Malmö stad

1 (2)

Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-11-16
Vår referens

Sara Sätterberg
Planeringssekreterare
sara.satterberg@malmo.se

Remiss avseende förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer,
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Sammanfattning

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har gemensamt skickat Plan för Malmös gröna och
blå miljöer på remiss till bland andra fritidsnämnden. Fritidsförvaltningen framför synpunkter
avseende gröna idrottsytors betydelse för målet om att främja malmöbornas hälsa och
välbefinnande, idrottsytor som ytor för vattenavrinning samt Program för aktiva mötesplatser.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering
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Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har skickat Plan för Malmös gröna och blå miljöer på
remiss till bland andra fritidsnämnden. Remisshandlingen är ett strategiskt dokument som samlar
och konkretiserar kommunens mål som berör de gröna och blå miljöerna och pekar ut en
riktning för det fortsatta arbetet. Planen är ett led i arbetet med att förverkliga den
kommunövergripande ambitionen om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, vilka i
planen har sammanfattats till fyra inriktningsmål som preciseras med ett antal resultatmål.
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Planen är en del av den kommunala fysiska planeringen enligt Plan- och bygglagen genom att
den är en länk mellan översiktsplan och detaljplanering. Den är också avsedd som ett stöd i
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förvaltning och utveckling av stadens gröna och blå strukturer. Malmös tidigare grönplan antogs
2003.
Fritidsförvaltningen har deltagit i projektets styrgrupp, och har yttrat sig över en tidigare version
av planen (FRI-2017-844).
Planen är mycket välstrukturerad och tydlig. Därutöver har fritidsförvaltningen fyra synpunkter
på planen:
1. Ett av planens fyra inriktningsmål är att främja malmöbornas hälsa och välbefinnande. I
beskrivningen av inriktningsmålet påtalas det till exempel att barn och äldre med nedsatt
rörlighet har behov av parker, naturområden och vattenmiljöer i sina vardagsmiljöer så
att de lätt kan ta sig dit, och att barn som har tillgång till varierade utemiljöer med träd,
buskar och annan natur har bättre möjligheter till lek och fysisk aktivitet.
Det påtalas att många parker är anlagda för andra typer av aktiviteter än de som
efterfrågas idag, och att det till exempel finns en efterfrågan på platser för spontanidrott.
I övrigt saknas hänvisning till gröna ytor för organiserad och spontan idrott. Den typen
av gröna ytor bör uppmärksammas som viktiga för att uppnå inriktningsmålet att främja
malmöbornas hälsa och välbefinnande.
2. Detsamma gäller för de resultatmål som preciserar inriktningsmålet om att främja
malmöbornas hälsa och välmående. Under Parker, naturområden och urbant vatten nämns
inte tillgången till gröna spontanidrottsytor, och under Kvartersmark nämns varken
tillgången till gröna spontanidrottsytor eller gröna ytor för organiserad idrott. Det bör
finnas resultatmål om att Malmöborna ska ha tillgång till gröna ytor särskilt avsedda för
idrott och annan fysisk aktivitet inom rimliga avstånd från bostad, arbete och övrigt
vardagsliv.
3. I beskrivningen av inriktningsmålet om att klimatanpassa Malmö står det att befintliga
gröna ytor med små insatser kan byggas om för att ytterligare fördröja
dagvattenavrinningen (s. 15). Ett tydligt exempel på lämpliga sådana ytor som kan lyftas
fram är stora, gröna idrottsytor.
4. Det bör refereras till det av tekniska nämnden antagna Program för aktiva mötesplatser,
förslagsvis under rubriken Utgångspunkter. Planen och programmet överlappar varandra
med avseende på planens inriktningsmål om att främja malmöbornas hälsa och
välbefinnande, och programmets ena utgångspunkt folkhälsa. I programmet refereras det
till befintlig grönplan.
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