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Sammanfattning

År 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en ny grönplan för Malmö. Planen har samordnats med skyfallsplan,
dagvattenstrategi och naturvårdsplan som behandlar specifika aspekter av de grönblå frågorna.
Planen följer den struktur som pekas ut i Ny reviderad handbok - Riktlinjer för utformning av Malmö
stads styrdokument.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna fastighets- och gatukontorets och stadsbyggnadskontorets förslag till Plan för
Malmös gröna och blå miljöer,
att skicka Plan för Malmös gröna och blå miljöer till kommunfullmäktige för antagande under
förutsättning att stadsbyggnadsnämnden också godkänner planen samt
att föreslå kommunfullmäktige ge tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden,
miljönämnden, kulturnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplaner eller aktiviteter som inom
respektive nämnds uppdrag bidrar till att förverkliga planen samt att ge tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan fungera som en stödjande och samordnande
resurs för ovanstående nämnders arbete.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Om planen
Plan för Malmös gröna och blå miljöer är ett strategiskt dokument som samlar och konkretiserar
kommunens mål som berör de gröna och blå miljöerna och pekar ut en riktning för det fortsatta
arbetet. Planen har ett ekosystemtjänstperspektiv med fokus på de reglerande, kulturella och
stödjande ekosystemtjänsterna. Begreppet ekosystemtjänster beskriver på vilka sätt samhället och
vi människor är beroende av och drar nytta av naturen. Dessa har tillsammans med
översiktsplanens ambitioner om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad sammanfattats till
fyra inriktningsmål:
1.
2.
3.
4.

Att stärka malmöbornas hälsa och välbefinnande
Att klimatanpassa Malmö
Att stärka den biologiska mångfalden
Att stärka malmöbornas delaktighet och deltagande.

Planen preciserar inriktningsmålen med ett antal resultatmål som har formulerats med
utgångspunkt från de miljöer där de ska förverkligas: parker, naturområden och urbant vatten;
gator och torg; kvartersmark; landsbygdens mark och vatten; hav och kust; stråk och kopplingar.
Tillsammans täcker dessa miljöer hela kommunens yta. För att undvika överlappning med
naturvårdsplanen formuleras inte resultatmål för biologisk mångfald i Plan för Malmös gröna och blå
miljöer. Men inriktningsmålet Att stärka den biologiska mångfalden finns i planen tillsammans med en
beskrivning av detta mål. Avsikten med detta är att ge en bild av de samlade värden som de
gröna och blå strukturerna bidrar med. När det gäller inriktningsmålet Att klimatanpassa Malmö
har resultatmål som behandlas i Skyfallsplanen eller Dagvattenstrategin uteslutits.
Plan för Malmös gröna och blå miljöer är ett led i arbetet med att förverkliga den
kommunövergripande översiktsplanens mål en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Den bidrar
också till att förverkliga KF-mål 1 (en ung, modern och global stad), 3 (en stad för barn och
unga) och 8 (en ekologiskt hållbar stad), samt nationella och globala miljö- och hållbarhetsmål.
Planen har samordnats med skyfallsplan, dagvattenstrategi och naturvårdsplan som behandlar
specifika aspekter av de grönblå frågorna. Dessa dokument kompletterar Plan för Malmös gröna och
blå miljöer.
Om arbetet
Förslaget till Plan för Malmös gröna och blå miljöer har utarbetats i en förvaltningsöverskridande
arbetsgrupp med representanter för fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret,
serviceförvaltningen, miljöförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Samma
förvaltningar har varit representerade i styrgruppen för planen. Fastighets- och gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret har lett arbetet samt färdigställt planen efter förvaltningsremiss och
nämndsremiss.
Om uppdraget
År 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en ny grönplan för Malmö. Enligt projektplanen som var ett underlag för
beslutet skulle arbetet med den nya grönplanen innebära att:
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a) identifiera och utveckla planeringsverktyg
b) ta fram riktlinjer och metoder som kan säkerställa tillgången och användbarheten av
gröna och blå miljöer i Malmö
c) föreslå åtgärder för att höja kvaliteten och användbarheten av stadens gröna och blå
miljöer och att bättre tillvarata naturens/markens förmåga att producera
ekosystemtjänster.
d) skapa en gemensam förvaltningsövergripande målsättning för planeringen och
förvaltning av gröna och blå miljöer i Malmö
Planen skulle enligt kommunfullmäktiges beslut tas fram med beaktande av stadskontorets
synpunkter på ärendet. Stadskontoret hade fyra synpunkter:
e) att det fortsatta planarbetet följa den struktur som pekas ut i Ny reviderad handbok Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument
f) att det borde göras en analys av vilka närliggande styrdokument som finns och beakta
möjligheten att slå samman styrdokument
g) att en vidareutvecklad plan för Malmös gröna miljöer skulle ersätta befintlig grönplan,
samt borde möjligheten prövas att inordna den nya planen i andra styrdokument
h) att uppföljning och utvärdering borde tydliggöras i den nya planen
Anpassningen till Ny reviderad handbok - Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument har
inneburit att det som tidigare var ett strategiskt dokument (Grönplanen) tas fram i form av flera
dokument som ska beslutas på olika nivåer. Plan för Malmös gröna och blå miljöer är utformad för
beslut av kommunfullmäktige. Denna måste kompletteras med handlingsplaner som beslutas på
nämndsnivå av berörda nämnder, det vill säga i första hand tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden, men även servicenämnden, miljönämnden och kulturnämnden.
Plan för Malmös gröna och blå miljöer innebär ett förverkligande av mål (d) ovan, det vill säga en
gemensam förvaltningsövergripande målsättning för planeringen och förvaltning av gröna och
blå miljöer i Malmö.
På ett övergripande plan svarar Plan för Malmös gröna och blå miljöer mot mål (b) och (c) ovan, det
vill säga att ta fram riktlinjer och metoder samt att föreslå åtgärder för att höja kvaliteten och
användbarheten. Men för att fullt ut uppnå målen krävs handlingsplaner. Detta krävs även för att
uppnå mål (a) att identifiera och utveckla planeringsverktyg. Planeringsverktyg kommer att
användas i nämndernas arbete och bör därför tas fram inom berörda nämnder på uppdrag av
kommunfullmäktige.
Stadskontorets synpunkter (f) och (g) om att samordna Plan för Malmös gröna och blå
miljöer med översiktsplanen har beaktats, men på grund av att planarbetet inte har varit
synkroniserat i tid har detta inte varit möjligt att genomföra fullt ut. Plan för Malmös
gröna och blå miljöer har dock utformats så att relationerna med näraliggande
styrdokument är tydlig utan överlappningar. Det är därmed möjligt att i ett senare skede
samordna planen med andra planer eller integrera den i översiktsplanen.
Stadskontorets synpunkt (h) om att uppföljning och utvärdering bör tydliggöras har tillgodosetts
genom att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sammanställa de
handlingsplaner och de aktiviteter som görs inom ansvariga nämnders verksamhetsområde för
att förverkliga planen. Den konkreta och detaljerade uppföljningen och utvärderingen måste
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formuleras i respektive handlingsplan.
Ansvariga

Patrik Widerberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

