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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-07-24
Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz
Enhetschef
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet
STK-2019-823
Sammanfattning

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ansökan om avrop av
driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen utökar stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag 2019 med 2,5 Mkr med
finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen utökar tekniska nämndens kommunbidrag 2019 med 4,7 Mkr med
finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 §120
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 190523 §142
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Avrop av driftsmedel för tjänster avseende
Storstadspaketet

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-05
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ansökan om avrop av
driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet.
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Bakgrund
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Kommunfullmäktige godkände vid sammanträdet den 25 oktober 2018 förslag till Plan för
genomförande för Storstadspaket Malmö (Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen).
I Plan för Genomförande av Storstadspaketet i Malmö beskrivs samordningsorganisationen där
ledning och styrning av Storstadspaketet Malmö anges. I samordningsorganisationen grundläggs
principbeslut för utformning, framdrift och upplägg av avtalsobjekten.
I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 oktober 2018
beslutade kommunstyrelsen för egen del
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.
Nämndsbudget för finansiering beslutades av kommunstyrelsen den 13 februari 2019. Inom
kommunstyrelsens anslag till förfogande finns 7,2 Mkr upptaget för Storstadspaketet.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har nu inkommit med ansökan om avrop av
driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet. Nämnderna skriver i sin ansökan att
stadsbyggnadskontorets insatser i samordningsorganisationen kommer att vara relativt konstant
under avtalsperioden medan fastighets- och gatukontorets insatser kommer att öka utifrån
dagens bemanning.
Stadsbyggnadskontoret har i dag en samordningsgrupp som består av huvudsamordnare,
trafiksamordnare, strateg och controller. Fastighets- och gatukontoret har en samordningsgrupp
som består av huvudsamordnare, controller och kommunikatör. Tekniska nämnden skriver att
det finns ytterligare ett behov av att komplettera med bland andra administratörsamordnare och
exploateringssamordnare, vilka bedöms tillträda under 2019.
I nämndernas ansökan framgår att behovet av driftsmedel för år 2019 uppgår till 2,5 Mkr för
stadsbyggnadsnämnden och 4,7 Mkr för tekniska nämnden.
Stadskontorets kommentar

Nämnderna har i sina respektive budgetskrivelser för 2020 begärt justering av kommunbidraget
för hela projektets tid. Detta då samordningsorganisationen för Storstadspaketet är en
samordningsorganisation som kommer att bestå under hela projektets tid.
Ansvariga

Elisabeth Eklund Enhetschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

