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Ärende 12: Remiss från stadsbyggnadsnämnden – samrådsförslag
Översiktsplan för Malmö 2019-2022, MN-2019-4903
Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi samt
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
Moderaterna menar att översiktsplanen tidigt borde lyfta målkonflikter, bjuda in berörda aktörer
och därigenom skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering. Till dags dato har
stora målkonflikter identifierats med fokus på trafiklösningar, bostadbyggande samt bristande
kommunikationen gentemot berörda parter.
Vidare saknas det tydliga planeringsriktlinjer för stadsplanering intill befintlig industriverksamhet.
Det borde finnas uppgifter på hur långt bort från industrin vi kan bygga bostäder och annan
känslig bebyggelse utan att skada industrierna. Det bör tydligt framgå att Malmö stad i sin
planering skall ta hänsyn till befintliga verksamheters möjlighet att fortleva och utvecklas i
samband med prövningen av förändrad infrastruktur samt bebyggelse.
Planeringens roll är att skapa hållbara livsmiljöer för våra medborgare. Att vi blir fler äldre och
sjuka kan få konsekvenser för hur staden planeras. Att planera områden helt utan trafik kan få
som konsekvens att dessa områden inte är tillgängliga för alla Malmöbor.
I förslag till översiktsplan för Malmö kan vi läsa:
”Transporter av varor och människor sker genom självstyrande fordon som tar sig fram på land,
på vatten och i luften.”
Hur mycket vi kan lösa genom tekniska och sociala innovationer beror dock till stor del på vilka
beslut som fattas idag. Tillgången till mark är begränsad och det krävs nytänkande och
ifrågasättande av konventionella lösningar för att säkerställa utrymme för samhällsfunktioner som
behöver stor plats, såsom en väl fungerande infrastruktur. Att istället smalna av alla huvudstråk
gör att vi kommer hamna efter i utvecklingen. Det kommer att bli dåligt och dyrt.
Avslutningsvis vill vi poängtera att bygga högt är att bygga grönt. Genom att bygga på höjden
tillgängliggör vi mer ytor till parker och grönområden.
Moderaterna vill framföra att följande synpunkter borde ha beaktats och bör arbetas in i
kommande förslag. Då vi inte fick gehör för våra synpunkter yrkade vi avslag och anför härmed
reservation.
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