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Förslag till nya aktiviteter
Nedan finns en sammanställning av de 10 nya aktiviteter som föreslås ingå i den reviderade
handlingsplanen och numreringen är densamma som i förslaget.
Aktivitet
4. Ta fram ett förslag till plan
för fortsättning av Framtidens
kuststad efter 2023.

Beskrivning
Ett förslag till plan för hur arbetet med
Framtidens kuststad ska drivas vidare
efter 2023 ska tas fram och presenteras
för kommunstyrelsen senast i anslutning
till handlingsplanens slutredovisning.

År
2021–
2023

9. Utreda fler skyddade områden i Malmös havsområde

Bättre förutsättningar för biologisk
mångfald i utpekade områden såsom
grunda bottnar med ålgräsängar,
musselbankar och sockertång, genom till
exempel naturreservatsbildning eller
andra restriktioner, som exempelvis
fasta ankringsplatser o dyl, ska utredas.
Lämpliga områden för etablering av
vindkraft och annan energiproduktion,
som till exempel vågkraft, i Malmös
havsområde ska utredas. Utredningen
ska sedan ligga till grund för kommande
översiktsplanering.

2021–
2023

10. Utreda lokaliseringsmöjligheter för havsbaserade
vindkraftsparker och annan
energiutvinning i Malmös
havsområde.

Förvaltning
Miljöförvaltningen (ansvarig),
stadsbyggnadskontoret,
fastighets- och gatukontoret,
kulturförvaltningen,
fritidsförvaltningen och
stadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig), miljöförvaltningen och
fastighets- och gatukontoret.

2021–
2023

Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig), miljöförvaltningen och
fastighets- och gatukontoret.

11. Revidera skötselplanen för
Bunkeflo strandängars naturreservat och i samband med detta
inventera de marina delarna.

2021–
2023

Stadsbyggnadskontoret (ansvarig)
och fastighets- och gatukontoret.

27. Framtagande av
utvecklingsplan gällande
arrangemang för olika delar av
kusten.

2021

Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig), kulturförvaltningen och
fritidsförvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig). fastighets- och
gatukontoret och
fritidsförvaltningen.
Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig) och miljöförvaltningen.

28. Utreda möjliga lägen för ett
citybad.

En utredning för att identifiera möjliga
lokaliseringar av ett havsbad och dess
profil i centrala Malmö ska initieras.

2021–
2023

29. Ta fram riktlinjer för
sportfiske i Malmö inklusive
förslag till åtgärder.

Åtgärderna ska syfta till att skapa
förutsättningar för ett hållbart och
säkert sportfiske i Malmö. Analyser på
fisk fångad i kanalen ska genomföras av
miljöförvaltningen för att säkerställa
ätligheten.
Utvecklingsarbetet med Malmös hamn
utgår från Masterplanens intentioner.
Extra fokus är att fortsätta arbetet med
företagsetableringar i Malmö Industrial
Park.
Kuststaden Malmö ska utvecklas vidare
och behöver skyddas mot höjda
havsnivåer. Attraktiva stadsmiljöer i
kustnära lägen och näringsliv och
verksamheter som är beroende av
havsnära och marina lägen ska fortsätta
utvecklas. I vissa lägen kommer
nytillskott av bebyggelse och kustskydd
behöva ske genom utfyllnader i havet.
Utredningar angående Öresundsmetron
ska beaktas så att de möjligheter
Öresundsmetron skapar kan utnyttjas på
lämpligaste sätt.
Det finns en stor potential i att Malmö
och Greater Copenhagen blir
internationellt ledande på utveckling och
export av lösningar för
klimatanpassning. Malmö stad bör
därför bli en del i det living lab för
klimatanpassning som utvecklas inom

2021–
2022

32. Fortsatt utveckling av
Malmö hamn i linje med Masterplan för Malmö.

33. Utreda stadsutvecklingsmöjligheterna i samband med
kustskyddsåtgärder,
exempelvis mellan Nyhamnen
och Västra hamnen, som kan
stärka Malmös identitet som
kuststad.

39. Deltagande i det living lab
om klimatanpassning som etableras inom ramen för Greater
Copenhagen Green Charter

2021–
2023

Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig), stadsbyggnadskontoret och stadskontoret

2022–
2023

Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig). fastighets- och
gatukontoret och
miljöförvaltningen.

2021–
2023

Miljöförvaltningen (ansvarig),
stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret.
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ramen för Greater Copenhagen Green
Charter.

Förslag till sammanslagna aktiviteter
Aktiviteter som rör riskkartor, riskhanterings- och evakueringsplan
Aktivitet 31–32 i den nu gällande handlingsplanen handlar om olika delar av framtagande av
Riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för att ta fram för Malmö. Av praktiska
skäl föreslås de två aktiviteterna kombineras i en aktivitet.
Nu gällande aktiviteter:
Aktivitet
31. Ta fram riskkartor i
samarbete med Länsstyrelsen

32. Ta fram en riskhanteringsplan i samarbete
med Länsstyrelsen.

Beskrivning
Malmö har av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)
utpekats som ett av 16 områden vid
havet som har betydande
översvämningsrisk. Under 2019–2020
ska riskkartor tas fram av
Länsstyrelsen tillsammans med
kommunen.
Aktiviteten är förlängd till 2020.
Planen ska bygga på det underlag i
form av framför allt riskkartor som tas
fram inom aktivitet 31.

År
2020

Förvaltning
Stadsbyggnads-kontoret
(ansvarig) och stadskontoret.

2020–
2021

Stadsbyggnads-kontoret
(ansvarig) stadskontoret och
fastighets- och gatukontoret

Förslag till sammanslagen aktivitet:
Aktivitet

Beskrivning

År

Förvaltning

34. Ta fram riskkartor och riskhanteringsplan i samarbete
med Länsstyrelsen.

Malmö har av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)
utpekats som ett av 16 områden vid
havet som har betydande
översvämningsrisk. Länsstyrelsen
leder arbetet med att ta fram
riskkartor och riskhanteringsplan och
Malmö stad deltar i arbetet. Arbetet
inkluderar även evakueringsplan vid
extrema händelser kopplat till höga
havsvattenstånd.

2020–
2022

Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig), stadskontoret och
fastighets- och gatukontoret

Aktiviteter som rör strategi för kustskydd
Aktivitet 34–36 i den nu gällande handlingsplanen handlar om olika delar av framtagande av en
strategi för kustskydd. Av praktiska skäl föreslås de tre aktiviteterna kombineras i en aktivitet.
Nu gällande aktiviteter:
Aktivitet
34. Ta fram en strategi för
kustskydd

35. Arbete för ökad
medvetenhet om behov av
kustskydd

Beskrivning
En långsiktig strategi tas fram med
åtgärder för att skydda befintlig och
ny bebyggelse, samhällsviktiga
funktioner som exempelvis Malmö C,
infrastruktur, allmänna reningsverk
med mera. Strategin ska omfatta
förslag till insatser, prioriteringar,
finansieringsfrågor och tidplan för
åtgärder. Strategin ska ligga till grund
för inriktningsbeslut för
genomförande på kort och lång sikt.
Aktiviteten är förlängd till 2023 och är
ihopslagen med tre andra aktiviteter
rörande strategi för kustskydd.
Målgrupper är dels allmänheten, dels
förtroendevalda och tjänstepersoner
inom Malmö stads organisation.

År
2019–
2022

Förvaltning
Stadsbyggnads-kontoret
(ansvarig), fastighets- och
gatukontoret.

2019–
2023

Stadsbyggnads-kontoret
(ansvarig)
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Aktiviteten är förlängd till 2023.
36. Utreda påverkan av kustskydd på Skåneleden

Längs flera sträckor kan det bli aktuellt
att kombinera kustskydd med gång
och cykelväg, till exempel på eller
bredvid en vall.

2020–
2023

Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig)
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Förslag till sammanslagen aktivitet:
Aktivitet
35. Ta fram en strategi för
kustskydd.

Beskrivning
En långsiktig strategi tas fram med
åtgärder för att skydda befintlig och
ny bebyggelse, samhällsviktiga
funktioner som exempelvis Malmö C,
infrastruktur, allmänna reningsverk
med mera. Strategin ska omfatta
förslag till insatser, prioriteringar,
finansieringsfrågor och tidplan för
åtgärder. Strategin ska ligga till grund
för inriktningsbeslut för
genomförande på kort och lång sikt.
I arbetet ingår att delta i
Länsstyrelsens utredning om påverkan
av kustskydd på Skåneleden.

År
2019–
2023

Förvaltning
Stadsbyggnadskontoret
(ansvarig) och fastighets- och
gatukontoret.

Struken aktivitet
Aktiviteten 33 styrks då evakueringsfrågorna ingår i den lagstadgade Risk- och beredningsplanen.
Aktivitet 40 formulerades och planerades utifrån en väntad utlysning om forskningsmedel för
planering av kuststäder från forskningsstiftelsen MISTRA. Eftersom utlysningen inte blev av har
förutsättningarna ändrats och aktiviteten föreslås strykas.
Aktivitet
33. Ta fram en evakueringsplan
vid extrema händelser kopplat
till höga havsvattenstånd.
40. Initiera utvecklingen av
Testbädd Malmö som kuststad i
samarbete med WMU, SLU,
MAU samt andra universitet
och aktörer

Beskrivning
Planen ska bygga på det underlag som
tas fram inom aktivitet 31 och 32.

År
2020–
2023

Förvaltning
Stadskontoret (ansvarig)

Testbädden ska fokusera på att
initiera, driva och samordna
forsknings- och innovationsprojekt
med fokus på möjligheter i kopplingen
mellan staden och havet. Inom
testbädden utvecklas gemensamma
projekt på temat och möjligheterna till
extern finansiering, t ex från MISTRA,
utreds.
Aktiviteten är förlängd till 2023. och
fastighets- och gatukontoret är lagd
som deltagande förvaltning.

2019–
2023

Miljöförvaltningen (ansvarig) och
fastighets- och gatukontoret.

Ändrade årtal på aktiviteter
Ett flertal aktiviteter har av olika anledningar förlängts i tiden. Nedan följer de aktiviteter som fått
ändrad tidsplan med de nu gällande årtalen inom parentes. Notera att tidsplanen för aktivitet 26
har förkortats. Numreringen är densamma som i förslaget.
Aktivitet
5. Peka ut Malmös mest
värdefulla marina områden i
Naturvårdsplanen

12. Följa upp och utveckla nya
metoder för att minska
nedskräpning i Malmös vatten

Beskrivning
Förslag på marina områden som
identifierats utifrån utförda
inventeringar arbetas in i förslaget till
aktualiserad Naturvårdsplan som
planeras antas av
stadsbyggnadsnämnden under 2021.
Arbetet ska innehålla åtgärder för hur
vi ska jobba mer strategiskt,
systematiskt, långsiktigt och
målinriktat med kommunikation,
beteendefrämjande åtgärder och
dialog för att minska nedskräpningen
och spridningen av skräp till havet.
En mindre skräpkampanj kommer
även utföras.

År
2020–
2022

Förvaltning
Stadsbyggnads-kontoret
(ansvarig) och miljöförvaltningen.

(2020–
2021)
2019–
2021

Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig)

(2019–
2020)
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13. Effektivisera renhållningen i
Malmös kanaler och hamnar

20. Vidareutveckla arbetet med
havsmedvetenhet

21. Sun & Sea - klimatopera på
Malmö konsthall

26. Utreda upplåtelser längs
kust och vid vatten.

2019–
2021

En plan för hur Malmö kan arbeta med
havsmedvetenhet kopplat till
UNESCO:s Decade of Ocean Science
for Sustainable Development (2021–
2030) ska tas fram.
Sun & Sea Marina är en prisad litauisk
opera performance. Med lätt hand tar
föreställningen upp några av de mest
akuta frågorna om hållbarhet och
ekologi i vår tid. Förställningen och
olika kringarrangemang ska ske på
Malmö Konsthall. Stycket ska
anpassasas och få karaktär av
lokalsamhället; delar av ensemblen
rekryteras på plats i Malmö,
Köpenhamn, Bergen och Reykjavik.
Utredningen omfattar bland annat
följande:
Båtliv. Utreda möjligheten
för utökning av antalet
småbåtsplatser, restaurangbåtar,
husbåtar m.m. Båtar och husbåtar
leder till en ökad kustkänsla och
välfungerande småbåtshamnar är
viktiga.
Vattensport. Malmö
profilerar sig redan inom exempelvis
vindsurfing och wakeboard. Hur kan
detta utvecklas?
Utreda förutsättningarna
för att permanenta och iordningställa
dykplatsen på Ön.
Nya badplatser efterfrågas
redan i nya exploateringsområden, till
exempel Glasbruket och Ön, och i
framtiden även i Nyhamnen.
Restaurang- och
caféverksamhet samt uteserveringar

(2019–
2020)
2022
(2020)

2020–
2021
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Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig)

Miljöförvaltningen (ansvarig) och
kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen (ansvarig) och
miljöförvaltningen

(2020)

2020–
2021

Fastighets- och gatukontoret
(ansvarig)

(2020–
2023)

Genomförda aktiviteter
I förslaget till reviderad handlingsplan har aktiviteter som genomförts och avslutats samlats i en
bilaga sist i dokumentet istället för under respektive kapitel. Beskrivningen av dem har kortats ner
något för att inte dokumentet skulle bli onödigt långt.
Övriga redaktionella ändringar
Genomgående i förslaget till reviderad handlingsplan har texter uppdaterats med aktuell
information. Det rör sig bland annat om namn på personer i styrgrupp och samordningsgrupp,
uppdatering av stycken i inriktningstexter eller i beskrivning av aktiviteter samt rättelser av rena
stavfel och dylikt.
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