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Malmö har genomgått en framgångsrik omvandling, från att ha varit en industristad i djup kris, till en modern, miljömedveten och framtidsinriktad stad. När nu
en ny översiktsplan – med siktet på 2030-talets Malmö – arbetas fram ställs nya
frågor om hur vår stad ska utvecklas. Hur går vi vidare – vilka är de viktiga väg
valen för framtiden i Malmös förändringsprocess?
Översiktsplanen ska ge samlade bilder av Malmö stads långsiktiga utveck
lingsvisioner och hur den fysiska planeringen på olika sätt kan bidra till att dessa
förverkligas. Osäkerheten om vad framtiden bär med sig är stor men samtidigt
kan vi i stora drag försöka förutsäga vad som kommer att ske, i värderingsförskjutningar och inom teknikutveckling. Vi formar till viss del framtiden själva men vi är
också påverkade och beroende av omvärlden och processer som vi inte styr över
och där måste vi navigera klokt. En ny översiktsplan ska också kunna hantera olika
framtidsscenarier.
Som ett strategiskt dokument med tydliga inriktningsmål ska översiktplanen
fungera som vägvisare och stöd för kommunala beslut på olika plan. Den ska
stödja och inspirera till beslut och arbetsmetoder inom stadens förvaltningar
som sammantaget leder mot ett mer hållbart Malmö. Översiktsplanen ska också
stimulera andra aktörer – offentliga, privata och ideella – i deras arbete med att
utveckla Malmö.
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är mål för Malmös utveckling.
Med denna strategi anges att huvudinriktningen är att Malmö ska fortsätta växa
inåt. Det är en strategi som ska kunna hantera såväl en låg befolkningsutveckling
som en kraftig befolkningsökning. En tätare bebyggd stad är normalt mer resurseffektiv och har en mindre miljöbelastning än en gles och utbredd. I en tät stad
blir närheten mellan människor större och det ger en stor potential till att
utveckla Malmös attraktivitet. Stadens attraktionskraft är avgörande för att attrahera eller skapa nya arbetstillfällen och har därmed stor betydelse för malmö
bornas välfärd.
Den här redovisade planstrategin utgör ett diskussionsunderlag för en bred
demokratisk process kring Malmös utveckling. Hur Malmö kan bli en ännu bättre
stad att leva och verka i är en angelägenhet för såväl invånare och företagare i
staden som för våra grannar i Öresundsregionen. Härmed bjuds malmöbor, föreningar, företag och andra intressenter in till en dialog om Malmös framtid.
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