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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-01-12 kl 13:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Helena Nanne

Protokollet omfattar

§7

Underskrifter

Sekreterare
Belma Rosarv
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Anna Lena Anlnerud (Sekreterare )
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Erica Arvebratt (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Louise Lagerlund (Stadsjurist )
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STK-20211365

Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 20222040

Sammanfattning
Region Skåne har skickat remissförslag över Regionplan för Skåne 2022–2030 till Malmö
stad för synpunkter. Regionplanens syftar till att vara ett stöd för den fysiska planeringen i
de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Ärendet har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Stadskontoret har tagit fram förslag till
yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Region
Skåne.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Stefana Hoti (MP) yrkar lägga till i förslag till yttrande på sidan 1, enligt följande:
"Kommunstyrelsen ställer sig kritiskt till att öka kapaciteten på E6 mellan Vellinge och
Helsingborg."
Anton Sauer (C) yrkar tillägg i förslag till yttrande i sista stycket på sidan 1, enligt följande:
"Regionen bör ha en nollvision för nyttjande av den åkermark med högst näringsvärden
vilket kräver en ökad samordning mellan kommunerna kring strategisk viktig exploatering."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets särskilda yttrande i
tekniska nämnden den 14 december 2021 §435 och Vänsterpartiets reservation i
stadsbyggnadsnämnden den 16 december 2021 §479.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till arbetsutskottet förslag mot Magnus
Olssons (SD) avslagsyrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på att bifalla eller avslå Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på att bifalla eller avslå Anton Sauers (C)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga 2.
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Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Region Skåne
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220110 Remiss från Region Skåne - Regionplan för
Skåne 2022-2040

Förslag till yttrande

Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 2022-2040

Stadsbyggnadsnämnden beslut 211216 § 479 med Reservation (SD), (V) och
(MP)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden beslut 211214 § 435 med Muntlig reservation (M) och
(MP) och Särskilt yttrande (V)

Remissvar från tekniska nämnden

Yttrande från RÅSK

Yttrande MalmöLundregionen

Bilaga 2

5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2022-01-12: Ärende 8.Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 2022-2040

Vänsterpartiet kan ställa oss bakom mycket yttrandet, speciellt behovet av en samordnad
planering för de frågor som en enskild kommun inte kan lösa på egen hand. I ett så
tättbebyggt område med korta avstånd mellan kommunerna krävs samverkan och förståelse
för varandras utgångspunkter men det får inte förhindra en regional utveckling. Trafikleden
E6 från söder till norr genom Skåne är omdebatterad och utbyggnadsplaner har diskuterats
under lång tid. Vi anser inte att en kapacitetsökning av E6 mellan Vellinge och Helsingborg
ska prioriteras, utan en ökning skulle snarare får en motsatt verkan. Vi förordar att
transporterna måste få en annan struktur, omläggning av gods till spår och båt samt
persontrafiken kan minskas genom en utbyggd kollektivtrafik.
•

Vi yrkade att i yttrandet lägga till att kapaciteten på E6 mellan Vellinge och
Helsingborg inte är en prioriterad fråga.

•

Vi vill också se skarpare skrivningar om hur vi kan uppnå minskad biltrafik.

•

Vi vill lägga till att planerat och kommande behov av underhåll på befintligt
järnvägsnät utförs och prioriteras fristående från planerade nyinvesteringar.

•

Vidare vill vi se ett förtydligande av hur miljöpåverkan från utsläpp av exempelvis
trafik i belastade områden Det gäller för skogsområden och åkermark, i bebyggda
miljöer i stad, ort och på landsbygd i förhållande till exempelvis trafik längs belastade
områden.

Då våra yrkanden avslogs reserverar vi oss till förmån till våra egna förslag.
Malmö 2022-01-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 4
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Reservation
Kommunstyrelsen 2022-01-12
Ärendenummer: STK-2021-1365

Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 2022-2040
Sverigedemokraterna följer upp våra tidigare synpunkter och reservation från nämnderna. I
kommunstyrelsens yttrande kan vi läsa ”Det är bra att det finns en planeringsprincip om att skapa
samsyn i Skåne kring sol- och vindkraft. Men en tydligare riktning för ökad elproduktion och utbyggd
vindkraft är önskvärt.” I övrigt delar vi kommunstyrelsens uppfattningar.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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