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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

§47
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§

47

Remiss - Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040,
STK-2020-1575

SBN-2020-1171
Sammanfattning

Regionplanen är den första i sitt slag i Skåne och tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen.
Regionplanen innehåller strategier och planeringsprinciper och ska visa Skånes samlade vilja
samt ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera yttrandet med en kort
text om behovet av att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan för Skåne.
2. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med ovanstående tillägg yttrande enligt förvaltningens
förslag.
Yrkanden
Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Mikael Andersson (V) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att komplettera yttrande med
en kort text om behovet av att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan
för Skåne.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mikael Anderssons (V) yrkandet om
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera yttrandet med en kort text om behovet av
att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan för Skåne och finner detta vara
bifallet.
Sedan ställer ordförande Anders Olins (SD) avslagsyrkande mot förvaltningens reviderade
förslag och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag kompletterat med text om
havsplanering.
Reservation
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 47a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 47b.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Regionplan för Skåne 2022-2040
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Regionplan för Skåne 2022-2040
Bilaga - Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

Bilaga § 47a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2020-1171 Samrådshandling för Regionalplan.

Ärendet gäller samrådshandling för Regionplan för Skåne. Vi Sverigedemokrater har hela
tiden varit negativa till Regionalplan och anser att detta flyttar mycket av planeringen från
kommunen till regionen vi anser att kommunens möjlighet till självbestämmande är så pass
starkt och viktigt verktyg som bör bevaras.
Att lyfta många strategiskt viktiga frågor från kommunen till en annan nivå kommer vi inte
att ställa oss bakom, intressant under samma nämndsmöte var hur ledamöter hade just
mycket synpunkter på saker som man i framtiden med regionalplan inte kommer att något
inflytande över, vi tycker det är beklämmande hur dåligt insatta politiker är i vad detta kan
innebära för kommunen.
Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga § 47b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 13: Remiss – Samrådshandling för Regionalplan för Skåne 2022-2040,
STK-2020-1575
Ett samlat Skåne för en hållbar framtid
Vänsterpartiet är generellt positiva till regeringsuppdraget att etablera en
Regionplan (RP) som en av två försöksregioner.
I beredningen har Vänsterpartiet regionalt påpekat att kopplingen till miljö- och
klimatmålen måste vara tydligare, dvs. att regionplanens viktigaste funktion blir att
tydliggöra viljeinriktningen för hela Skåne för att minska klimatpåverkan. Det
innebär att kommunernas översiktsplaner måste tydliggöra detta. Vänsterpartiet i
Malmö ställer sig bakom detta.
Effektiva gods- och logistikflöden är ytterligare en viktig nationell fråga.
Regionalplanen måste ha tydligare resonemang om godsflöden som inkluderar
hela Sverige. Hur kan godstransporterna skötas på ett hållbart sätt och bli en del
av ett hållbart transportsystem och hur kan en del av godsflöden överföras från väg
till järnväg och sjöfart. En strategisk plan för att säkerställa denna omvandling av
hela transportsystemet i hållbar riktning måste tydliggöras.
Slutligen saknar Vänsterpartiet en högre prioritering av havsmiljöfrågorna. Många
kommuner på båda sidor av Sundet, inkl. Malmö, har planer att bygga ut med
fyllnadsmassor eller bygga konstgjorda öar för bostäder. Regionalplanen måste ha
mera fokus på hur sådana expansiva planer kommer att påverka havs- och
vattenmiljön, genomströmning, fisket, diversifieringen, etcetera.

För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson

