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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-03 kl. 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Roslund (M) ersätter Noria Manouchi (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Lena Wetterskog Sjöstedt (Avdelningschef)
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Justerande
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§319

3

§

319

Förslag på genomförandeorganisation Storstadspaket Malmö Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen

STK-2018-66
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 att godkänna förslag till ramavtal, två
objektsavtal samt samverkansavtal för finansiering och medfinansiering av storstadsåtgärder
inklusive bostadsbyggande i Malmö. De utgör resultatet av arbetet i Sverigeförhandlingen
som pågått sedan hösten 2014 fram till hösten 2017. Investeringarna innebär utbyggnad och
elektrifiering av Malmös stadsbusstrafik, utvecklad Pågatågstrafik på Lommabanan in i
Malmö (den så kallade Malmöpendeln), nya cykelbanor samt utbyggnad av cirka 28 500
bostäder. Investeringarna ska ses som ett paket av åtgärder och benämns i arbetet som
Storstadspaket Malmö. I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge stadskontoret i
uppdrag att i samråd med gatukontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret
skyndsamt återkomma med förslag till genomförandeorganisation i Malmö stad. Förslag till
plan för genomförande inklusive organisering beskrivs i ärendet som kommunfullmäktige har
att fatta beslut om. Synpunkter har inhämtats från tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslås i ärendet också att för egen del besluta
om fördelning av anslagna kommuncentrala medel motsvarande 7 miljoner kronor för 2018
samt att avsätta motsvarande summa för fördelning under 2019 i enlighet med stadskontorets
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Plan för genomförande för Storstadspaket
Malmö (Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen).
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen fördelar 4,5 miljoner kronor för 2018 till tekniska nämnden samt
2,5 miljoner kronor för 2018 till stadsbyggnadsnämnden för genomförandet av
Storstadspaket Malmö med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande
och att 7 miljoner kronor avsätts för genomförandet av Storstadspaket Malmö under
kommunstyrelsens anslag till förfogande för fördelning under 2019.
Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, ekonomienheten
Beslutsunderlag





KSAU förslag till beslut 180924 §544
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180924 Förslag genomförande Storstadspaket Malmö
Remissvar från tekniska nämnden
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Stadsbyggnadsnämnden beslut §256 180823 med Särskilt yttrande (L+M)
Särskilt Yttrande (L+M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Förslag plan för genomförande maj 2018
Ramavtal 8 Storstad Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö_bilaga 1 finansieringsplan
Ramavtal 8 Storstad Malmö_bilaga 2 specifikation inkl tidplan
Objektavtal kollektivtrafik och cykel i Malmö
Objektavtal kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Samverkansavtal Malmöpendeln Lommabanan etapp 2
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Bilaga 13

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende STK-2018-66

Förslag på genomförandeorganisation Storstadspaket Malmö Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen
Sverigedemokraterna har in en tidigare reservation varit tydliga med våra åsikter och
ståndpunkter kring Storstadspaket Malmö. Vi stödjer inte S och Mp förslag so med
sina förslag kommer att slå ut all biltrafik och möjligheter till parkering i Malmö.
Cykeln först är inte något vi ställer oss bakom. Alla trafikslag måste få plats och vi
kommer inte stödja fler så kallade superbusslinjer.
Vi kommer självklart att ta ställning i varje enskilt ärende när dessa kommer att
hanteras i nämnder och fullmäktige.

Magnus Olsson (SD)
med instämmande av:
Rickard Åhman-Persson (SD

Anders Olin (SD)

