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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

SIGNERAD

2020-04-21

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.
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3. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt det reviderade dokumentet Handlingsplan för arbetet
2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Beslutsunderlag

















Fritidsnämnden beslut 200313 § 31
Kulturnämnden beslut 200325 § 27
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 50
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som framtidens kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad reviderad 200211
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 51
Fastighets- och gatukontorets aktiviteter kuststaden 2020-2023
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 200324 § 99
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 82
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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Bakgrund
I budget 2018 (med plan 2019–2023) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Inriktningen för arbetet med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad beskrevs i budgeten enligt följande: Malmös roll som
en framtida kuststad stärks. Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Genom ett nära samarbete med
World Maritime University i Malmö finns stora möjligheter att stärka Malmös miljöprofil och generera ny
kunskap om hållbara hav till gagn för såväl staden som för övriga världen. Samarbetet stärks med World
Maritime Universitys initiativ Ocean Institute.
I mars 2018 (ärende STK-2018-87) uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att i samråd med
berörda förvaltningar genomföra ett antal, av förvaltningarna föreslagna, aktiviteter samt att ta
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fram en plan för hur arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad kan fortsätta
under åren 2019–2023. I arbetet med framtagande av planen deltog representanter från
fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och stadskontoret (sammankallande).
I april 2019 (ärende STK-2019-187), i samband med redovisningen av budgetuppdraget för
2018, beslutade kommunstyrelsen om 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 kustoch 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. Planen består av ett antal aktiviteter för
genomförande under 2019 samt förslag till aktiviteter för perioden 2020–2023. I de fall en
aktivitet berör flera förvaltningar har en ansvarig förvaltning utsetts. För genomförande av
aktiviteterna 2019 beviljades tre nämnder (miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och
kulturnämnden) överföringar av medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande. Resterande
års aktiviteter beslutades skulle rymmas inom respektive nämnds ordinarie budget.
För att genomföra arbetet med handlingsplanen har miljöförvaltningen sedan våren 2019
sammankallat en samordningsgrupp och en styrgrupp. Samordningsgruppen består av
tjänstepersoner på de deltagande förvaltningarna och har fokuserat på att identifiera
beröringspunkter, målkonflikter och synergieffekter samt att formera mindre arbetsgrupper
kring gemensamma aktiviteter. Styrgruppen, bestående av det existerande forumet
”avdelningschefsgruppen” förstärkt med representanter från fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen, har säkerställt nödvändig förankring i de deltagande förvaltningarna.
I miljönämndens ansvar för samordning av arbetet ingår, enligt handlingsplanen, att årligen
rapportera genomfört arbete till kommunstyrelsen. I samband med den årliga rapporteringen har
nämnden möjlighet att föreslå revideringar av handlingsplanen.
Redovisning av genomfört arbete under 2019
Vid sitt sammanträde den 24 mars fattade miljönämnden beslut om att ställa sig bakom
redovisningen i återrapportering avseende arbetet 2019 med Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Redovisningen följer nedan.
Genomfört arbete 2019 på miljöförvaltningen
I enlighet med kommunstyrelsens beslut i april 2019 har miljönämnden under året haft ett
samordningsansvar för genomförandet av handlingsplanen. Det innebär att miljöförvaltningen
under året varit sammankallande för en styrgrupp och en samordningsgrupp med
tjänstepersoner från berörda förvaltningar. Samordningsgruppen har fokuserat på att sprida
information om de olika förvaltningarnas aktiviteter enligt handlingsplanen, identifiera
beröringspunkter, målkonflikter och synergieffekter samt att formera mindre arbetsgrupper
kring gemensamma aktiviteter.
En gemensam kommunikationsplan för att stärka Malmös profil som kuststad har arbetats fram
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av ansvarig kommunikatör på miljöförvaltningen med hjälp av samordningsgruppens
medlemmar och konsult på ramavtal. Ett nätverk av kontaktkommunikatörer på de deltagande
förvaltningarna har bildats.
Miljöförvaltningens arbete med marin miljöövervakning har intensifierats under året och ett nytt
övervakningsprogram är under framtagande med hjälp av extern expertis på området. Arbetet
med övervakningsprogrammet planeras fortsätta under 2020.
Arbetet med ökad vattenkvalitet vid kommunens badplatser har vidareutvecklats tillsammans
med fastighets- och gatukontoret. Under hösten har en ny hydraulisk modell för badplatserna
kring Västra hamnen och Ribersborg upphandlats. Detta verktyg ger bättre förutsättningar för
att identifiera föroreningskällor som påverkar badplatserna i området. Ett identifierat behov är
att inventera så kallade spontana badplatser i staden, alltså lokaler där folk badar men som inte är
iordningsställda som kommunala badplatser. Dessa lokaler blir vanligare, framför allt i kustnära
nybyggnadsområden, men ingår inte i det ordinarie kontrollprogrammet och således övervakas
inte vattenkvaliteten regelbundet vid dessa lokaler.
Malmös utpekande som Action Hub inom FN:s 2030-nätverk har under året lett till flera
internationella kontakter inom FN-systemet. I juni 2020 anordnas en större FN-konferens kring
mål 14 i Lissabon där Malmö har möjlighet att göra ett inspel. Frågan om hur vi kan använda vår
ställning som Action Hub har även diskuterats inom forumet Meet Malmö vars tema för 2019
års stormöte var just Malmö som framtidens kuststad. Meet Malmö drivs av avdelningen för
omvärld och näringsliv på stadskontoret.
Inom budgetuppdraget för 2018 som föranledde framtagandet av denna handlingsplan
tecknades ett samarbetsavtal mellan Malmö stad och World Maritime University (WMU). Enligt
samarbetsavtalet ska vi genomföra gemensamma event på temat Ocean literacy
(havsmedvetenhet) samt hjälpas åt att bygga kapacitet för frågan genom projekt eller liknande.
Under våren 2019 anordnades ett gemensamt event med en innovationstävling för bättre
havsmiljö kopplat till konferensen Urban Innovation. Diskussion förs angående ett eventuellt
gemensamt inspel på FN-konferensen kring mål 14 i Lissabon 2020.
Miljöförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet med att integrera de globala målen i stadens
styrdokument och haft en särskild bevakning på mål 14. Särskilt fokus under året har varit på
processen kring framtagandet av Hållbarhetsrapporten som leds av avdelningen för Hållbarhet
och analys på stadskontoret.
Miljöförvaltningen har under 2019 fört diskussioner med Statens lantbruksuniversitet (SLU) och
WMU kring behovet av ny forskning på området stadsplanering vid kusten. Idag finns väldigt
lite kunskap kring hur stadsplaneringen i kuststäderna påverkar den lokala havsmiljön och de
initiativ och nya tekniker som används följs inte upp på eller utvärderas på ett heltäckande sätt.
Inom SLU bedrivs Sveriges främsta forskning inom landskapsarkitektur och marinbiologisk
forskning men de två disciplinerna samarbetar idag inte nämnvärt. Miljöförvaltningen driver idén
om att inrätta en Testbädd Malmö som kuststad där forskning på nya idéer, metoder och tekniker
kring kustnära planering och byggande kan utföras. Ett konsortium för att inrätta en sådan
testbädd har skapats och arbete pågår med att identifiera en lämplig finansieringskälla.
Genomfört arbete 2019 på övriga förvaltningar
Fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighets- och gatukontoret och kulturförvaltningen
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bildat en arbetsgrupp kring förvaltningarnas lokaler (Handikappbadet, Temalekplats Öresund
och Marinpedagogiskt center) på Ribersborgsstranden. Syftet är att underlätta samarbetet kring
frågor som logistik, skyltning och tillgänglighet. Samma tre förvaltningar har även tillsammans
med föreningslivet och privata aktörer anordnat Havets dag på Ribersborgsstranden.
Fritidsförvaltningen har under 2019 påbörjat en utredning om långsiktig drift av Handikappbadet
och även tagit fram ett förslag på nytt namn för anläggningen.
Fastighets- och gatukontoret har anordnat strandstädningsaktiviteter längs med kusten och i
kanalerna och det pågår även ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för
nedskräpningsarbetet i hela kommunen. Dessa aktiviteter fortsätter 2020.
Ett stort arbete som fastighets- och gatukontoret arbetar med är framtagandet av en masterplan
för hamnverksamheten där flera frågor kring stadens och hamnens kopplingar hanteras. Det har
även påbörjats en tillståndsprocess för att i framtiden kunna grunda upp Södra varvsbassängen
med syfte att säkra kajkanterna, ge förutsättningar för ett ökat biologiskt liv i bassängen och för
att minska risken för spridning av de förorenade sediment som finns på bottnen.
Stadskontoret har, tillsammans med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret påbörjat
arbetet med att ta fram riskkartor kopplat till översvämningar på grund av höga havsnivåer.
Detta är ett långsiktigt arbete som ska leda fram till riskhanteringsplaner på regional nivå där
länsstyrelsen är ansvarig. I förlängningen ska stadskontoret även ta fram en evakueringsplan vid
extrema händelser med höga havsvattennivåer.
I enlighet med handlingsplanen har stadsbyggnadskontoret under 2019 arbetat vidare med
aktualiseringen av naturvårdsplan för Malmö. Planen bedöms kunna färdigställas under 2021. I
den reviderade planen kommer – för första gången – skyddsvärda områden med höga
naturvärden inom Malmös havsområde att redovisas.
Stadsbyggnadskontoret har under 2019 i enlighet med handlingsplanen genomfört ett
konsultuppdrag som ett led i kommunens arbete med klimatanpassning och kustskydd. Syftet
var att utreda om en förbindelse mellan Västra hamnen och Mellersta hamnen även kan fungera
som kustskydd för att skydda Malmös centrala delar vid höga havsnivåer i framtiden. I
utredningen konstateras att en tunnelförbindelse är genomförbar men att det är olämpligt att
kombinera en sådan med kustskydd. Utredningen kompletterar tidigare genomförda arbeten om
kustskydd för andra delar av kuststräckan.
Kulturförvaltningen har under 2019 förberett inför öppnandet av naturum Öresund på Marinpedagogiskt center vilket med en reviderad tidsplan planeras invigas under 2020. En
upphandling av en extern aktör för driften av de två verksamheterna har genomförts under
hösten.
Projektet Vattenvetarna har startats av kulturförvaltningen under 2019 och fortsätter t.o.m. 2021.
Projektet, som är ett integrationsprogram inom Science Center Malmö Museer, ska inspirera
unga och ge barn och unga en ökad förståelse för vattenfrågor. Under året har det tagits fram
skolprogram och det erbjuds även aktiviteter under lov och helger. Till projektet har det också
införskaffat en skåpbil som inretts med ett mobilt vattenlaboratorium med utrustning för provtagning och analyser. Stor vikt har lagts vid ny teknik som avancerade mikroskop, stereoluppar,
undervattensdrönare mm. Vattenvetarna vänder sig till barn och unga mellan 7 och 16 år och är
tänkt som ett komplement till arbetet i skolan samtidigt som det ska locka till engagemang utan-
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för skoltid. Ca 2 870 barn och unga har deltagit i Vattenvetarnas aktiviteter under 2019. Alla
aktiviteter är avgiftsfria.
Förvaltningsgemensamma aktiviteter som har genomförts i sin helhet under 2019:
- Inom området Renare hav och kust har aktiviteten ”Genomföra en ny skräpmätning
enligt Håll Sverige Rents metoder, för att börja mäta nedskräpningen och för att kunna
utvärdera effekter av åtgärder” genomförts. Fastighets- och gatukontoret har ansvarat för
aktiviteten och kulturförvaltningen har deltagit.
- Inom området Rekreation och upplevelser har aktiviteten ”Samverkan mellan berörda
förvaltningar om framtida synergier och samarbete kring platsen som omfattar de tre
anläggningarna Handikappbadet, marinpedagogiskt center/naturum Öresund och
temalekplats Öresund. Diskussion om ett samlande namn för platsen” genomförts.
Fastighets- och gatukontoret har ansvarat för aktiviteten och fritidsförvaltningen samt
kulturförvaltningen har deltagit i arbetet.
Övriga aktiviteter med slutår 2019 föreslås förlängas till 2020 eller senare i enlighet med förslaget
till reviderad handlingsplan.
Förslag till reviderad handlingsplan
Under hösten 2019 har samordningsgruppen arbetat med att revidera och uppdatera
handlingsplanen. Styrgruppen har förordat att förslag till reviderad handlingsplan behandlas i
respektive berörd nämnd för förankring och stöd för det fortsatta arbetet med genomförandet
av respektive förvaltnings aktiviteter i handlingsplanen.
I föreliggande förslag till reviderad handlingsplan har flera av aktiviteterna konkretiserats,
formulerats om samt tidsatts, jämfört med tidigare version. Utöver det har ett antal nya
aktiviteter skrivits in och ett fåtal aktiviteter som inte längre är aktuella har tagits bort. För att
bättre överensstämma med andra handlingsplaner har en del layout- och dispositionsändringar
av själva dokumentet gjorts. I de fall en aktivitet berör flera förvaltningar har en ansvarig
förvaltning utsetts.
Varje nämnd fattar beslut om att godkänna förslaget till reviderad handlingsplan utifrån sina
egna ansvarsområden och aktiviteter i handlingsplanen. Handlingsplanen kommer fortsatt att
revideras årligen.
Planen anses ligga i linje med Malmö stads budget för 2020 samt dess nya
kommunfullmäktigemål, framför allt målen ”Malmö stad ska verka för att staden stärker sin
position som regional tillväxtmotor” samt ”Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser”. Planen och dess aktiviteter utgör ett redskap i stadens arbete
med de globala hållbarhetsmålen, specifikt mål 6 om vattenkvalitet och vattenförvaltning, mål 11
om städers miljöpåverkan och skydd mot naturkatastrofer, mål 13 om motståndskraft mot
klimatförändringar, mål 14 om skydd och förvaltning av havs- och kustområden samt
nedskräpning i havet och mål 15 om skydd av biologisk mångfald.
Miljönämnden
Vid sitt sammanträde den 24 mars fattade miljönämnden beslut om att tillstyrka föreslagna
revideringar av miljönämndens åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad.
Fritidsnämnden
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Vid sitt sammanträde den 13 mars beslutade fritidsnämnden att ställa sig bakom redovisningen
samt förslaget till reviderad handlingsplan.
Kulturnämnden
Vid sitt sammanträde den 25 mars godkände kulturnämnden redovisningen av genomförda
aktiviteter under 2019 samt förslag till reviderad Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Stadsbyggnadsnämnden
Vid sitt sammanträde den 26 mars fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att tillstyrka föreslagna
revideringar i stadsbyggnadsnämndens åtaganden i Handlingsplan 2019–2023 för arbetet med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Tekniska nämnden
Vid sitt sammanträde den 24 mars fattade tekniska nämnden beslut om att uppmana
kommunstyrelsen att addera ett tillägg till aktivitet nr 27 i slutlig version av handlingsplanen.
Aktivitet nr 27. Utreda upplåtelser längs kust och vid vatten är en ny aktivitet som fastighetsoch gatukontorets ledningsgrupp beslutade att initiera under 2019. Det handlar om att
utreda vilka typer av verksamheter eller upplåtelser vid vatten som förvaltningen vill se
och var dessa kan placeras. Denna aktivitet ersätter en ”tänkbar aktivitet” som pekades
ut i den förra handlingsplanen och löd ”Främja och utveckla rekreation i kustnära miljö. Här
behövs en samlad strategi som bör inledas med utredning och analys”. Den nu tillsatta utredningen
om upplåtelser kan sägas utgöra en del i det utredningsarbete som identifierades i den
tidigare handlingsplanen. Till de uppräknade verksamheter vilka utgör föremål för den
planerade utredningen i aktivitet nr. 27 Utreda upplåtelser längs kust och vid vatten föreslås ett
tillskott, då avseende restaurang- och caféverksamhet samt uteserveringar.
Vid sammanträdet godkände tekniska nämnden i övrigt aktiviteter i det reviderade dokumentet
Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
För fastighets- och gatukontorets del ligger de flesta aktiviteterna kvar sedan tidigare. Vissa
aktiviteter har förlängts efter 2019 och fortsätter under 2020. Aktiviteterna i handlingsplanen
utgör ett axplock av nämndens ansvar och insatser som har med kusten att göra. De aktiviteter
som föreslås för 2020 finns i fastighets- och gatukontorets verksamhetsplan. De aktiviteter som
föreslås för 2021 eller senare kommer att arbetas in i kommande verksamhetsplaner. De
aktiviteter som kräver objektsgodkännande genomförs under förutsättning att
objektsgodkännande ges av tekniska nämnden.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret ser positivt på det arbete som genomförts under 2019 för att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad. Särskilt viktigt är den förvaltningsövergripande samordning som
initierats under året och det nära samarbete mellan berörda förvaltningar i kust- och
havsrelaterade frågor som utvecklats och fortgår. Flertalet av åtgärderna och aktiviteterna i
handlingsplanen berör fler än en förvaltning och involverar ofta flera verksamhetsområden på
olika sätt. Det är viktigt att bedriva en kontinuerlig dialog mellan förvaltningar och avdelningar
om beröringspunkter och delat ansvar i kust- och havsrelaterade frågor, för att tillsammans finna
lösningar på problem, nå en samsyn samt utveckla och nyttja eventuella synergier.
Miljönämndens samordningsroll är viktig och under året har en god struktur för uppdraget
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byggts upp. Styrgruppen och samordningsgruppen kom tidigt på plats och fyller sina funktioner
väl. Det är också positivt att det gemensamma kommunikationsarbetet är igång och att en
gemensam kommunikationsplan tagits fram under året. Det är viktigt att kommunikationen om
Malmö som kuststad är sammanhållen och har ett helhetsperspektiv. För att fortsatt nå goda
resultat i arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad är det särskilt viktigt med
ett fungerande samarbete mellan berörda nämnder.
Stadskontoret ingår i såväl styrgrupp som samordningsgrupp och har under året följt och deltagit
aktivt i arbetet. För egen del är stadskontoret särskilt involverat i aktiviteter kopplade till
klimatanpassning respektive extern samverkan. Arbetet med aktiviteterna (nedan) har inletts under
2019 och pågår för närvarande enligt plan.
Inom klimatanpassning har stadskontoret ansvar för att (på sikt) ta fram en
evakueringsplan vid extrema händelser kopplat till höga havsvattentillstånd.
Evakueringsplanen ska bygga på det underlag som tas fram inom två andra aktiviteter i
handlingsplanen, nämligen framtagandet av riskkartor i samarbete med Länsstyrelsen
(stadsbyggnadskontoret ansvarig, i samarbete med stadskontoret) samt framtagandet av
en riskhanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen (stadsbyggnadskontoret ansvarig, i
samarbete med stadskontoret och fastighets- och gatukontoret).
Inom extern samverkan är stadskontoret ansvarig, i samarbete med miljöförvaltningen, för
den aktivitet som handlar om att planera och förbereda inför ICLEI:s världskongress
2021 i Malmö, under vilken ett antal evenemang kring Malmös arbete med havs- och
kustfrågor planeras genomföras.
Liksom tidigare bygger den reviderade handlingsplanen på respektive berörd nämnds pågående
och planerade arbete med kust- och havsrelaterade frågor. Det är viktigt att åtgärderna som
föreslås är förankrade och realiserbara. Handlingsplanen kan dels fungera som ett
uppföljningsverktyg för att följa upp genomförandet av åtgärder och aktiviteter, och dels som ett
planeringsverktyg för arbetet framåt. I vissa förvaltningar är aktiviteterna integrerade i
verksamhetsplaner vilket underlättar för genomförandet.
Huvuddelen av aktiviteterna i handlingsplanen löper vidare under 2020, och även under 2021.
Rådande situation med Corona pandemi påverkar kommunens verksamheter och därmed även
genomförandet av handlingsplanens aktiviteter. Planerade aktiviteter påverkas i olika omfattning.
Ett exempel är den tidigare planerade operan på Malmö Konsthall som skjuts fram till maj 2021.
I kommande revidering av handlingsplanen, vid årsskiftet 2020/2021, får redogöras för vilka
aktiviteter som påverkats och för det fortsatta genomförandet av dessa.
Stadskontoret konstaterar att samtliga berörda nämnder tillstyrker förslaget till reviderad
handlingsplan. Stadskontoret har inget att invända mot tillägget från tekniska nämnden, utan ser
att det kan läggas till i handlingsplanen. Det föreslagna tillägget, tillsammans med nödvändiga
layouttekniska ändringar, ska göras innan publicering och tryck av handlingsplanen.
Stadskontoret förordar kommunstyrelsen att lägga miljönämndens redovisning av utfört arbete
2019 till handlingarna. Stadskontoret förordar kommunstyrelsen att med föreslaget tillägg från
tekniska nämnden godkänna förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
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