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För kännedom och eventuellt yttrande:

Remiss avseende förslag till Plan för Malmös gröna
och blå miljöer
Kommunstyrelsen har beslutat att lämna tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utveckla Plan för Malmös gröna och blå
miljöer. Uppdraget att utveckla planen beslutades av kommunstyrelsen.
Bakgrunden till uppdraget var Malmös nya översiktsplan, antagen av
kommunfullmäktige i maj 2014, och dess övergripande mål om en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad samt en attraktiv plats att bo och
verka i. Målsättningen var att ”förtydliga översiktsplanens strategier avseende de
gröna frågorna, säkerställa tillgången på gröna miljöer och ta fram
genomförandestrategier för att få staden grönare”. Förutom de traditionellt
gröna miljöerna ingick även vattenområden i uppdraget. Planen skulle skapa en
gemensam förvaltningsövergripande målsättning för planeringen och
förvaltning av gröna miljöer och allmän plats i Malmö stad. Vidare skulle
planen föreslå åtgärder för att höja kvaliteten och användbarheten av stadens
gröna miljöer och att bättre tillvarata grönskans förmåga att producera
ekosystemtjänster. Planen skulle samordnas med andra pågående planer. En
förutsättning för planen var att den skulle följa den av kommunstyrelsen den 5
november 2014 antagna Ny reviderad handbok - Riktlinjer för utformning av Malmö
stads styrdokument. (Kommunstyrelsen 2015-01-14)
Planen är en del av den kommunala fysiska planeringen enligt Plan- och
bygglagen genom att den är en länk mellan översiktsplan och detaljplanering.
Den är också avsedd som ett stöd i förvaltning och utveckling av stadens gröna
och blå strukturer.
Fastighets- och gatukontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret har i nära
samarbete med serviceförvaltningen, fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen utformat ett förslag till Plan för Malmös gröna och blå
miljöer i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen. Planen omfattar därför
enbart inriktningsmål och resultatmål.
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Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har beslutat att förslaget ska
sändas ut för kännedom och eventuellt yttrande till stadens övriga nämnder och
bolag. Tekniska nämnden anser att det är viktigt att det är tydligt hur planen
kopplas till nämndsmål och hur målkedjan tydliggörs strukturellt i planen. En
översyn av detta ska göras efter att planen har varit på remiss.
Formalia och kontakt
Eventuella frågor kring remissen och innehållet i Plan för Malmös gröna och
blå miljöer besvaras av projektledningen:
Tim Delshammar, 0709 66 27 67 eller tim.delshammar@malmo.se
Gustav Aulin, 0709 34 23 48 eller gustav.aulin@malmo.se (föräldraledig t.o.m.
30/9)
Det är önskvärt att synpunkter som gäller behov av justeringar av innehåll eller
formuleringar är listade punktvis. Inled varje punkt med ett konkret förslag till
justering. Ange om möjligt var i dokumentet justeringen bör göras. Skriv
därefter en kort förklaring till varför justeringen är viktig.
Senast 2018-11-30 ska yttranden på externremissen ha kommit in till Fastighetsoch gatukontoret. Yttranden skickas i digital form till
registrera.fastighetsochgatukontoret@malmo.se. Ange Diarienummer TN2018-3393.

Med vänlig hälsning
Patrik Widerberg, avdelningschef för Inriktningsavdelningen, Fastighets- och
gatukontoret genom
Tim Delshammar, landskapsarkitekt på Inriktningsavdelningen, Fastighets- och
gatukontoret
Johan Emanuelsson, avdelningschef för Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret genom
Gustav Aulin, landskapsarkitekt på Strategiavdelningen, Stadsbyggnadskontoret
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Stadsbyggnadskontoret
Sändlista
Arbetsmarknads- och socialnämnden - asf@malmo.se
Fritidsnämnden - fritid@malmo.se
Funktionsstödsnämnden - funktionsstod.fsf@malmo.se
Förskolenämnden - forskola@malmo.se
Förtroendenämnden - fortroendenamnden@malmo.se
Grundskolenämnden - grundskola@malmo.se
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - gyvux@malmo.se
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden - registrera.hvo.stab@malmo.se; hvo@malmo.se
Kommunstyrelsen/ stadskontoret - registratorsfunktionen.stk@malmo.se
Kulturnämnden - kulturkansli@malmo.se
Miljönämnden - miljo@malmo.se
Revisorskollegiet - malmostadsrevision@malmo.se
Servicenämnden - Serviceforvaltningen@malmo.se; registrera.sef.kansli@malmo.se
Stadsbyggnadsnämnden – avsändare
Tekniska nämnden – avsändare
Valnämnden - valnamnden@malmo.se
Överförmyndarnämnden - registrera.overformyndarnamnden@malmo.se
Krisledningsnämnden Malmö Stadshus AB - registrera.malmostadshusab@malmo.se
Boplats syd AB - info@boplatssyd.se
Malmö Kommuns Parkerings AB - info@pmalmo.se
Malmö Live Konserthus AB - info@malmolive.se
Malmö Stadsteater AB - info@malmostadsteater.se
Minc i Sverige AB - info@minc.se
MKB Fastighets AB - info@mkbfastighet.se; post@mkbfastighet.se
Parkeringsövervakning i Malmö AB - info@povervakning.se
Vagnparken i Skåne AB - visab@malmo.se
Copenhagen - Malmö Port AB - cmport@cmport.com
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - info@ksfab.se
Malmö Opera och Musikteater AB - info@malmoopera.se
Medeon AB - medeon@medeon.se
Skånes Dansteater AB - info@skanesdansteater.se
Sydvatten AB - info@sydvatten.se
Sysav AB - kundservice@sysav.se
Räddningstjänsten syd - info@rsyd.se
VA Syd - kund@vasyd.se
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