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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-19 kl. 09:00-14:30

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-Huset Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

…………………………………

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 6784

Håkan Linné (L) § 66
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Per Wisenborn (sektionschef)
Karin Linnéa Caesar (exploateringsingenjör)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 67-84
Håkan Linné (L) § 66

Justeringen

2021-03-02

Protokollet omfattar

§50
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§

50

Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad

TN-2020-258
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. Varje
år förslås vid behov revideringar av handlingsplanen.
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.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna revideringar av Tekniska nämndens åtaganden i Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad,
att översända reviderad handlingsplan till Kommunstyrelsen för vidare behandling, samt
att anmoda Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta, att det fortsatta
arbetet med Malmö som kuststad ska integreras i den ordinarie budgetprocessen, som den
beskrivs i Malmö stads målstyrningsmodell, vilket ersätter behovet av en särskild
handlingsplan.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna föreslagna revideringar av Tekniska
nämndens åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad, att översända reviderad handlingsplan till Kommunstyrelsen för vidare
behandling, samt att anmoda Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta, att
det fortsatta arbetet med Malmö som kuststad ska integreras i den ordinarie budgetprocessen,
som den beskrivs i Malmö stads målstyrningsmodell, vilket ersätter behovet av en särskild
handlingsplan.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
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Särskilda yttranden
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 50a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 50b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Revidering av handlingsplan för arbetet med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad
Sammanställning av föreslagna ändringar i handlingsplan

bilaga § 50b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-19
Revidering av handlingsplan för arbetet med att säkra Malmös roll som
framtidens kuststad
Diarienr: TN-2020-258
Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Under ytan pågår mycket liv
som utgör ett livsviktigt ekosystem. Öresund är hemmet för en massa olika
arter. Här bor blåmusslor, abborrar och delfiner. För att inte glömma
ålgräsängarna som är närmast unika eftersom de försvunnit på så många andra
håll i världen. Det största hotet mot detta är urbaniseringen och människans
framfart, nedskräpning, plaster, mikroplaster, föroreningar, breddning mm.
Men vi i Miljöpartiet vet att Malmö både kan växa och att vi samtidigt kan slå
vakt om havet med dess djur- och naturliv. Därför har Miljöpartiet varit
drivande i framtagandet av handlingsplanen för arbete med att säkra Malmös
roll som framtidens kuststad liksom inrättandet av Marint pedagogiskt center
och Naturum Öresund. Vi behöver ett samlat grepp kring dom blåa miljöerna
och samverkan mellan nämnderna och andra berörda aktörer är nyckeln.

Handlingsplanen lyfter några av dom viktigaste frågorna för att skydda den
biologiska mångfalden, bland annat utredning av fler skyddade områden,
utredning av förutsättningar för införande av Biosfärområde och identifiering
av de mest värdefulla marina områden. Miljöpartiet vill särskilt lyfta fram att
just marina naturskyddsfrågor behöver utredas och inrättas skyndsamt.

En av dom viktigaste frågorna för just tekniska nämnden är renhållningsfrågor.
Plastskräp hotar Öresunds ekosystem. Krabbor, fiskar och fåglar fastnar i
skräpet, svälter ihjäl eller skadas svårt. En del djur misstar skräpet för mat, äter
det och får inre skador. Vi måste därför jobba intensivt både med
attitydpåverkan, kunskapsspridning och renhållning för att få bukt på det
destruktiva nedskräpande.
Människans ohållbara levnadssätt har tyvärr lett oss till den punkt då det är
oundvikligt att inte prioritera frågor om klimatanpassning och kustskydd. Läget
är akut, klimatförändringar kommer att öka hoten mot kusterna, bland annat
till följd av stigande havsnivåer och ökade risker för erosion.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Stora delar av Malmö kommer att vara obeboeliga inom inte så avlägsen framtid
om vi inte tar klimatfrågan på allvar. Tyvärr verkar många partier i Malmö mer
intresserade av greenwashing än att sätta in kraftfulla åtgärder mot
klimatförändringarna.
Att skydda och bevara Malmös unika marina ekosystem är en av Miljöpartiet i
Malmös viktigaste frågor, vi kommer därför att följa och driva genomförande av
aktiviteterna i den reviderade planen med stort intresse.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

bilaga § 50a
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Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 10: Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad
I handlingsplanen (kap Stads- och hamnutveckling) beskrivs hur flera av Malmös
hamnanläggningar har avvecklats och utvecklats till bostads- och kontorsområden,
Västra hamnen, Limhamns industrihamn och Frihamnen.
I handlingsplanen beskrivs också att det nya hamnläget i Norra hamnen är en
fullservicehamn med kapacitet att hantera alla transportslag på samma plats.
Sedan hamnen flyttade till dess nuvarande placering i Norra Hamnen har kommunen
investerat stora summor i att hamnen skall få stor kapacitet och möjlighet att hantera
alla typer av transportslag och godsslag.
Investeringarna består av kajkanter med kapacitet för angöring av stora fartyg, kran
för hantering av containers, järnvägsspår och ytor för hantering och lagring av gods
med mera.
Det är viktigt att hamnens hela potential utnyttjas och att hamnens affärer inte blir för
ensidiga.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)

