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Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordningen 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. Hittills har 28 aktiviteter
genomförts inom ramen för arbetet, varav 19 genomfördes under det inledande
budgetuppdraget under 2018 och 9 hittills genomförts inom ramen för den beslutade
handlingsplanen. Under 2021 avslutades två aktiviteter och arbete pågår i 29 olika aktiviteter.
Detta ärende innehåller en redovisning av genomfört arbete under 2021.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner för egen del Redovisning av genomfört arbete 2021 enligt
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad samt
översänder den till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-14
Bilaga 1 - Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad, reviderad maj 2021.

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Ärendet

Miljönämnden ansvarar för samordningen av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen rapportera
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genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en
redovisning av genomfört arbete under 2021.
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.
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 Malmös roll
som framtidens kuststad samt anmodade miljönämnden att samordna det övergripande arbetet med
genomförandet av handlingsplanen.
Kommunstyrelsen har under 2020 (ärende STK-2020-421) och 2021 (ärende STK-2021-130)
godkänt miljönämndens årliga redovisningar av genomfört arbete enligt handlingsplanen. Vid
båda dessa tillfällen har kommunstyrelsen även ställt sig bakom revideringar i handlingsplanen
som föreslagits av och förankrats i miljönämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden. Inför 2022 års redovisning har det inte bedömts föreligga
skäl för ytterligare revideringar av handlingsplanen.
Hittills har 28 aktiviteter genomförts inom ramen för arbetet, varav 19 genomfördes under det
inledande budgetuppdraget under 2018 och 9 hittills genomförts inom ramen för den beslutade
handlingsplanen. Under 2021 avslutades två aktiviteter och arbete pågår i 29 olika aktiviteter.
Aktiviteterna har haft väldigt olika inriktningar och till exempel bestått av genomförda
konferenser, inventeringar av marina områden, skräpmätningar och informationskampanjer.
Genomfört arbete under 2021

Under 2021 har två aktiviteter genomförts och avslutats. Aktiviteten ”21. Sun & Sea klimatopera på Malmö konsthall” inom området Havsmedvetenhet avslutades efter att
föreställningen sattes upp på konsthallen under november 2021. Kulturförvaltningen har
ansvarat för aktiviteten.
Aktiviteten ”28. Utreda möjliga lägen för ett citybad” har genomförts och en lokaliseringsstudie
är nu framtagen och utgör en grund för vidare utredningar i frågan. Stadsbyggnadskontoret har
ansvarat för aktiviteten.
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Ett flertal andra aktiviteter har genomförts enligt tidsplanen och arbetet fortsätter. Detta gäller
till exempel aktiviteterna ”12. Följa upp och utveckla nya metoder för att minska nedskräpning i
Malmös vatten” och ”26. Utreda upplåtelser längs kust och vid vatten.”
En aktivitet ”19. Projektet Wisdome öppnar hösten 2021 på Malmö museer” har blivit försenad.
Istället för 2021 kommer anläggningen invigas under 2022 och således fortsätter aktiviteten.
Genomfört arbete på miljöförvaltningen 2021
I enlighet med kommunstyrelsens beslut i april 2019 har miljönämnden även under 2021 haft ett
samordningsansvar för genomförandet av handlingsplanen. Det innebär att miljöförvaltningen
under året varit sammankallande för en styrgrupp, en samordningsgrupp samt en
kommunikatörsgrupp med tjänstepersoner från berörda förvaltningar. Samordningsgruppen har
fokuserat på att identifiera beröringspunkter, målkonflikter och synergieffekter samt att formera
mindre arbetsgrupper kring gemensamma aktiviteter. Kommunikatörsgruppen har fokuserat på
att sprida information om de olika förvaltningarnas aktiviteter enligt handlingsplanen.
Miljöförvaltningen har aktivt arbetat med integreringen av de globala målen i Malmö stads
långsiktiga miljöarbete, särskilt med mål 14 Hav och marina resurser genom att bland annat
inkludera ett mål om inrättande av fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten
och hav i förslaget till nytt miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige i april
2021. Målet har direkt koppling till två av Mål 14:s delmål.
Under 2021 påbörjades förberedelserna inför en internationell konferens inom temat
havsmedvetenhet. Konferensen planeras genomföras i Malmö i maj 2022 i anslutning till
ICLEI:s världskongress. Konferensen är ett samarbete med bland annat World Maritime
University och Havs-och vattenmyndigheten.
Under hösten genomfördes en inventering av ålgräsets utbredning längs tre transekter utanför
Malmös kust. Inventeringen är en del av det marina miljöövervakningsprogram som tagits fram
inom handlingsplanen och har genomförts med olika intervall sedan början av 1990-talet.
Genomfört arbete på övriga förvaltningar 2021
På stadsbyggnadskontoret har aktualiseringen av naturvårdsplanen arbetats om för att bättre stämma
överens med nya miljöprogrammets mål 6, 9 och 11. Arbetet med förslaget till reviderad
naturvårdsplan fortsätter under 2022.
Under 2021 startade ett förvaltningsövergripande arbete med framtagandet av Malmö stads
första kustskyddsstrategi. Strategin ska utgöra ett underlag till översiktsplanen och ska visa hur
Malmö kan bevaras och utvecklas i en framtid med förväntade höjda havsnivåer. Inom
framtagandet av strategin har ett flertal utredningar genomförts. Inom ramen för framtagandet
har dialoger förts med övriga skånska kustkommuner, Länsstyrelsen Skåne, samt nationella
dialoger med bland annat SMHI och Boverket. Det anordnades även rundabordssamtal med
bland annat riksdagspolitiker under Almedalsveckan. Samråd av strategin planeras till hösten
2022 och antagande planeras till 2023.
Kulturförvaltningen har under året vidareutvecklat Naturum Öresund på Marinpedagogiskt center
på Ribersborg. Naturum Öresund visar upp havet och livet under ytan för allmänheten och
skolklasser med speciellt fokus på Öresund. Kulturförvaltningen arbetar även vidare med
integrationsprojektet Vattenvetarna som med hjälp av ett mobilt vattenlaboratorium uppmuntrar
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till ökat lärande hos målgruppen 7-16 år. Projektet har, på grund av pandemin, utvecklat ett
digitalt utbud och har på så sätt nått ut till fler och större målgrupper.
Fritidsförvaltningen har under året satsat på anläggningarna på Ribersborg och Öresund Funkis badet utan hinder (tidigare Handikappbadet). Det tillgänglighetsanpassade utegymmet i
anslutning till badet som invigdes under 2020 utvärderas löpande och är väldigt uppskattat och
används året runt.
Under sommarlovet har havssimskola anordnats på Ribersborg och i Klagshamn, samt för första
året även på Sibbarp. Havssimskolorna är väldigt populära och blir ofta fullbokade direkt.
Fastighets- och gatukontoret har under 2021 testat att använda en ny metod med filter i
dagvattenbrunnar på fyra ställen i staden. Filtren har visat sig vara ett effektivt sätt att samla in
fimpar och snus. Renhållningen på Ribersborg och Sibbarp har under året även förstärkts med
en så kallad Strandpatrull som enbart har fokuserat på att samla in skräp längs med
strandstråken.
Tillsammans med Marint Kunskapscenter har skäpdykningar genomförts i kanalen där skräpet
som plockades upp gjordes om till konstverk (så kallade Re-liker) och ställdes ut vid
Sundspromenaden, Ribersborg, Posthusplatsen och Raoul Wallenbergs park. Förvaltningen har
också medverkat på World Ocean Day, som har ett fokus på nedskräpning av våra hav.
Arbetet med att utveckla Malmö hamn i enlighet med Masterplan för Malmö hamn fortgår.
Malmö stad har fått klartecken på att grunda upp Södra Varvsbassängen och förberedelser pågår
för att påbörja arbetet under våren 2022. Arbetet med att utreda upplåtelser längs kusten
fortskrider och under 2021 har det pågått ett arbete med att ta fram en fördjupad projektplan för
fyra delområden.
Stadskontorets arbete enligt handlingsplanen har under 2021 fokuserat på förberedelser inför
ICLEI World Congress i Malmö 11-13 maj 2022. Världskongressen invigdes digitalt under april
2021 med en serie av fem dagars webbinarier inom ICLEI:s fem fokusområden. I maj startades
Road to Malmö upp, en serie månatliga webbinarier med målet att mobilisera deltagare inför
världskongressen.
Under november aktualiserades åter frågan om att anordna ett Researcher´s symposium i
anslutning till världskongressen. Beslut togs vid ett möte i december med ICLEI:s sekretariat,
Malmö stad och WMU om att anordna detta tillsammans.
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 stor del, om hur vi kan utveckla och använda Malmös läge vid kusten på ett hållbart
sätt. En del av handlingsplanens aktiviteter berör barn och unga i staden direkt, såsom att
anordna havssimskola vid stadens stränder och att driva pedagogiska verksamheter som
Vattenvetarna och naturum Öresund. Andra aktiviteter påverkar på ett mer indirekt sätt såsom
att arbeta med strategier för kustskydd eller att arbeta med Agenda 2030 i stadens styrdokument.
Tillsammans verkar handlingsplanens aktiviteter dock för att nuvarande och kommande
generationer ska få möjlighet att på ett bättre sätt än idag nyttja, uppleva och känna stolthet
för vår stads unika hav och kust.
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Förslaget har utarbetats av Rasmus Fredriksson, Projektledare. Samråd har skett med Henric
Nilsson, enhetschef, miljöstrategiska avdelningen och Sofie Holmkvist, avdelningschef,
miljöstrategiska avdelningen.
På deltagande förvaltningar har samråd skett med Viktoria Morén, enhetschef, fastighets- och
gatukontoret, Magnus Metz, enhetschef, kulturförvaltningen, Ann-Christine Magnusson,
enhetschef, fritidsförvaltningen, Josephine Nellerup, strateg, stadsbyggnadskontoret samt Agneta
Persson, projektledare, stadskontoret.
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