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Lägesrapport avseende genomförd överföring av
hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden

STK-2019-1642
Sammanfattning

I lägesrapporten från tekniska nämnden redovisas pågående arbete kring organisation av
hamnägarrollen, utvecklingen av Malmö hamn, samt nyttjanderättsavtalet. I tekniska
nämndens förvaltning sorterar hamnförvaltningen under fastighetsavdelningen. Under 2019
har bemanningen kring hamnen förstärkts genom att en särskild hamnförvaltare anställts och
genom att en controller och en stadsjurist knutits till arbetet. En viktig fråga i arbetet gäller
hamnens utveckling och kopplingen till exploatering i hamnen både vad gäller utveckling av
nya verksamheter i området Norra Hamnen samt utbyggnaden av Nyhamnen enligt
fördjupad översiktsplan för området. Arbetet med en masterplan för Malmö hamn har
fortsatt under 2019. Det gällande nyttjanderättsavtalet mellan Malmö stad och CMP och By
og Havn och CMP löper till och med år 2035. Förhandlingar pågår om villkoren för en
förändring och förlängning av nyttjanderättsavtalet.
Stadskontoret understryker vikten av att på bästa sätt tillvarata hamnens potential och dess
roll i och för Malmö. Särskilt frågan om etablering av verksamheter i hamnområdet till gagn
för Malmö som hamnstad bör prioriteras i arbetet framöver. Likaså är det viktigt att
lönsamheten i Malmö hamn ökar snarast. En ökad omsättning i Malmö hamn gynnar Malmö
som helhet, med fler arbetstillfällen och starkare industristruktur.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2019.
2. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att inkomma med en ny lägesrapport
under 2020.
Beslutsunderlag
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