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§ 257 Dnr 00678/2021 

Antagande av Översiktsplan för Helsingborgs stad 2021 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2021, § 369, att tillstyrka 
antagandet av en ny översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 2021, som 
ersätter nuvarande kommunövergripande översiktsplan, ÖP 2010, och 
gällande trafikprogram för Helsingborg (antaget 2014). Stadsbyggnads-
nämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt 
bevarandeplankommittén att till stadsbyggnadsnämnden föreslå prioritering 
av områden där områdesbestämmelser bör upprättas. 

Översiktsplanen är ett av Helsingborgs stads övergripande styrdokument som 
ger staden vägledning för hur vi ska använda, utveckla och bevara våra mark- 
och vattenområden så att vi kan skapa en attraktiv och hållbar stad på lång 
sikt. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppfylla vår vision Helsingborg 
2035 och den ska göra det möjligt att skapa en bra vardag med en hög 
livskvalitet för 190 000 invånare år 2050. I översiktsplanen lägger vi fast de 
stora strukturerna för bostäder och trafiksystem och grönska fram till 2050 
och till 2035 för verksamheter. Översiktsplanen är stadsövergripande och 
gäller för alla nämnder och bolag som ingår i Helsingborgs stads organisation. 
Översiktsplanen riktar sig även till näringsliv och privatpersoner. 

Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en aktuell 
kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men är ett vägledande dokument som ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 

I januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för antagande i 
kommunfullmäktige senast september 2021. Kommunstyrelsen beslutade 
sedan den 13 januari 2021 att revidera beställningen utifrån en lägre 
tillväxttakt och lägre täthet. De beslutade också att flytta fram antagandet till 
senast december 2021. 

Under perioden 3 maj till och med 5 juli 2021 var granskningshandlingen ute 
på digital granskning efter beslut i stadsbyggnadsnämnden den 22 april 2021. 
Det inkom omkring 150 skriftliga yttranden. Antagandehandlingen är 
bearbetad utifrån bland annat synpunkter som har kommit in under 
granskningen. Vi har även ändrat, utvecklat eller kompletterat översiktsplanen 
utifrån ökad kunskap och interna synpunkter. 

I samband med framtagandet av översiktsplanen 2021 har ett behov av 
områdesbestämmelser framkommit. Områdesbestämmelser behöver 
upprättas för bebyggelsemiljöer med särskilda kulturmiljövärden. Genom 
områdesbestämmelser kan det bland annat förtydligas vilka 
kulturmiljövärdena som finns i ett område samt reglera bygglovplikten, men 
de ger ingen automatisk byggrätt. Syftet är att stärka skyddet för 
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kulturmiljövärdena genom att införa lovplikt för större förändringar, som att 
exempelvis riva byggnader, ändra fasader och göra tillbyggnader. Några 
prioriterade miljöer är kyrkbyarna Ottarp, Kvistofta och Välluv, godsmiljöerna 
Kulla Gunnarstorp, Bälteberga och Rögle samt Svedberga gård. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021, § 211, 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på ny översiktsplan ÖP 2021 
och att denna översiktsplan ersätter den tidigare översiktsplanen ÖP 2010; 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva trafikprogram för Helsingborg, 
antaget av kommunfullmäktige den 21 maj 2014; samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt bevarandeplankommittén att till 
stadsbyggnadsnämnden föreslå prioritering av områden där 
områdesbestämmelser bör upprättas. 

Yrkanden under sammanträdet 
Mats Werne (L), Lars Thunberg (KD) och Christian Orsing (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Marcus Friberg (MP) och Lars Dalesjö (MP) yrkar i enlighet med 
protokollsbilaga 1, § 257 

att avslå liggande förslag samt att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
återkomma med ett förslag senast i april 2022 till kommunfullmäktige som 
lever upp till lokala, nationella och internationella miljö- och klimatmål. 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) yrkar bifall till Marcus Fribergs (MP) förslag, i 
enlighet med protokollsbilaga 2, § 257.  

Ali Shibl (S) och Jan Björklund (S) yrkar i enlighet med protokollsbilaga 3, § 
257 

- att hela staden skall leva och utvecklas, både den centrala staden och byarna 
måste vara platser där människor skall kunna bo, leva, bilda familj och åldras.  

- att en variation av bostadstyper är ambitionen så att boendekarriär är möjligt 
i stadens stadsdelar och byar 

- att vidare exploatering av Rydebäck och Laröd skall avvaktas till slutet av 
planperioden.  

- att hög exploateringsgrad ska eftersträvas av klimat/ miljö och kostnadsskäl 
 

Johan Vesterlund (C) och Monica Andersson (C) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras i enlighet med protokollsbilaga 4, § 257. I andra hand yrkar de 

att kommunfullmäktige avslår Översiktsplan 2021 samt ger 
stadsbyggnadsnämnden att senast juni 2022 återkomma till 
kommunfullmäktige med ett reviderat förslag till Översiktsplan som tar 
hänsyn till yteffektivitet gällande markanvändning samt större hänsyn till 
klimat-, social- och miljömässig hållbarhet i enlighet med Centerpartiets 
yrkande.  
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Bengt Lindahl (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar också 
avslag på förslaget från Johan Vesterlund (C) med flera samt förslaget från Ali 
Shibl (S) med flera.  

Peter Janson (C) deltar i debatten.  

Behandling av yrkanden 
Ordföranden meddelar att han kommer att börja med att pröva 
återremissyrkandet. Han frågar kommunfullmäktige om ärendet ska behandlas 
idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska behandlas idag.  

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag, förslaget från Ali Shibl 
(S) med flera, förslaget från Johan Vesterlund (C) med flera och förslaget från 
Marcus Friberg (MP) med flera mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till 
huvudförslag. För att utse ett motförslag ställer ordföranden förslaget från Ali 
Shibl (S) med flera, förslaget från Johan Vesterlund (C) med flera och förslaget 
från Marcus Friberg (MP) med flera mot varandra och finner att förslaget från 
Ali Shibl (S) med flera utses till motförslag. 

Kommunfullmäktige fastställer därefter att förslagen ska prövas på följande 
sätt: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller 
förslaget från Ali Shibl (S) med flera röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 37 Ja-röster mot 19 Nej-röster. Nio ledamöter 
avstår från att rösta. (Catarina Gramer (SD) avger sin JA-röst muntligt. Hans 
Bosson (M) avger sin JA-röst muntligt).  
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  
Se protokollsbilaga 5, § 257. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget på ny översiktsplan ÖP 2021 och att denna översiktsplan 
ersätter den tidigare översiktsplanen ÖP 2010; 
 
att upphäva trafikprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 
den 21 maj 2014; samt 
 
att uppdra åt bevarandeplankommittén att till stadsbyggnadsnämnden föreslå 
prioritering av områden där områdesbestämmelser bör upprättas. 

Reservation 
Jan Björklund (S) anmäler att ledamöterna för (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Ingrid Mattiasson Saarinen (V) anmäler att ledamöterna för (V) reserverar sig 
mot beslutet i enlighet med protokollsbilaga 2, § 257. 

Johan Vesterlund (C) anmäler att ledamöterna för (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Marcus Friberg (MP) anmäler att ledamöterna för (MP) reserverar sig mot 
beslutet i enlighet med protokollsbilaga 1, § 257. 

Beslutet ska skickas till 
Stadens nämnder  
Stadens helägda bolag 
Bevarandeplankommittén 
Länsstyrelsen Skåne  

_________________  
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Protokollsbilaga 1, § 257 

 

 

 

  



 

Protokoll 
14 december 2021 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Protokollet är justerat med digital signatur  helsingborg.se 

6  

Protokollsbilaga 2, § 257 

 

 



 

Protokoll 
14 december 2021 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Protokollet är justerat med digital signatur  helsingborg.se 

7  

Protokollsbilaga 3, § 257 
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Protokollsbilaga 4, § 257 
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Protokollsbilaga 5, § 257 
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