Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret

Sammanställning av fastighets- och gatukontorets aktiviteter i reviderad

Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad
Följande aktiviteter ansvarar fastighets- och gatukontoret för, eller deltar i, inom ramen för arbetet
med den reviderade handlingsplanen för perioden 2020–2023. De aktiviteter som kräver
objektsgodkännande genomförs under förutsättning att objektsgodkännande ges av tekniska
nämnden.

Naturvärden och ekosystem
7. Återskapande av grunda områden i äldre industrihamnbassänger. Period 2019–2023. FGK
ansvarig, SBK och MF deltar.
8. Utreda regionala förutsättningar för ett Biosfärområde (eller motsvarande) som en modell för
hållbart brukande av Öresund. 2020–2023. MF ansvarig, FGK deltar.

Renare hav och kust
9. Följa upp och utveckla nya metoder för att minska nedskräpning i Malmös vatten. 2019–2020.
FGK ansvarig.
10. Arbete med att utveckla och effektivisera renhållningen i Malmös kanaler och hamnar. 2019–
2020. FGK ansvarig.
11. Anordna strandstädningsaktiviteter längs kusten. 2019–2023. FGK ansvarig.

Havsmedvetenhet/ Ocean literacy
14. World Ocean Day / Havets dag anordnas årligen under juni månad på Ribersborgsstranden.
2020–2023. FGK ansvarig, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen deltar.

Rekreation och upplevelser
19. Etablera Temalekplats Öresund (söder om Marinpedagogiskt center). 2020. FGK ansvarig.
20. Ta fram underhållsplan för havsmuddringar. 2019–2020. FGK ansvarig.
24. Utveckla Ribersborg som rekreationsområde tillgängligt för alla. 2021–2023. FGK ansvarig,
fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen deltar.
25. Fortsätta arbetet med badvattenkvalitet vid kommunala badplatser i staden. 2019–2023. FGK
ansvarig, Mf deltar.
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26. Undersöka möjligheten att utöka Limhamns småbåtshamn norrut. 2020–2023. FKG ansvarig.
27. Utreda upplåtelser längs kust och vid vatten. 2020–2023. FGK ansvarig.

Stadsutveckling och hamnutveckling
28. Ta fram en masterplan för Malmö hamn. 2019–2020. FGK ansvarig.
29. Lösningsfokuserat utreda potentiella störningar och konflikter mellan hamn och stadsutveckling.
2020–2023. SBK ansvarig, FGK deltar.
Klimatanpassning
32. Ta fram en riskhanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen. 2020–2021. SBK ansvarig, FGK
deltar tillsammans med stadskontoret.
34. Ta fram en strategi för kustskydd. 2019–2022. SBK ansvarig, FGK deltar.
36. Utreda påverkan av kustskydd på Skåneleden. 2020–2023. FGK ansvarig.

Extern samverkan
40. Initiera utvecklingen av Testbädd Malmö som kuststad i samarbete med WMU, SLU, MAU samt
andra universitet och aktörer. 2019–2023. MF ansvarig, FGK deltar.

