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Sammanfattning

I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019, beslutade kommunstyrelsen
om en handlingsplan för arbetet 2019–2023. Detta ärende innehåller ett förslag till revidering av
handlingsplanen.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker föreslagna revideringar i stadsbyggnadsnämndens
åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
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I Malmö stads budget 2018 fick 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.
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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
fram en plan för hur arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad kan fortsätta
under åren 2019–2023.

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. För genomförande av aktiviteter 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.
Arbetet med handlingsplanen har genomförts i en förvaltningsövergripande process med
deltagande av stadskontoret, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, fastighets- och
gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
Genomfört arbete under 2019

I enlighet med handlingsplanen har stadsbyggnadskontoret har 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.
Förslag till reviderad handlingsplan
I föreliggande förslag till reviderad handlingsplan har flera av aktiviteterna konkretiserats,
formulerats om samt tidsatts. Därutöver har några nya aktiviteter tillkommit och samtidigt har
ett fåtal aktiviteter, som inte längre är aktuella, tagits bort.
I de fall en aktivitet berör flera förvaltningar har en ansvarig förvaltning utsetts. Varje nämnd
föreslås fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget till reviderad handlingsplan för de delar där
nämnden ansvarar.
Stadsbyggnadsnämndens åtaganden 2020–2023 innebär ansvar för följande aktiviteter:
 Peka ut Malmös mest värdefulla marina områden i naturvårdsplanen.
 Lösningsfokuserat utreda potentiella störningar och konflikter mellan hamn och
stadsutveckling.
 Utreda broar och andra förbindelser mellan olika havsnära områden.
 Ta fram riskkartor i samarbete med Länsstyrelsen.
 Ta fram en risk-hanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen.
 Ta fram en strategi för kustskydd.
 Arbete för ökad medvetenhet om behov av kustskydd.
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Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad handlar till stor
del om hur Malmö kan utvecklas till en mer hållbar kuststad. Nuvarande och kommande
generationer ska få möjlighet att på ett bättre sätt än idag nyttja, uppleva, förkovra sig i och vara
stolta över vår stads unika hav och kust.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

