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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-02 kl. 13:00-15:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Pernilla Mesch (sekreterare)
Eva Marie Tancred (ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (kanslichef)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Anna Westerling (budgetchef)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Karin Lindroth (ledningsstrateg)
Per-Erik Ebbeståhl (direktör förvaltningsavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pia Kanold
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-15

Protokollet omfattar

§166

3

§

166

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)

STK-2017-1609
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen (STK-2015-386) har stadsbyggnadsnämnden utarbetat ett
förlag till planprogram för Stadionområdet (Pp 2048). Planprogrammet utgår ifrån
översiktsplanens inriktningar och visar på hur Stadionområdet kan utvecklas gällande ny
bebyggelse, grönstruktur och trafik. Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion rivs och
föreslår en utbyggnad på området i tre etapper med bland annat idrottsgrundskola,
tillbyggnad av Annebergsskolan, multihall, friidrottsarena, simarena, kombinerad is- och
bowlinghall samt konceptbostäder. Utbyggnaden förväntas pågå till 2029. Kommunstyrelsen
har nu att ta ställning till om planprogrammet ska godkännas och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar de övergripande inriktningarna i planprogram för
Stadionområdet (Pp 2048).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, genomföra en 5-stegs analys enligt Modellen för investeringsstyrning i
Malmö stad av omvandlingen av Stadionområdet som ett fördjupat beslutsunderlag
innan kommunfullmäktige fattar beslut om vilka kommunala investeringar som ska
göras på Stadionområdet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) i första hand att
ärendet återremitteras för att Moderaternas och Liberalernas synpunkter ska arbetas in i
inriktningarna i planprogrammet. I andra hand yrkar Torbjörn Tegnhammar (M) och Roko
Kursar (L) avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
och Roko Kursars (L) yrkande om avslag till förmån för eget förslag och Magnus Olssons
(SD) yrkande till förmån för eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 16.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 17.
Hanna Thomé (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutsunderlag














Planprogram för Stadionområdet
Trafikutredning
Reservation (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Reservation (M) och (L) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461
Särskilt yttrande (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Samrådsredogörelse
Reservation (L) och (M) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Förslag till beslut §291 KS AU 180423 med muntlig reservation M

Bilaga 16
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Reservation
Kommunstyrelsen 2018-05-02
Ärende: Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Nr: STK-2017- 1609
Moderaterna och Liberalerna reserverar oss mot den styrande minoritetens förslag till planprogram,
till förmån för vårt eget visionsförslag som vi presenterade tillsammans med allianskollegorna
Centerpartiet och Kristdemokraterna den 15 februari.
Moderaterna och Liberalerna vill, tillsammans med övriga Allianspartier, men till skillnad från den
styrande minoriteten, se satsningar på en ny stadsdel i Malmö genom byggandet av 2 500 bostäder
på stadionområdet. I vår vision för Stadionområdet presenteras en ny grön och hållbar stadsdel mitt i
centrala Malmö med sportaktiviteter, liv och rörelse årets alla dagar, årets alla timmar.
Satsningar på bostäder och fritidsaktiviteter kommer att ge Stadionområdet förutsättningar till fler
kommersiella satsningar i form av restauranger och hotell men också andra företag, intresserade av
att placera sig i en ny pulserande och expansiv stadsdel. Satsningar som kommer att generera fler i
arbete.
I planerna för området ser vi gärna ett samspel mellan den yngre och den äldre generationen. Vi vill
uppföra ett profilerat seniorboende med inriktning mot hälsa‐liv och rörelse. Vi ser gärna att boendet
ligger i anslutning till aktivitetsdelen på området och att boendet drivs i nära samarbete med Malmös
Idrottsgrundskola.
Stadionområdet och närliggande områden är idag en otrygg plats att vistas på. Satsningar på
området genom en ny stadsdel kommer att bidra till liv och rörelse årets alla dagar. Inte bara
kommer det att ge positiva effekter på närliggande områden. Det kommer också att öka tryggheten
på Stadionområdet.
Med vår vision tar vi ett helhetsgrepp om stadionområdet, till skillnad från det visionslösa rödgröna
planprogrammet. Vi yrkade att ärendet skulle återremitteras för så att planprogrammet skulle
omarbetas utifrån Alliansens vision. Då vårt yrkande ej vann gehör meddelar vi reservation. Se
bifogad bild för att ta del av en visionsbild.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Håkan Fäldt (M)

Noria Manouchi (M)
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John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)
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Reservation
Kommunstyrelsen 2018-05-02
Ärende nr: 19, STK-2017-1609

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Sverigedemokraterna är positiva till att vi äntligen sätter fart i processen med att få till
stånd en övergripande plan över stadionområdets framtida utformning.
Vi är till delar positiva till förslaget men menar att den styrande minoritetens förslag
missar vissa viktiga aspekter i ärendet. Förslaget är på många sätt framstressat,
förmodligen på grund av att man under lång tid lagt planerna på is.
Vi är mycket besvikna över det långa tidsperspektiv som planen i dess tre etapper
innebär. Att vi från idag ska behöva vänta i ytterligare 11 år, innan vi t.ex. får en simarena på plats. Detta som vi beslutade om för drygt två år sedan, men sedan
stoppades av den styrande minoriteten. Vi kunde alltså idag haft en sim-arena i full
drift till gagn för alla våra simklubbar och övriga intressenter.
Vi Sverigedemokrater var för drygt 4 år sedan först ute med att vi önskade ta ett
helhetsgrepp över områdets framtida utformning, där då en rivning av 58-stadion
ingick. Att vi vill riva 58-stadion är inget självklart beslut, men då förutsättningarna är
att den under många år utnyttjats minimalt, att den är i ett dåligt skicka med mycket
höga renoveringskostnader som följd och att invånarna kan få något mycket mer
funktionellt på platsen, gör att vi förespråkar en omedelbar rivning.
Stadionområdet ska vara ett grönt område för rörelse och rekreation. Det ska vara
Malmös idrottscentrum, fyllt med olika typer av idrottsarenor med inriktning på
ungdomsidrott och till vissa delar elitidrott. Här ska bl.a. byggas en fullstor multiarena, sim-arena, gymnastikhall, idrottsgrundskola, sporthall m.m.

Bilaga 17
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Det ska också vara en naturlig plats för rekreation och öppen för stadens alla
invånare. Vi vill koppla ihop stadionområdet med den närliggande Pildammsparken
genom att bygga två broar för gång och cykel över John Ericssons väg. Detta
integrerar dessa gröna ytor och skapar en oerhörd potential för rörelse och
rekreation. Sammankopplingen med Pildammsparken kan göra hela området till en
grön oas i Malmö. Denna gröna oas ska vara lättillgänglig för alla och då krävs det att
de båda kringliggande vägarna (John Ericssons väg-Stadiongatan), får utnyttja hela
sin potential, att vara breda och flerfiliga med hög trafikkapacitet. Viktigt här är att
denna stora gröna oas som skapas inte blir en barriär som delar staden, utan tillåter
ett stort trafikflöde på John Ericssons väg och Stadiongatan.
Vi säger nej till alla typer av planer på bostäder i stadionområdet, förutom för
konceptboende med direkt anknytning till idrotten. Hela tanken med en grön oas i
centrala Malmö faller platt om det byggs bostäder på detta unika område.
Låt stadionområdet få bli Malmös svar på Camp Nou området i Barcelona!

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

__________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

___________________________
med instämmande av Jörgen Grubb (SD)

____________________________
och Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 18
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-05-02: Ärende 19. Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) STK-2017-1609

Låt parkerna runt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Detta ärende behandlar ett planprogram för Stadionområdet. Planprogram utgår från att
den gamla Malmö stadion rivs och ersätts av nya byggnader för idrott. Längs John Ericssons
väg anläggs en multiarena och där stadion idag ligger planeras för en simarena ett torg för
urbana idrotter samt en arena för friidrott. En grundskola planeras redan, öster om Eric
Perssons väg. De bostäder som är planerade inom området har anknytning till de aktiviteter
som bedrivs i området. Ytterligare bostäder bör inte placeras inom området utan söder om
Stadiongatan. Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej
bebyggas, utan sparas för rekreativa ändamål. Behovet av detta gröna stråk är stort, inte
minst då en omfattande förtätning planeras längs Lorensborgsgatan, främst innehållande
bostäder. Stadionområdets nyttjande av kringliggande parkområden får inte formas så att de
omkringboende och övriga malmöbor inte känner att de på ett självklart sätt är välkomna.
Vänsterpartiet anser att området ska erbjuda plats för rekreation, samt både motions- och
elitidrott.
Malmö 2018-05-02
Hanna Thomé
Med instämmande av
Anders Skans

