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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2017-12-15 kl. 09:00 Sluttid: 13:45

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl 9:00

Utses att justera

Märta Stenevi (MP), Ordförande
Sofia Hedén (S), Vice ordförande
Tomas Pettersson (M), Vice ordförande
Daniel Wolski (S)
Mikael Andersson (V)
Simon Chrisander (L)
Anders Olin (SD)
José Luis Muñoz Pastene (S) ersätter Solange El-Haj (S)
Darko Simic (M) ersätter Anders Lunderqvist (M)
John Björklind (S)
Jenny Österlind (S)
Mårten Espmarker (MP)
Boel Pettersson (V)
John Eklöf (M)
Lars Hellström (L)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör
Johan Emanuelsson, Avdelningschef, Strategiavdelningen
Ingemar Gråhamn, Stadsarkitekt, Stadarkitekavdelningen
Anna Holmqvist, Planchef, Planavdelningen
Erika Knobblock, Enhetschef/utvecklingssamordnare,
Administrativa avdelningen
Peter Olsson, Enhetschef, Stadsmätningsavdelningen
Göran Sundberg, Stadsjurist
Magnus Hillborg, Nämndsekreterare
Tomas Pettersson (M)

Justering

2017-12-20

Protokollet omfattar

§461

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
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§

461

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)

SBN-2014-382
Sammanfattning

Godkännande. Syftet med planprogrammet är att lägga fast principer för bebyggelsestruktur,
trafik, grönstruktur och utbyggnadsetapper m.m. Planprogrammet innebär utveckling av
Stadionområdet som idrottsområde kompletterat med bl.a. idrottsfunktioner, grundskola,
rörelsestråk, mötesplatser och gröna miljöer. Planprogrammet ska ligga till grund för
kommande detaljplaner.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av samrådet samt godkänna planprogrammet med utförda
revideringar, samt
att överlämna planprogrammet till kommunfullmäktige för godkännande.
Yrkanden
Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar i
första hand att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att återremittera ärendet till
stadsbyggnadskontoret med syfte att återkomma med en ny plan där
 rivningen av Malmö Stadion och skapandet av en ny simarena ligger som första
prioriet,
 stadsbyggnadskontoret ser över en trafiklösning som undviker avsmalnande av
Stadiongatan och John Ericssons väg,
 stadsbyggnadskontoret låter konceptboendet bli väsentligt mycket högre för att kunna
utnyttja marken och läget på bästa sätt.
Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar i
andra hand att stadsbyggnadsnämnden ska avslå redovisningen samt att inte översända
planprogrammet till kommunfullmäktige för godkännande.
Märta Stenevi (MP) yrkar avslag på Simon Chrisanders (L) m.fl. yrkande om återremiss
och att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna redovisningen samt att översända
planprogrammet till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsgång
Ordföranden Märta Stenevi (MP) ställer Simon Chrisanders (L) m.fl. yrkande om återremiss
mot hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att nämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden Märta Stenevi (MP) ställer därefter sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden
ska godkänna redovisningen samt att översända planprogrammet till kommunfullmäktige för
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godkännande mot Simon Chrisanders (L) m.fl. yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska avslå
redovisningen samt att inte översända planprogrammet till kommunfullmäktige för
godkännande och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget
yrkande.
Reservationer
Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M) och Darko Simic (M) inkommer med en
gemensam skriftlig reservation (se bilaga)
Anders Olin (SD) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Särskilt yttrande
Mikael Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 171215 Pp 6048 godkännande
Pp 6048 Planprogram godkännande
Pp 6048 Planprogram godkännande
Pp 6048 Samrådsredogörelse godkännande
Pp 6048 Trafikutredning Stadion godkännande
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-06-22
Reservation från Liberalerna och Moderaterna 2017-06-22
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2017-06-22

