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Baltzargatan 31
211 36 Malmö
Diarienummer

Till

KN-2018-3512

Tekniska nämnden

Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer
TN-2018-3393
Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret
lämnat ett förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Uppdraget att utveckla planen
beslutades av Kommunstyrelsen och bakgrunden var Malmös nya översiktsplan från 2014
och dess övergripande mål om en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad.
Målsättningen var att ”förtydliga översiktsplanens strategier avseende de gröna frågorna,
säkerställa tillgången på gröna miljöer och ta fram genomförandestrategier för att få staden
grönare, även vattenområden i uppdraget.”
Kulturnämnden menar att Malmös plan för gröna och blå miljöer är väl genomarbetad och
disponerad. De gröna och blå miljöernas kulturmiljövärden redovisas och beaktas. I detta
ärende har även stadsantikvarien lämnat synpunkter rörande kulturmiljöfrågor.
Det viktigt att Malmös Plan för gröna och blå miljöer också möjliggör ökad tillgänglighet till
kultur. Förslaget till Plan för Malmös gröna och blå miljöer ger en angelägen och samlad bild
av lösningar i planarbetet. Kulturnämnden vill lyfta fram och tydliggöra de folkbildande och
pedagogiska aspekterna i det arbete som Kulturförvaltningen bidrar med för att uppnå både
lokala och nationella mål om hållbarhet och miljö kopplat till de gröna och blå miljöerna.
Yttrande

Yttrandet följer förslagets disposition i de delar där Kulturnämnden har synpunkter.
Kulturnämnden menar att Malmös plan för gröna och blå miljöer är väl genomarbetad och
disponerad. De gröna och blå miljöernas kulturmiljövärden redovisas och beaktas.
Kulturnämnden vill i sammanhanget lyfta fram och tydliggöra de folkbildande och
pedagogiska aspekterna i det arbete som Kulturförvaltningen bidrar med för att uppnå både
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lokala och nationella mål om hållbarhet och miljö kopplat till de gröna och blå miljöerna:
Genom det nya Marinpedagogiska centret och det kommande naturum Öresund på
Ribersborgsstranden samt genom Malmö Museers naturpedagogiska arbete och Akvariet.
Det handlar om lärande, kunskap och beteendeförändring, om de gröna och blå frågorna
både ur ett globalt och lokalt perspektiv.
När det gäller kulturmiljöfrågorna lämnar kulturnämnden följande synpunkter.
På s. 11 under avsnittet Kvalitet anges att ”Ny- och omgestaltning av parker måste göras
lyhört gentemot olika brukargrupper.” Denna lyhördhet bör givetvis gälla även existerande
kulturmiljöer.
S. 19, under Inriktningsmålet: Att stärka malmöbornas delaktighet och deltagande, bör det
under Resultatmål även tilläggas att de genom kunskap om sin lokalhistoria vad gäller gröna
och blå miljöer får en förstärkt lokal identitet och värna områdets olika värden.
S. 20 och 21 under inriktningsmålen: Att främja malmöbornas hälsa och välbefinnande kan
man under Resultatmål även tillägga att äldre, planerade trädmiljöer ersätts med nya träd då
de befintliga dör och tas bort.
S. 23, avsnittet Hav och kust, angående strandängarna kan tillföras att de utgör några av
kommunområdets äldsta kulturmiljöer genom sin långvariga historiska betes- eller
slåtterhävd.
s. 26, avsnittet Konsekvenser och målkonflikter, här kan tilläggas att gröna och blå
kulturmiljöer oftast är platsspecifika och att de inte, likt t.ex. biologiska värden, kan ersättas
av nya, liknande miljöer på annan plats.
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