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Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till
reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad

STK-2020-421
Sammanfattning

I april 2019 antog kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad samt anmodade miljönämnden att samordna det
övergripande arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanen utgår från
Malmö stads arbete med kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden: naturvärden
och ekosystem, renare hav och kust, havsmedvetenhet/ocean literacy, rekreation och
upplevelser, stads- och hamnutveckling, klimatanpassning och extern samverkan. Planen är
ett inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av pågående, planerade och tänkbara
åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Föreliggande ärende innehåller en redovisning från miljönämnden över genomfört arbete
2019 samt ett förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. I förslaget till reviderad handlingsplan har flera av
aktiviteterna konkretiserats, formulerats om samt tidsatts, jämfört med tidigare version. Varje
berörd nämnd i Malmö stad har fattat beslut om att godkänna förslaget till reviderad
handlingsplan utifrån sina egna ansvarsområden och de aktiviteter som specificerats i
handlingsplanen. Förslaget till reviderad handlingsplan har behandlats i fritidsnämnden,
kulturnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Samtliga
nämnder tillstyrker förslaget till reviderad handlingsplan. Tekniska nämnden fattade beslut
om att godkänna ett tillägg i aktivitet nr 27 i handlingsplanen, nämligen att till listan över
verksamheter som omfattas av kommande utredning av upplåtelser längsmed kust och vid
vatten lägga ”restaurang- och caféverksamhet samt uteserveringar”.
Stadskontoret förordar kommunstyrelsen att lägga redovisningen från miljönämnden till
handlingarna samt att godkänna den reviderade handlingsplanen, med föreslaget tillägg från
tekniska nämnden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen från miljönämnden av genomfört arbete 2019
till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen antar tekniska nämndens tillägg till aktivitet nr 27 i slutlig version
av den reviderade handlingsplanen.
3. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt det reviderade dokumentet Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt
förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad reviderad 200211
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som framtidens
kuststad
Miljönämnden beslut 200324 § 50
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 51
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Fritidsnämnden beslut 200313 § 31
Kulturnämnden beslut 200325 § 27
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 82
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200324 § 99
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Fastighets- och gatukontorets aktiviteter kuststaden 2020-2023

