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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. Planen 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. Handlingsplanen beskrivs som 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.
I föreliggande förslag till reviderad handlingsplan har flera av aktiviteterna konkretiserats,
formulerats om samt tidsatts, då jämfört med tidigare version. Varje nämnd i Malmö stad fattar
beslut om att godkänna förslaget till reviderad handlingsplan utifrån sina egna ansvarsområden
och de aktiviteter som specificerats i handlingsplanen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna föreslaget tillägg i aktivitet nr 27 i handlingsplanen, att till listan över verksamheter
som omfattas av kommande utredning av upplåtelser längsmed kust och vid vatten lägga
”restaurang- och caféverksamhet samt uteserveringar”,
att uppmana kommunstyrelsen att addera nämnda tillägg till aktivitet i slutlig version av
handlingsplanen, samt
att i övrigt godkänna tekniska nämndens aktiviteter i det reviderade dokumentet Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-03-24
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Handläggare Kristina Olsson
Ärendet

Bakgrund
I budget 2018 (med plan för 2019–2023) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I mars 2018 (STK-2018-87)
uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att i samråd med berörda förvaltningar ta fram en
plan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad för perioden 2019–2023.
Fastighets- och gatukontoret deltog i arbetet med framtagande av planen, tillsammans med
representanter från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret.
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 (STK-2019-187). Planen 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.
Handlingsplanen beskrivs som 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 som skulle genomföras under
2019 samt förslag till aktiviteter för perioden 2020–2023. I de fall en aktivitet berör flera
förvaltningar har en ansvarig förvaltning utsetts. En årlig revidering och uppdatering av
dokumentet förordas i planen.
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.
Efter att handlingsplanen godkänts av kommunstyrelsen tillsattes en styrgrupp för arbetet med
genomförandet av planen. Styrgruppen utgörs av avdelningschefer från berörda förvaltningar
under ledning av miljöförvaltningen. En samordningsgrupp tillsattes också, bestående av
tjänstepersoner från berörda förvaltningar, med syfte att identifiera beröringspunkter,
målkonflikter och synergieffekter. Miljöförvaltningen har i uppdrag att sammankalla gruppen.
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.

3 (4)
Förslag till reviderad handlingsplan
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. Varje
nämnd fattar beslut om att godkänna förslaget till reviderad handlingsplan utifrån sina egna
ansvarsområden och aktiviteter i handlingsplanen.
För fastighets- och gatukontorets del ligger de flesta aktiviteterna kvar sedan tidigare. Vissa
aktiviteter har förlängts efter 2019 och fortsätter under 2020. Nytt är att fastighets- och
gatukontoret tar över ansvaret för aktivitet nr 25 Fortsätta arbetet med badvattenkvalitet vid
kommunala badplatser i staden. Ansvaret låg tidigare på miljöförvaltningen, mot bakgrund av arbetet
med projektet Urbana bad, som nu är avslutat. Ansvar för sakfrågan ligger hos fastighets- och
gatukontoret och därmed är en justering i ansvarsfördelning mellan förvaltningarna naturlig.
Aktivitet nr 27. Utreda upplåtelser längs kust och vid vatten är en ny aktivitet som fastighets- och
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.
Aktivitet nr 28. Ta fram en masterplan för Malmö hamn är förlängd till 2020 och omfattar nu också
tidigare separata aktiviteter som berörde hamnen. Förslag till aktivitet i den tidigare
handlingsplanen som löd ”Utreda hur kommande exploateringar kan leda till fler typer av
aktivitetsytor/platser t.ex. badplatser” är nu istället omnämnd i löptext och beskriver att det
inom ramen för respektive berörda exploateringsprojekt görs bedömningar av möjlighet till
aktivering av ytor under en begränsad tid i samband med exploatering (s. 21).
Nytt är också att fastighets- och gatukontoret nu deltar i aktivitet nr 8. Utreda regionala
förutsättningar för ett Biosfärområde som en modell för hållbart brukande av Öresund samt i aktivitet nr. 40.
Initiera utvecklingen av Testbädd Malmö som kuststad i samarbete med WMU, SLU, MAU samt andra
universitet och aktörer. Kontoret deltar också i den nya aktiviteten nr 29. Lösningsfokuserat utreda
potentiella störningar och konflikter mellan hamn och stadsutveckling.
Flera aktiviteter kopplade till kustskydd har formulerats om och konkretiserats.
Stadsbyggnadskontoret leder flera av aktiviteterna och fastighets- och gatukontoret deltar. I ett
genomförandeskede blir fastighets- och gatukontoret den ansvariga förvaltningen. Ambitionen
är att under året komma längre i det gemensamma arbetet med dessa frågor och tydliggöra
gränssnitten mellan förvaltningarnas uppdrag och ansvarsområden.
Slutligen har en tidigare aktivitet tagits bort, som föreslog att fastighets- och gatukontoret skulle
utveckla samarbetet kring närområdet i Östersjöregionen. Detta arbete har hittills inte startats
upp och ligger inte i förvaltningens verksamhetsplan för 2020.
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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.
Handlingsplanen kommer fortsatt att revideras årligen.
Ansvariga

Patrik Widerberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

