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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)

…………………………………
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Stefana Nyberg (personalrepresentant, SACO)
Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2020-01-30

Protokollet omfattar

§16
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§

16

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)

SBN-2017-1574
Sammanfattning

Godkännande.
Planförslaget möjliggör en stor, grön stadsdelspark och en grön och pampig stadshuvudgata,
Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp kring.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden
Anders Olin (SD), Darko Simic (M) och Bengt Svensson (C) yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga
§ 16a.
Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en skriftlig reservation. Vid justeringen av
protokollet har ingen skriftlig reservation lämnats in.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 16b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Dp 5592 Godkännande
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Planbeskrivning godkännande
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Dp 5592 Plankarta godkännande
Dp 5592 Utlåtande efter granskning
SBN 191017 §273a SD reservation
SBN 191017 §273b SD reservation
SBN 191017 §273c M reservation
SBN 191017 §273d C särskilt yttrande

Bilaga § 16a
5

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-01-23
Ärende: 17. Bunkeflo 6:8 Hyllie i Malmö
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från Pildammsvägen till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag och
fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till caféverksamheter. I parkens hjärta finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel
eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas i
planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av boende i området. Gatuparkering norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med barnfamiljer som har grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer kan flytta ut
”vardagsrummet” i parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag, ser parken som
lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och kan parkera på
närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en parkmiljö. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför reserverar oss mot detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie boulevard.
På nämndssammanträdet 2019-10-17 yrkade vi på en återremiss med följande motivering.
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering
nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande om återremiss tidigare och förslagen inte heller finns med i detta
förslag så yrkade vi avslag på planen, planen bifölls och därför lämnar vi in en reservation.

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Bilaga § 16b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2017-1574

Ärendet gäller Detaljplan som möjliggör park i Hyllie. Sverigedemokraterna har tidigare i ärendet
yrkat på en återremiss för att utred möjligheten till parkering i anslutning till parken samt att
utreda vilka undanträngningseffekter en superbuss ger.
Vi yrkade på att avslå detaljplanen då man ej tagit hänsyn till tidigare yrkanden, då vi anser att en
parkering gör parken mer tillgänglig samtidigt som vi tror att superbuss kan ge effekter som vi
inte är nöjda med.
Då vårt yrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

