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Projektplan för Malmö stads åtagande i M21 - Malmö för det 21a
århundradet

STK-2018-677
Sammanfattning

Malmö stad och näringslivet har bildat partnerskapet M21 och i februari 2019 undertecknades
en avsiktsförklaring med syfte att utveckla och testa nya urbana lösningar i relation till
Agenda 2030 och det nationella initiativet Testbädd Sverige.
Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag, att tillsammans med berörda
förvaltningar, utarbeta och återkomma med en projektplan som specificerar Malmö stads
åtaganden. M21 har hittills bekostats och bemannats av stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen och stadskontoret. Under 2019 genomförs en förstudie och
intressentanalys inför 2020–2023. För att kunna genomföra denna långsiktiga satsning på
hållbar stadsutveckling bedöms behovet vara en samlad budget på cirka 22,5 miljoner kronor
fördelat under perioden 2019–2023.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner projektplan för M21 och anvisar stadskontoret 3,5 mkr
2019 ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beakta finansiering av M21 i kommande
budgetberedningar med cirka 19,0 mkr under perioden 2020–2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med planering av hur
politisk styrning och återrapportering ska ske.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
av beslutspunkt 3 i enlighet med följande:
3. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med planering av hur politisk styrning och
återrapportering ska ske.
Samtliga ledamöter instämmer i tilläggsförslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen, Kansliet för hållbar utveckling, stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 181126 §697
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Projektplan för Malmö stads åtagande i M21
Projektplan M21 till KSAU 181126
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-677
Projektplan för Malmö stads åtagande i M21 – Malmö för det 21a århundradet
När man nu har lyckats samla så många aktörer inom näringslivet omkring ett projekt så är det viktigt
att näringslivet får riktigt inflytande över projektet och att detta syns i projektets strukturer.
I projektplanen nämns inte något av de problem och utmaningar som Malmö stad står inför idag. M21
måste präglas mer av de problem och utmaningar som Malmöborna upplever med tanke på att det är
deras skattemedel som kommer bekosta projektet. Vi Sverigedemokrater måste kunna förklara för
Malmöborna varför deras skattemedel finansierar detta projekt och hur ett sådant projekt ligger i
kommuninvånarnas intresse.
Istället för floskler om att Malmö ska bli ”framtidens framtidsstad redan idag” så måste M21 kopplas till
dagens Malmö och dess utmaningar och ha detta som en utgångspunkt. Syftet med projektet måste
förtydligas ännu mer så alla Malmöbor kan förstå varför detta ska genomföras.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

