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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-29 kl. 15:12-15:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§180

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

STK-2020-1575
Sammanfattning

Region Skåne har gett Malmö stad möjlighet att delta i samrådet om en ny Regionplan för
Skåne år 2022-2040. Kommuner och andra aktörer i Skåne samt övriga regioner i landet
liksom danska kommuner har bjudits in att komma med synpunkter. Regionplanen är ett
underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering.
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan
vidareutvecklas i Skåne. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till stadsbyggnadsnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden som inkommit med synpunkter. Stadskontoret har
arbetat fram ett förslag på yttrande som föreslås godkännas av kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till yttrande och översänder det till
Region Skåne.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med följande
ändringar i förslag till yttrande:
På sidan 2 i den andra punkten stryka "och riktlinjer".
På sidan 4 i det första stycket stryka meningen som börjar med: "Även hyresreglering bör
inkluderas..."
På sidan 5 i det tredje i stycket i den första meningen lägga till texten i kursiv i stil enligt
följande: "Dessutom behövs en långsiktig hållbar lösning för en eller flera rangerbangårdar i
Skåne, ett yttre godsspår i Malmö samt robusta anslutningar till Malmö hamn som är en två
utpekade Core hamnar i Skåne."
På sidan 6 i det andra stycket i den första meningen stryka texten "och riktlinjer".
Roko Kursar (L) yrkar bifall till ordförande Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller ordförande Katrin Stjernfeldt Jammehs
(S) reviderade förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 20222040
Förslag till yttrande
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Bilaga - Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Miljönämnden beslut 210217 § 38 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Tekniska nämnden beslut 210219 § 48 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 47 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Yttrande från RÅSK

