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Kommunstyrelsen

Yttrande över samrådshandling till
Översiktsplan för Malmö stad
Sammanfattning
Malmö stad har översänt översyn av den kommunala översiktsplanen till
Trelleborgs kommun för samråd.
Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men innehåller även en
utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp
möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.
Trelleborgs kommun framhåller i yttrandet vikten av ett stort och brett utbyte
gällande arbetstillfällen, kultur, utbildning, natur, turism mm. Det är vidare
väsentligt att det mellan och inom kommunerna finns en väl fungerande
infrastruktur för hållbara resor. Som en del i Malmö-Köpenhamnsregionen ser
Trelleborgs kommun positivt på framtida samarbeten och utveckling där båda
kommunerna kan komplettera varandra.

Beslutsunderlag
Översyn av den kommunövergripande översiktsplanen, samrådsförslag från Malmö
Stad
Remissyttrande från samhällsbyggnadsförvaltingen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till Malmö stads
stadsbyggnadskontor.

Beslutet skickas till
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Yttrande
Malmö stad har översänt Översyn av den kommunövergripande översiktsplanen för
Malmö stad - samrådsförslag till Trelleborgs kommun för kännedom och yttrande.
Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men innehåller även en
utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp
möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.
Trelleborgs kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på
översiktsplanen. Att kommuner för dialog och informerar varandra ökar
möjligheterna för samverkan och gemensam utveckling där kommunerna kan
komplettera varandra.
Trelleborgs kommun ser positivt på att Malmö stad gör en översyn av den
kommunövergripande översiktsplanen och att kommunen arbetat med både tryckt
och digital handling.
Malmö stad beskriver väl de olika regionala och mellankommunala samarbetena
samt Malmös framtida regionala och nationella roll. Samrådsförslaget lyfter även
de utmaningar som finns kopplat till att staden växer och förtätas, vilket är positivt.
Trelleborg har ett stort utbyte med Malmö, bland annat genom arbetstillfällen,
utbildning, kultur, natur och turism. Det är därför av stor vikt att det finns snabba
och hållbara färdmedel för att kunna ta sig mellan Malmö och Trelleborg med
omnejd. Trelleborgs kommun är positiv till Malmö stads ställningstaganden om att
öka andelen hållbara resor. Det hade varit förtjänstfullt om översiktsplanen
tydligare lyfte Malmö som en regional inpendlingsstad från omkringliggande
städer och kommuner samt kopplar analyser och ställningstagande till detta.
Trelleborgs Kommun önskar Malmö stad lycka till med genomförandet av
översiktsplanen.

