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Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2021-288

Kommunfullmäktige

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn och
husbåtsetablering i Malmö
STK-2021-81

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har i Kommunfullmäktige väckt motion om
kulturhamn och husbåtsetablering kring Malmös hamnbassänger och kajer. I motionen
föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att ge berörda nämnder, däribland Tekniska
nämnden, i uppdrag att ta fram ett program till förslag för kulturverksamhet och husbåtar.
I motionen föreslås mer aktivering av inre hamnen där Köpenhamnsbåtarna lade till. Här
finns idag upplåtelser för en teaterbåt, en restaurangbåt och två båtar för kulturell
verksamhet som bland annat har musikevent. Här upplåts även kajplats för ångbåten Bore
som fungerar som ett museum. Tekniska nämnden har i ett tidigare beslut fastslagit att inom
Skeppsbron ska endast upplåtelser för kulturella och kulinariska verksamheter tillåtas.
Det finns många olika aspekter och målkonflikter som ses över för att områden för husbåtar
slutligen kan väljas ut och prövas genom nya eller ändrade detaljplaner. Som exempel på det
som behöver beaktas inför upplåtelse idag är bland annat kajernas utformning och vattnets
rörelse vilket medför begränsningar längst med flera av våra kajer. En annan begränsning är
att infrastruktur saknas, så som el, vatten och avlopp längsmed flera kajer. Gällande
hamnordning behöver likaså ändras. Även det är ett arbete som pågår.
Utöver detta arbete pågår ett arbete med att utreda kustskyddet och klimatets påverkan på
vattennivån och risker för översvämningar längst med kusten samt vilken hänsyn detta måste
beaktas i nyetableringar. Detta sammantaget innebär att Tekniska nämnden är positiv till
aktivering av hamnområden och husbåtsetablering, men att nyetableringar och
målkonflikterna närmare behöver utredas och att det arbetet redan pågår.
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Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till
ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet. Se
till protokollet bilagd reservation, § 202a.

