. För att stadsbyggnadsnämnden ska kunna
påbörja arbetet med att aktualisera gällande Översiktsplan för Malmö föreslås
kommunstyrelsen ge nämnden i uppdrag att påbörja arbetet enligt den uppdragsbeskrivning
som presenteras i detta ärende.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera Översiktsplan
för Malmö i enlighet med den uppdragsbeskrivning som presenterat i
ärendet med följande tillägg i punkt 1 efter den tredje meningen på sidan 2 i
uppdragsbeskrivningen, "Ett annat exempel är att nuvarande planering för spårvagn görs om
med syfte att säkra stråk för utbyggd kollektivtrafik för högre kapacitet samt att i takt med att
Malmö växer planera för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen.".
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar följande tillägg av punkter under rubriken "Riktlinjer för
aktualiseringen av översiktsplanen" på sidan 2 i uppdragsbeskrivningen:
"6. Bygg Malmö på höjden
Vid utvecklingen av nya områden i centrumnära lägen ska planeringen präglas av hög och tät
bebyggelse för att möjliggöra en god exploateringsgrad på värdefulla tomter samt att möta
efterfrågan på nya bostäder och kommersiella lokaler i Malmö.
7. Bevara Malmös mångfald
Malmös framtida stadsplanering ska stäva efter att bevara den karaktäristiska särprägel som
finns i Malmös olika stadsdelar. I nya områden ska stadens centrala delar, så som i Nyhamnen
är det lämpligt att bygga modernt, högt och tätt, medan småstads- och bykänslan ska bevaras
på exempelvis Limhamn och i Bunkeflostrand, Tygelsjö och Klagshamn."
Roko Kursar (L) begär att mötet ajourneras.
Mötet ajourneras mellan 15:20 - 15:30.
Roko Kursar (L) yrkar följande tillägg i punkt 1 efter den tredje meningen på sidan 2 i
uppdragsbeskrivningen, "Ett annat exempel är att nuvarande planering för spårvagn görs om med syfte
att säkra stråk för utbyggd kollektivtrafik för högre kapacitet samt att i takt med att Malmö växer planera
för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen."
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande och bifall
till Roko Kursars (L) yrkande.
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Ordförande ställer proposition på Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande mot Roko
Kursars (L) tilläggsyrkande och finner och kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Roko
Kursars (L) tilläggsyrkande.
Reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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