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Samrådsremiss från Stadsbyggnadsnämnden angående översiktsplan för
Malmö
TN-2020-1314
Sammanfattning

Översiktsplan för Malmö bearbetas kontinuerligt och en aktualisering planeras antas vintern
2021/2022. Stadsbyggnadskontoret leder arbetet och har skickat ett samrådsförslag till berörda
för yttrande. Tekniska nämnden och fastighet- och gatukontoret är engagerade i framtagandet.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enligt med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag







Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
Sändlista samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
Missiv Översiktsplan för Malmö - samråd
Förslag till yttrande TN 200612 Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående
översiktsplan för Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående
översiktsplan för Malmö stad

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-06-12
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

Bakgrund
Den 8 maj 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
aktualisera Översiktsplan för Malmö. Malmö stad arbetar med översiktsplanering enligt en
kontinuerlig modell, vilket innebär att översiktsplanen aktualiseras varje mandatperiod. Detta för
att säkerställa att planeringen går i takt med förändrade planeringsförutsättningar.

SIGNERAD

2020-05-28

Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med aktualiseringen av översiktsplanen, men alla
förvaltningar och berörda kommunala bolag är på olika sätt involverade i arbetet. I den
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lagstadgade processen med att upprätta ett förslag till översiktsplan genomförs samråd med
myndigheter, kommuner och andra som berörs av förslaget. De delar som just nu är under
samråd är översiktsplanens strategidel med prioriterade inriktningar och planeringsstrategier,
samt förslag till övergripande markanvändningskarta. Samrådshandlingen godkändes av
kommunstyrelsen den 4 mars 2020. Samrådstiden löper mellan den 23 mars och 22 juni. Nästa
steg i den formella processen är utställning av översiktsplanen och denna planeras till våren
2021. Planerat antagande i kommunfullmäktige blir under vintern 2021/2022.
Arbetet hittills
Tekniska nämnden har låtit koordinera sitt deltagande i arbetet med aktualiseringen av ÖP2022
genom en arbetsgrupp på fastighets- och gatukontoret. Arbetsgruppen samordnar arbetet för
nämndens och förvaltningens räkning, och utgör det kontinuerliga gränssnittet mot
stadsbyggnadskontoret. Utöver arbetsgruppen engageras flera tjänstepersoner från fastighetsoch gatukontoret, utsedda av förvaltningens ledningsgrupp, i fokusgrupper skapade av
översiktsplanens projektledning.
Arbetsgruppen har under hösten 2019 genomfört workshops med tekniska nämnden och
förvaltningen vilka har resulterat i ett inriktningsdokument vars innehåll presenterades för
tekniska nämndens sammanträde i november 2019. Inriktningsdokumentet har varit
utgångspunkten i förvaltningens arbete under våren och utgör grunden i det yttrande som nu
föreslås. Synpunkter på samrådsförslaget som inhämtats genom dialog med förvaltningens
avdelningar har även arbetats in i förslaget till tekniska nämndens formella samrådsyttrande.
Redaktionella kommentarer som språkliga synpunkter och anmärkningar på stavfel ingår inte i
yttrandet utan skickas direkt till projektledningen på stadsbyggnadskontoret.
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