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stärka Malmös roll som framtidens kuststad
SBN-2020-1210
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019 beslutade kommunstyrelsen
om en handlingsplan för arbetet 2019-2023. Handlingsplanen ska uppdateras årligen och
återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller 2021 års förslag till revidering av
handlingsplanen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås tillstyrka föreslagna revideringar.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker föreslagna revideringar i stadsbyggnadsnämndens
åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutsunderlag






Sammanställning av föreslagna förändringar i 2021 års revidering av Handlingsplan för
framtidens kuststad
G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 revidering av Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Förslag till yttrande SBN 2021-01-21 revidering av Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Förslag till 2021 års revidering av Handlingsplan för framtidens kuststad

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet
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Bakgrund
I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda

2 (2)
nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Handlingsplanen består av ett antal aktiviteter
som ska genomföras under perioden 2019–2023. Handlingsplanen följs upp årligen av
kommunstyrelsen. I samband med den årliga rapporteringen har berörda nämnder möjlighet att
föreslå och tillstyrka revideringar av handlingsplanen. I mars 2020 (ärende SBN-2020-201)
tillstyrkte stadsbyggnadsnämnden 2020 års revideringar av nämndens åtaganden i Handlingsplan
för arbetet 2019 - 2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad och översände förslaget till
revidering till kommunstyrelsen som godkände revideringen och årsredovisningen i maj 2020.
Detta ärende gäller årets revidering, 2021 års förslag till revidering av handlingsplanen, vilka
stadsbyggnadsnämndens föreslås ställa sig bakom. Varje nämnd fattar beslut om att ställa sig
bakom förslaget till reviderad handlingsplan för sin egen del och tillstyrker de aktiviteter som
berör nämnden. Aktiviteter i handlingsplanen har i kommunstyrelsen beslutats rymmas inom
respektive nämnds ordinarie budget.
Genomföra aktiviteter i handlingsplanen, under 2020
Under 2020 har sex av handlingsplanens aktiviteter kunnat färdigställas i sin helhet. Dessa har,
tillsammans med tidigare avslutade aktiviteter inom handlingsplanen samt inom det
budgetuppdrag som föregick handlingsplanen, samlats i en bilaga i slutet av dokumentet. På
stadsbyggnadskontoret har inventeringar och underlagsmaterial kring värdefulla havsområden
sammanställts inom ramen för den kommande aktualiserade naturvårdsplanen. Kommande
naturvårdsplan blir den första i ordningen som innehåller havsområden och kommer utgöra ett
viktigt underlag inför kommande åtgärder för att skydda Malmös värdefulla havsområden.
Förslag till reviderad handlingsplan
Då handlingsplanen årligen ska revideras och följas upp samt återrapporteras genom att
respektive ansvarig nämnd tillstyrker sina aktiviteter i förslaget till reviderad handlingsplanen
som därefter i sin helhet godkänns av kommunstyrelsen är nu 2021 års revidering av
handlingsplanen föremål för politisk behandling.
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. Av de föreslagna nya aktiviteterna berörs
stadsbyggnadsnämnden av åtta, varav nämnden föreslås bli ansvarig för fem av dessa. 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. Två aktiviteter har strukits då förutsättningarna förändrats så att aktiviteten
inte längre är lämplig eller möjlig att genomföra enligt plan. Två 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.
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