1

Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-23 kl. 09:00-15:00

Plats

Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bengt Svensson (C) ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Darko Simic (M)

…………………………………

2

Stefana Nyberg (personalrepresentant, SACO)
Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2020-01-30

Protokollet omfattar

§11

3

§

11

Översiktsplan för Malmö 2019-2022

SBN-2018-1156
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserad Översiktsplan för Malmö som kommunfullmäktige kan ta ställning till
under innevarande mandatperiod. När en översiktsplan ändras ska kommunen samråda med
myndigheter, kommuner och andra berörda. Samrådet föreslås behandla reviderat förslag på
Planstrategi innehållande prioriterade inriktningar, strategier, övergripande
markanvändningskarta, utbyggnadsstrategi, samt en utblick mot Malmö som halvmiljonstad.
Till samrådshandlingen finns även en miljökonsekvensbeskrivning.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planeringssekreterare Hanna Björklund.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling till översyn av
Översiktsplan för Malmö med den redaktionella ändringen att meningen "Klimatförändringar
kan komma att medföra stora flyktingströmmar som aktualiserar frågan ytterligare" på sidan
9 i samrådsförslaget ändras till "Klimatförändringarna kan komma att medföra ökad
migration och flyktingkriser vilket ytterligare aktualiserar frågan."
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd.
Yrkanden
Mikael Andersson (V) yrkar att meningen "Klimatförändringar kan komma att medföra
stora flyktingströmmar som aktualiserar frågan ytterligare" på sidan 9 i samrådsförslaget
ändras till "Klimatförändringarna kan komma att medföra ökad migration och flyktingkriser
vilket ytterligare aktualiserar frågan."
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Mårten Espmarker (MP), Darko Simic (M), Bengt
Svensson (C) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 11a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 11b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 11c.
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Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 11d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Godkännande av samrådshandling till översyn av
ÖP för Malmö
Samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 2022
Miljökonsekvensbeskrivning för samrådsförslag Översiktsplan för Malmö 2022

Bilaga § 11a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 12 – Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Det är väldigt viktigt att kommande översiktsplan har en bred förankring hos alla partier
i Malmö och att man har med bra stadsplanering, tillgänglighet samt social och
miljömässig hållbarhet. Det är glädjande att stadsbyggnadsnämnden kommer tidigt in
i denna process så att det finns möjlighet till en bred enighet innan planen tas i januari
nästa år. Moderaterna och Centerpartiet vill med detta särskilda yttrande skicka med
följande när översiktsplanen nu utformas och tas fram.
1. Ha tydligare strategi för hur näringslivet kan gynnas i översiktsplanen och
särskilt fokusera på vikten av att små och medelstora företag som oftast hamnar
i skuggan av de stora aktörerna.
2. Möjliggör för ökad exploatering i framförallt centrala delar av staden för att
bevara åkermarken utanför yttre ringvägen och småskaligheten i befintliga byar,
samt möjliggöra för en större diversitet inom stadens olika områden.
3. Trygghetsskapande åtgärder i stadsplaneringen.
4. En strategi för hållbara transporter som bygger på moderna och attraktiva
alternativ till bilen, inte på förbud. Fokus även på moderna
kollektivtrafiklösningar samt autonoma innovativa och visionära trafikslag.
5. Fokus på tillgänglig stad för alla trafikslag.
6. Se över hur olika styrdokument som kopplas till översiktsplanen vägs mot
varandra och hanteringen av detta. Förenkling av styrprocesser.
Malmö den 23 januari 2020

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 11b
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2018-1156 Översiktsplan för Malmö

Ärendet gäller översiktsplan för Malmö där nämnden överlämnar förlaget till kommunstyrelsen
för beslut om samråd. Vi vill redan nu lyfta några områden som vi Sverigedemokrater inte delar
de synpunkter som lyfts i ärendet.
Vi har inte samma syn när det gäller stadens sätt att hantera trafiken, där vi främst har
synpunkter på hur man genom undanträngning gör det svårare för bilen. Vi har en annan åsikt
kring hur man prioriterar i kollektivtrafikfrågan där vi främst har synpunkter på hur man hanterar
gatorna i planeringen för Superbussar.
Vidare har vi synpunkter på hur vi förtätar vår stad, där vi är av uppfattningen att Malmö
behöver komma till rätta med de problem som finns före stadens fortsatta utbyggnad.
Översiktsplanen är i övrigt ett väl genomarbetat dokument med många bra strategier, men vi
kommer vidare i ärendet att lägga fram skarpa förslag till förändringar.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 11c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende 12 – Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Arbetet med översynen av översiktsplanen för Malmö 2019-2022 är igång och under mötet beslutades det att
underlaget ska skickas ut för samråd. Vänsterpartiet Malmö ställer sig bakom samrådsförslaget och tycker att
förslaget lyfter fram många viktiga aspekter, möjligheter och utmaningar som Malmö står inför i byggandet av
framtidens stad. I det här tidiga skedet i arbetet med att staka ut en visionär och strategisk väg framåt för Malmö
stad är det några saker som vi anser är extra viktiga att belysa:
Delaktighet
Bostadsbyggandet beskrivs idag ofta som en lång och komplex process. Många olika aktörer är inblandade och
besluten hamnar allt längre från medborgarna. I ljuset av detta ser Vänsterpartiet att det är av yttersta vikt att vi
lyckas omvandla medborgarnas engagemang, kunskap och inlevelse om platserna i Malmö stad, till konkreta
förslag och lösningar. Bra stadsutveckling förutsätter högljudda och organiserade medborgare som opponerar sig
och vi välkomnar därför en dialog med Malmös invånare i ett led mot att tillsammans lösa de stora och komplexa
samhällsutmaningarna.
Barnets perspektiv
I planförslaget lyfts det fram att staden ska fortsätta växa inåt, innanför Yttre ringvägen. Samtdigt är en av de
prioriterade inriktningarna i planförslaget är att Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Förtätningen kommer oundvikligen leda till intressekonflikter där olika intressen kommer ställas emot varandra.
En av dessa konflikter är var barnen ska få plats – både under förskola/skola och fritid – när det samtidigt ställs
krav på förtätning. Vi tycker därför att det är mycket positivt att man vid flera tillfällen lyfter fram barnperspektivet i
planförslaget. Genom att beakta barnets bästa i samtliga beslut som kan komma att påverka barn kan vi
säkerställa att barnen blir en kritisk faktor i stadsplaneringen, inte minst gällande vilka som kommer att prioriteras
i den kommande trafikplaneringen. På så sätt barnen utgöra en måttstock på om vi klarar av att bygga en
mänsklig stad och ett fungerande och jämlikt samhälle för alla medborgare.
Bostadsförsörjning
I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på
plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till bostad.
Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt,
feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. För att säkerställa en
jämlik bostadssituation i framtidens Malmö önskar Vänsterpartiet därför ännu tydligare ställningstaganden i
översiktsplanen om vikten av att inte sälja ut allmännyttan, samt att Malmö stad ska säkerställa ett högt bestånd
av hyresrätter. En förutsättning för att skapa en hållbart Malmö för Malmöborna är att våra bostäder inte säljs till
internationella riskkapitalister som prioriterar profit före Malmöbornas välmående. Vi vill även behålla makten över
den kommunala marken och önskar att det i översiktsplanen framgår att Malmöborna genom en större rådighet
över marken också får ett större inflytande över bostadsbyggandet.

För vänsterpartiet,
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 11d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-01-23
Översiktsplan för Malmö 2019-2022 (samråd)
Diarienr: SBN-2018-1156
Miljöpartiet vill framhålla att vi anser att den huvudsakliga inriktningen för
översiktsplanen som den ser ut i samrådsversionen är bra. Men vi vill samtidigt
lyfta fram att kommunens invånare förväntar sig att staden på ett kraftfullt vis
ska agera för att bidra till det 1,5-gradersmål som världens länder enades om i
Parisavtalet. Det får inte heller råda några tveksamheter om att Malmö stad gör
vad som behövs för att nå EU:s klimatmål med en minskning av utsläppen av
växthusgaser med mellan 80-95% till 2050 varav minst 80% av minskningen
ska ske inom EU.
Även om Miljöpartiet är positiva till huvudinriktningen finns det flera frågor vi
anser har stora brister eller är oroade för att ambitionsnivån är alldeles för låg.
Dessa frågor presenteras här nedan. Samtidigt vill vi understryka att
beredningstiden varit kort och att det därför är sannolikt att vi längre fram i
processen kommer att ha fler synpunkter.

Barnperspektivet
Barnkonventionen är sedan årskiftet 2020 svenska lag. Även om det i dagsläget
inte är helt klart hur den skall tillämpas i praktiken vill Miljöpartiet understryka
att all stadsplanering måste ha ett tydligt barnperspektiv. Barns delaktighet i
stadens framväxt är centralt, barns åsikter och erfarenheter ska inhämtas och
staden måste utformas så att barnen kan ta del av staden på lika villkor. Vi anser
att detta bör framgå tydligt i översiktsplanen.

Trafik
Gång och cykel är två skilda sätt att röra sig på. Dess främjande kräver olika
strategier och därför är det olyckligt att de i översiktsplanen har klumpats
samman under samma rubrik. Därtill saknas strategier för hur framtidens
cykeltrafik ska utvecklas. Tillkomsten av mer ytkrävande cyklar bl.a. lådcyklar
och elcyklar (som framförs i högre hastigheter och därför av trafiksäkerhetsskäl
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kräver mer utrymme) måste hanteras för att andelen resor gjorda med cykel ska
öka. Staden måste också reservera ytor för mer cykelparkering och vara
tydligare med vilka sträckningar som är prioriterade. För att utveckla
cykelinfrastrukturen ytterligare vill Miljöpartiet uppföra tio supercykelstråk
med långa, sammanhållna, säkra cykelleder genom staden på strategiskt viktiga
sträckor som knyter samman målpunkter i staden. Vi hade gärna sett att arbetet
med dessa supercykelstråk hade påbörjats i översiktsplanen.
Miljöpartiet vill se en storsatsning på kollektivtrafiken. För att en sådan ska vara
möjlig krävs strategisk planering kring det ytanspråk en sådan trafik kräver.
Därför är det positivt att staden planerar för ett nytt strukturerande
kollektivtrafiksystem med högre kapacitet. Däremot är det mycket olyckligt att
planeringen för en framtida spårvagn håller på att plockas bort i stadens
planering. Miljöpartiet är oroade över att ett utbyggt bussystem inte klarar av
den kapacitetsbrist som redan finns på vissa sträckor och inte heller klarar av
den ökade press som sätts på kollektivtrafiken i och med att Malmö växer och
får fler innevånare. Bussar kommer inte heller vara tillräckligt turtäta eller
bekvämma för att vara ett tillräckligt attraktivt alternativ för att minska
utsläppen genom att överföra resor från bil till kollektivtrafik. För att uppnå
dessa effekter krävs även spårvagn.
Transporter med bil och gods är (likt cykel och gång) två skilda saker som inte
borde ha slagits samman i ett stycke i översiktsplanen. Båda två borde också få
tydligare strategier kopplade till sig gällande hur dess klimatpåverkan kan
minskas. Därtill behövers tydliga strategier för hur transporter med bil kan
minska enligt de riktlinjer som finns i Malmö stads trafik och mobilitetsplan.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att alla som bor eller arbetar i Malmö ska
kunna andas ren luft. Den största källan till utsläpp av farliga kvävedioxider
kommer från biltrafiken och drabbar barnen värst. Vi anser därför att det i
översiktsplanen ska påbörjas ett strategiskt arbete för att införa miljözoner så vi
kan börja arbetet med stänga ute de smutsigaste bensin- och dieselbilarna från
innerstaden.

Biologisk mångfald
Den ambitionsnivå som finns gällande den biologiska mångfalden är alldeles för
låg. Det räcker inte med att skydda och bevara de värden som finns utan staden
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måste också jobba aktivt med att förbättre den biologiska mångfalden.
Översiktplanen behöver dörför bli mycket tydligare gällande vilka åtgärder som
planneras för att främja den biologiska mångfalden. Specifika geografiska
områden behöver utvecklas och pekas ut och generella åtgärder för hur staden
värnar och utvecklar den biologiska mångfalden behöver beskrivas. Möjliga
områden skulle kunna vara längs med stadens infartsleder. Till exempel
Lundavägen, Sallerupsvägen, Amiralsgatan, Ystavägen, Köpenhamnsvägen,
Lorensborgsgatan.
Externa handelsområden
Externa handelsområden är mycket ytkrävande och inte det mest effektiva
sättet att använda Malmös mark på. Därtill bidrar de till stora utsläpp eftersom
kunderna i stort är beroende av bil för att ta sig till och från dessa områden.
Översiktsplanen anger att inga nya sådana områden ska etableras vilket
Miljöpartiet tycker är positivt. Att befintliga områden för externhandel tillåts
växa riskerar dock att göra skrivningen verkningslös då det ändå öppnar upp för
mer av den typen av bebyggelse. Särskilt viktigt är att Svågertorp inte byggs ut
med mer externhandel om det i framtiden ska vara möjligt att uteckla området
till blandad stad med god tillgång till kollektivtrafik med närheten till både
Svågertorps station och Hyllie station. Svågertorp har även möjlighet att växa
samman med Hyllie till en sammanhängande, tät och grön stadsmiljö.
Miljöpartiet anser att handeln i den blandade staden, där kunderna inte är
beroende av att äga en bil för att kunna handla, är positiv och ska stärkas.

Exploatering av jordbruksmark
Jordbruksmarken är något som vi ärvt av tidigare generationer och ska
behandla med stor respekt. Inte minst är det viktigt att bevara jordbruksmark
när klimatförändringarna kommer påverka möjligheten att odla på andra
ställen. Översiktsplanen behöver bli tydlig med att om jordbruksmark ska tas i
anspråk så får det endast göras då det saknas alternativ och då det finns
vesäntliga samhällsbehov att tillgodose. Att t.ex. planera för fler områden med
stora logistikcentrum på högvärdig jordbruksmark ställer sig MP starkt emot.
För denna typ av ytkrävande verksamheter behöver istället lågvärdig mark
användas. Många gånger finns inte den typen av lågvärdig mark i Malmö
kommun men då måste frågan tillåtas lyftas till ett större regionalt perspektiv så
att marken används på det bästa sättet ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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Att de befintliga yttre verksamhetsområdena ska ses över med syfte att skapa en
mer effektiv markanvändning (och i förlängningen spara värdefull
jordbruksmark) tycker Miljöpartiet är positivt.

Förskolor och skolor
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmäna parker.
Barnens säkerhet och trygghet är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Därför
vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna
barn med bil får parkera en bit bort och gå sista biten. Vi vill också fortsätta
bygga cykelbanor, sänka hastigheter och införa fler farthinder vid skolor och
förskolor samt se till att det finns tillräckligt med lådcykel- och
cykelparkeringar. Vi anser att det är viktigt att översiktsplanen tar höjd för
detta.

Utvecklingsområden
Miljöpartiet är mycket oroliga över att en utbyggnad kring utredningsområde 2
vid Lernacken skulle få stora konsekvenser för naturområdet där. Lernacken är
ett viktigt naturområde med stort värde för biologisk mångfald och rekreation.
Området borde istället bli ett naturreservat.
Utredningsområde 3 ser Miljöpartiet som ett bättre alternativ än U2.
Uppförandet av fler tågstationer och att nya stadsdelar samlas kring
kollektivtrafiknära lägen är positivt. Däremot är vi oroliga över vilka
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konsekvenser den föreslagna nya trafikplatsen i anslutning till området skulle
få. En trafikplats är mycket dyr och skulle riskera att tränga undan andra mer
angelägna projekt. Därtill tar trafikplatser mycket utrymme som i detta fall
sannolikt kommer att gå ut över högvärdig jordbruksmark vilket Miljöpartiet
anser är onödigt. Att uppföra fler trafikplatser i Malmö skulle även få en mycket
negativ påverkan på klimatet då bilismen skulle öka.
Att på sikt utveckla Svågertorp till ett område med blandad stadsbebyggelse
istället för ett externt handelsområde som föreslås i utredningsområde 4 tycker
Miljöpartiet är mycket positivt. Att även exploatera jordbruksmarken söder om
Svågertorp (Petersborg) är en mer komplicerad fråga. Det kollektivtrafiknära
läget gör att ny blandad stad skulle kunna lämpa sig bättre här än på många
andra platser i staden samtidigt som det finns stora risker förknippat med att
låta staden svälla utanför yttre ringvägen med s.k. “urban sprawl” och ökat
bilberoende. Om Petersborg ska utvecklas till blandad stad får detta inte ske
före eller på bekostnad av att Svågertorp utvecklas. Utvecklas Petersborg borde
motsvarande areal jordbruksmark innanför yttre ringvägen skyddas från
exploatering så att det blir ett nollsummespel för jordbruksmarken.
Miljöpartiet är vill se en omvandling av ytkrävande, otrevliga och för klimatet
negativa infartsleder. Dessa skulle kunna kunna transformeras till lummiga
stadsgator med sänkt hastighet, cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar
och nya stadskvarter. Vi hade gärna sett att fler infartsleder blivit
utvecklingsområden för ny blandad stad (t.ex. Lorensborgsgatan, Amiralsgatan,
Pildammsvägen och Lundavägen).

Klimatanpassning
Miljöpartiet anser att det är positivt att det arbetas strategiskt med att
klimatanpassa staden för framtidens mer frekventa och häftigare skyfall samt
ökade havsnivåer. Den mest komplicerade delen av staden att klimatsäkra är
den täta innerstaden. Därför oroas Miljöpartiet av att det saknas strategier för
hur denna del av staden ska hanteras i Översiktsplanen.
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För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av

Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden
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