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Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen
rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen samt att vid behov föreslå revideringar av handlingsplanen. Detta ärende innehåller ett förslag till reviderad handlingsplan.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tillstyrker föreslagna revideringar av miljönämndens åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad och översänder
förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-12-17
Bilaga 1, Förslag till reviderad Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Bilaga 2, Nu gällande Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad
Bilaga 3, Sammanställning av föreslagna förändringar

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-02-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. I samband med den årliga rapporte-
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ringen har nämnden möjlighet att föreslå revideringar av handlingsplanen. Detta ärende innehåller ett förslag till reviderad handlingsplan.
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
fram en plan för hur arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad kan fortsätta
under åren 2019–2023. Miljöförvaltningen genomförde flera aktiviteter inom ramen för budgetuppdraget 2018 och deltog aktivt i arbetet med framtagandet av planen.
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 Mal-mös
roll som framtidens kuststad samt anmodade miljönämnden att samordna det övergripande arbetet
med genomförandet av handlingsplanen.
I maj 2020 (ärende STK-2020-421) godkände kommunstyrelsen redovisningen från miljönämnden om arbete genomfört 2019. I samma ärende godkände kommunstyrelsen den revideringen
av handlingsplanen som miljönämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden ställt sig bakom under mars månad 2020.
Handlingsplanen består av ett antal aktiviteter som ska genomföras under perioden 2019–2023.
Aktiviteterna är grupperade inom områdena Intern samverkan och samordning, Naturvärden
och ekosystem, Renare hav och kust, Havsmedvetenhet, Rekreation och upplevelser, Stads- och
hamnutveckling, Klimatanpassning samt Extern samverkan. För genomförande av 2019 års aktiviteter 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 samordna arbetet med handlingsplanen har miljöförvaltningen sammankallat en samordningsgrupp, en styrgrupp och en kommunikatörsgrupp.
Samordningsgruppen har under hösten 2020 tagit fram ett nytt förslag till reviderad handlingsplan. Förslaget har tillstyrkts av styrgruppen.
Förslag till reviderad handlingsplan

Föreliggande förslag till reviderad handlingsplan innehåller tio nya aktiviteter som förankrats på
tjänstepersonsnivå i förvaltningarna. Varje ny aktivitet har en fastställd tidsplan samt minst en utpekad förvaltning som ansvarar för dess genomförande.
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I förslaget har fem aktiviteter i kapitlet Klimatanpassning slagits samman till två. Detta är av
praktiska genomförandeskäl då det underlättar samordningen och ger en tydligare roll- och ansvarsfördelning.
Sex aktiviteter har genomförts och avslutats under 2020. Dessa har, tillsammans med tidigare avslutade aktiviteter inom handlingsplanen samt inom det budgetuppdrag som föregick handlingsplanen, samlats i en bilaga i slutet av dokumentet.
Två aktiviteter har strukits då förutsättningarna förändrats så att aktiviteterna inte längre är möjliga att genomföra enligt plan.
Sex aktiviteter har fått förändrad tidsplan varav fem aktiviteter har förlängts med ett eller två år
och en aktivitets tidsplan har kortats ner.
Vidare har en del redaktionella ändringar gjorts för att hålla inriktningstexter och beskrivningar
av aktiviteter aktuella. Se bilaga för en sammanställning av alla gjorda ändringar.
Varje nämnd fattar beslut om att ställa sig bakom förslaget till reviderad handlingsplan för sin
egen del.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Handlingsplanen för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
handlar, till väldigt stor del, om hur vi kan utveckla Malmö 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.

Förslaget har utarbetats av Rasmus Fredriksson, projektledare, miljöstrategiska avdelningen.
Samråd har skett med Olof Liungman, avdelningschef, och Henric Nilsson, enhetschef för miljöövervakning och analys, båda på miljöstrategiska avdelningen.
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