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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-18 kl. 09:00-15:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e 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)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Tullberg (HR-chef)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Erika Knobblock (kanslichef)
Johanna Perlau (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)
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Julia Töringe (enhetschef)
Tina Weberg (enhetschef)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Linda Medberg (enhetschef)
Maria Dahlberg (bygglovshandläggare)
Hanna Ranstad (bygglovsarkitekt)
Jessica Johnsson (bygglovshandläggare)
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2021-03-01

Protokollet omfattar

§42
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§

42

Årsanalys 2020

SBN-2020-1098
Sammanfattning

Bifogad rapport innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av Årsanalys 2020. Till
ärendet är bilagt årsuppföljning avseende Uppföljning av grunduppdraget 2020,
Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) och Uppföljning av arbetsmiljö 2020.
Ärendet inleds med information som ges av stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Årsanalys 2020 samt bilagorna Uppföljning
av grunduppdraget 2020, Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) och
Uppföljning av arbetsmiljö 2020.
Särskilt yttrande
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 42a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Årsanalys 2020
Rapport SBN 2021-02-18 Årsanalys 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Uppföljning av grunduppdraget 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) - 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Uppföljning av arbetsmiljö 2020

Bilaga § 42a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 8: Årsanalys 2020
Det krävs mer än en badplats för att bryta segregation
Ett av kommunfullmäktigemålen är att Malmö stad genom planering av staden ska
verka för minskad segregation. Enligt den årsanalys som nämnden fick ta del av
och lades till handlingarna framkommer att arbetet med detta fortlöper enligt
planering. Vidare beskrivs hur nämndens viktigaste verktyg för att motverka
segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande i staden. För att
uppnå detta lyfts bland annat nyckelprojektet Smörkajen fram.
Anledningen till att Smörkajen anses vara en av de detaljplaner som bidrar till
minskad segregation är för att planen tar sikte på att utveckla kajen. Man planerar
för stråk, badplats och rekreation. Detta skulle på samma sätt som i Västra
hamnen bidra till många olika mötesplatser där människor från hela Malmö kan
mötas.
Vänsterpartiet motsäger sig inte vikten av breda mötesplatser, och tror att
Smörkajen kan bidra med detta, men är bekymrade över ambitionsnivån när det
kommer till att planera för minskad segregation. Mötesplatser i form av en badplats
är i all välmening positiva, men leder inte till minskad segregation. Den viktigaste
beståndsdelen för att bryta segregationen i vår stad, och som påverkar även
skolsegregationen, är bostaden.
Som Vänsterpartiet påtalat förut är Smörkajen en väldigt ambitiös detaljplan som
med största sannolikhet kommer avspeglas i bostadsformer och boendekostnader.
Trots mötesplatserna som det planeras för riskerar Smörkajen snarare att förstärka
boendesegregationen i Malmö genom att människor med en låg betalningsförmåga
även fortsättningsvis kommer bo geografiskt åtskilda från dem med en hög
betalningsförmåga. Boendesegregation påverkar dessutom skolsegregation på ett
sätt som inga gemensamma badbryggor kan råda bot på.
Vi anser att hela Malmö stad ska byggas för hela Malmös befolkning, och inte att
vissa områden bygga bara för dem med tjocka plånböcker. Först när vi rent
konkret hittar sätt att planera för ett blandat bostadsbyggande i vår stad kan vi
säga att vi till fullo når upp till kommunfullmäktigemålet.
För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson

