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Kommunstyrelsen

Förslag till år 2021 revidering av Handlingsplan för arbetet 2019 - 2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
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. Handlingsplanen ska uppdateras årligen
och återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller 2021 års förslag till revidering av handlingsplanen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås tillstyrka föreslagna revideringar.
Yttrande

Bakgrund
I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda
nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Handlingsplanen består av ett antal aktiviteter som ska genomföras under perioden 2019–2023. Handlingsplanen följs upp årligen av
kommunstyrelsen. I samband med den årliga rapporteringen har berörda nämnder möjlighet
att föreslå och tillstyrka revideringar av handlingsplanen.
Detta ärende gäller årets revidering, 2021 års förslag till revidering av handlingsplanen, vilka
stadsbyggnadsnämndens föreslås ställa sig bakom. Varje nämnd fattar beslut om att ställa sig
bakom förslaget till reviderad handlingsplan för sin egen del och tillstyrker de aktiviteter som
berör nämnden. Aktiviteter i handlingsplanen har i kommunstyrelsen beslutats rymmas inom
respektive nämnds ordinarie budget. Detta ärende till stadsbyggnadsnämnden innehåller ett
förslag till reviderad handlingsplan.
Stadsbyggnadsnämndens ställningstagande
Arbetet med Handlingsplan för stärka Malmös roll som framtidens kuststad är en viktig del i
att Malmös fortsatta attraktionskraft. Klimatanpassning, havs- och vattenplanering och naturmiljö och marin biologisk mångfald behöver ses som viktiga beståndsdelar i en hållbar
stadsplanering tillsammans med de möjligheter som satsningar på kustnära bebyggelse, näringsliv och rekreation kan ge. Förslaget till reviderade åtgärder i handlingsplanen ligger helt i
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linje med stadsbyggnadsnämndens arbete inom bland annat översiktsplanen och naturvårdsplanen. Stadsbyggnadsnämnden vill framhålla vikten av det förvaltningsövergripande arbetssättet och den samverkan med stadens aktörer och andra myndigheter och organisationer
som sker för handlingsplanens genomförande. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker de reviderade aktiviteterna som berör nämnden och godkänner förslaget till reviderad handlingsplan.
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