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§ 55 Remiss Malmö översiktsplan
Ärendenummer: 2020-PB000104
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Malmö Stad.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Region Skåne anser att Malmö stad på ett bra sätt placerar in sig i
Öresundsregionen och tydliggör sambanden med Köpenhamn. Vidare
synliggörs möjligheterna med Fehmarn Bält-förbindelsen och ett ökat
samarbete med Hamburg. Malmö definierar sig som ”motorn mitt i
Nordeuropa”. Region Skåne ser gärna ännu tydligare beskrivning av den
viktiga roll Malmö har i regionen som viktig kärna och tillväxtmotor.
Insatserna som tillväxtmotor lyfts i bland annat arbetsmarknadsfrågor och
det skulle kunna beskrivas ytterligare för att förtydliga Malmös starka roll i
relation till övriga kommuner i Skåne och även nationellt.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag innebärande att yttrandet
revideras i enlighet med nedanstående:
”Sverigedemokraterna ser positivt på att planförslaget övergripande är ett
väl genomarbetat dokument med många bra strategier. Sverigedemokraterna
har länge varit kritiska mot förtätningen av Malmö. Det stöd som finns för
förtätning beror på premissen av en snabb befolkningsökning. Med en mer
restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara
måttfull och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. I förslaget till
översiktsplan för Malmö föreslås en snabb förtätning. Människor som
hittills haft utrymmen för rörelse och fritid, och grönområden riskerar nu
förlora detta. Självklart kommer detta stärka segregationen genom att de
resursstarka lämnar dessa områden och beger sig till mer spatiösa områden,
medan de som har mindre resurser tvingas stanna kvar. Med en mer
restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara
måttfull och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. Det innebär
även att förtätningens negativa konsekvenser inte kommer drabba Malmö i
lika stor omfattning. Förskolor och skolor kommer ha större friytor.
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Malmöborna kommer ha tillgång till större grönytor. En mindre förtätad
stad kommer ha mer öppna utrymmen och därmed kännas tryggare. Även
om förtätning bevarar jordbruksmarken så försämras den biologiska
mångfalden inom staden. Den skånska åkermarken måste bevaras, men det
innebär inte att levnadsvillkoren för de som bor i staden måste försämras.
En mer segregerad stad med förslummade områden kommer inte gynna
Malmöborna, utan kommer endast göra Malmö otryggare.
Sverigedemokraterna delar inte heller synen på hur man hanterar trafiken i
förslaget till översiktsplan, där den främsta synpunkten är gällande hur man
genom undanträngning gör det svårare för bilen. Sverigedemokraterna har
en annan åsikt kring hur man prioriterar i kollektivtrafikfrågan där den
främsta synpunkten är gällande hur man hanterar gatorna i planeringen för
Superbussar. Superbussarna är också det första steget till att möjliggöra för
spårvagnar i Malmö, vilket kommer dimensionerna upp de beskrivna
konsekvenserna än mer.”
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-23
2. Förslag till yttrande 2020-06-23
3. Malmö Stads förslag till Översiktsplan, https://malmo.se/Service/Varstad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-strategier/Oversiktsplanoch-strategier/Pagaende-oversiktsplanering/Oversyn-avkommunovergripande-oversiktsplan.html (tillgänglig 2020-06-02)

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Vid protokollet
Anna Appelgren
sekreterare
Justerat 2020-08-28
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Ärende 10 ”Remiss Malmö översiktsplan”
Sverigedemokraterna har länge varit kritiska mot förtätningen av Malmö. Det stöd som finns för
förtätning beror på premissen av en snabb befolkningsökning. Med en mer restriktiv
invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull och därmed behöver
staden inte förtätas i rask takt.
I förslaget till översiktsplan för Malmö föreslås en snabb förtätning. Människor som hittills haft
utrymmen för rörelse och fritid, och grönområden riskerar nu förlora detta. Självklart kommer
detta stärka segregationen genom att de resursstarka lämnar dessa områden och beger sig till mer
spatiösa områden, medan de som har mindre resurser tvingas stanna kvar.
Med en mer restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull
och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. Det innebär även att förtätningens negativa
konsekvenser inte kommer drabba Malmö i lika stor omfattning. Förskolor och skolor kommer
ha större friytor. Malmöborna kommer ha tillgång till större grönytor. En mindre förtätad stad
kommer ha mer öppna utrymmen och därmed kännas tryggare.
Även om förtätning bevarar jordbruksmarken så försämras den biologiska mångfalden inom
staden. Den skånska åkermarken måste bevaras, men det innebär inte att levnadsvillkoren för de
som bor i staden måste försämras. En mer segregerad stad med förslummade områden kommer
inte gynna Malmöborna, utan kommer endast göra Malmö otryggare.
Sverigedemokraterna delar inte heller synen på hur man hanterar trafiken i förslaget till
översiktsplan, där den främsta synpunkten är gällande hur man genom undanträngning gör det
svårare för bilen. Sverigedemokraterna har en annan åsikt kring hur man prioriterar i
kollektivtrafikfrågan där den främsta synpunkten är gällande hur man hanterar gatorna i
planeringen för Superbussar. Superbussarna är också det första steget till att möjliggöra för
spårvagnar i Malmö, vilket kommer dimensionerna upp de beskrivna konsekvenserna än mer.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson (SD)

Magnus Olsson (SD)

Teddy Nilsson (SD)
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