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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Plan för genomförande för Storstadspaket
Malmö (Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 180924 Förslag genomförande Storstadspaket Malmö
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut §256 180823 med Särskilt yttrande (L+M)
Särskilt Yttrande (L+M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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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

