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Remiss från kommunstyrelsen - Förslag på genomförandeorganisation
Storstadspaket Malmö - Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen, STK-2018-66
SBN-2018-798
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat förslag på genomförandeorganisation för Storstadspaketet Malmö
till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Ärendet redovisar stadskontorets förslag till organisering som arbetats fram i samarbete med gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.
Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att framföra till kommunstyrelsen vad stadsbyggnadskontoret anfört i bifogat yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följebrev Förslag på genomförandeorganisation Storstadspaket Malmö - Storstadsavtalet i
Sverigeförha
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180528 Förslag genomförandeorganisation Storstadspaket Malmö
(Sverigeförhandlingen)
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
§400 KS AU Förslag på genomförandeorganisation Storstadspaket Malmö (Storstadsavtalet i
Sverigeförhandlingen)
Objektavtal kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Samverkansavtal Malmöpendeln Lommabanan etapp 2
G- Tjänsteskrivelse SBN 180823 Genomförandeorganisation för storstadspaketet
Förslag till yttrande SBN 180823 Genomförandeorganisation för storstadspaketet

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2018-08-23

SIGNERAD

2018-08-14

Beslutet skickas till

2 (2)
kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har skickat förslag på genomförandeorganisation för Storstadspaketet Malmö
till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter senast den 31 augusti 2018. I föreliggande ärende
redovisas stadskontorets förslag till organisering som arbetats fram i samarbete med gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Dokumentet Plan för genomförande är tänkt
att utgöra ett styrdokument för genomförandet av storstadsavtalet med staten, och dess åtaganden. Dokumentet ska styra genomförandet och följas upp enligt respektive nämnds och förvaltnings behov. Dokumentet beskriver på övergripande nivå aktiviteter i tid och rum och dess avgränsningar, samt hur kostnaderna ska hanteras och fördelas. Förslaget bygger på den inriktning
och de storstadsavtal som beslutats i kommunfullmäktige (26 oktober 2017) och som beretts i
stadsbyggnadsnämnden den 21 september 2017 (§ 339), och av övriga medverkande nämnder.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör

