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Sammanfattning

Tekniska nämnden har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Planen
beskriver vilken betydelse stadens grönblå struktur har för Malmöbornas välfärd, bland annat
om gröna och blåa miljöers påverkan på hälsan och ekosystemtjänsters nytta för staden och
medborgarna. Planen innehåller både inriktnings- och resultatmål. Några av de resultatmål som
är särskilt intressanta för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess målgrupper är att
Malmöborna har parker, grönområden, naturområden och urbana vattenmiljöer inom rimliga
avstånd och utan barriärer samt att utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden är gröna och
anpassade efter brukarnas behov.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positivt inställda till förslaget till plan; äldre och
funktionsnedsattas tillgång till gröna och blåa miljöer nämns och tas på allvar och behovet av
gröna utemiljöer är formulerat som ett resultatmål.
Förslag till beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Tekniska nämnden har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Planen är
tänkt att ersätta Malmös tidigare grönplan antagen 2003. Med gröna miljöer menas parker,
naturområden och grönska och med blå miljöer menas havet och andra vattendrag som åar och
dammar.
Planen har sina utgångspunkter i kommunfullmäktiges mål, översiktsplanen och
miljöprogrammet och är samordnad med kommunens skyfallsplan, dagvattenplan,
naturvårdsplan och trädstrategi. Planen beskriver vilken betydelse stadens grönblå struktur har
för Malmöbornas välfärd, bland annat om gröna och blåa miljöers påverkan på hälsan och
ekosystemtjänsters nytta för staden och medborgarna. Särskilt pekas ut att tillgängligheten till
parker, naturområden och vattenmiljöer är av största vikt för exempelvis äldre och barn som kan
ha svårt att röra sig längre sträckor i staden. När det gäller klimatanpassningen av staden, och
gröna och blå miljöers möjlighet att bidra till en bättre klimatanpassning, nämns också vikten av
grönska för att ha en avkylande effekt vid värmeböljor, något som är särskilt viktigt för äldre och
sjuka.
Planen innehåller fyra inriktningsmål: att främja Malmöbornas hälsa och välbefinnande, att
stärka den biologiska mångfalden, att klimatanpassa Malmö och att stärka Malmöbornas
delaktighet och deltagande. Dessa inriktningsmål är kopplade till resultatmål inom områdena:
parker, naturområden och vatten i urban miljö, gator och torg, kvartersmark, havet och kusten,
landsbygden och stråk och kopplingar.
De resultatmål som är särskilt intressanta för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
målgrupper är:







Malmöborna har parker, grönområden, naturområden och urbana vattenmiljöer inom
rimliga avstånd och utan barriärer. De har en storlek, form och utformning som är
anpassad för att uppnå en hög kvalitet och tillgänglighet för olika målgrupper, olika
tillfällen och årstider.
Parker, grönytor och vattenmiljöer har anpassats för att hantera nederbörd samt för att
minska hälsorisker och risk för liv till följd av värmeböljor.
Malmöborna, och särskilt grupper som är underrepresenterade vad gäller inflytande, har
goda möjligheter att delta i skötsel samt i utveckling och förnyelse av parker,
grönområden, naturområden och urbana vattenmiljöer. Parker och grönområden
används som en resurs för att stärka Malmöbornas sammanhållning och
samhällstillhörighet.
Utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden (och liknande) är gröna och anpassade efter
brukarnas behov.

Tekniska nämnden har ansvar att leda arbetet med att genomföra planen i samverkan med
berörda nämnder. Genomförandet ska ske inom ramen för nämndernas arbete. I missivet till
remissen upplyser tekniska nämnden om att den anser att det är viktigt att det är tydligt hur
planen kopplas till nämndsmål och hur målkedjan tydliggörs strukturellt i planen. En översyn av
detta kommer därför att göras efter att planen har varit på remiss.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positivt inställda till förslaget till plan; äldre och
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funktionsnedsattas tillgång till gröna och blåa miljöer nämns och tas på allvar och behovet av
gröna utemiljöer är formulerat som ett resultatmål. Förslag till tillägg redovisas i förvaltningens
förslag till yttrande.
Ansvariga

Gisela Green Förvaltningschef

