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MISSIV
För kännedom till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden

Förstudie storstadspaketet
SR-2020-164

Malmö stadsrevision har gjort en förstudie av storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö.
Syftet med förstudien har varit att inhämta information om storstadspaketet samt att utreda
eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av storstadspaketet.
Genomförd förstudie visar inte på ett behov av att genomföra en fördjupad granskning under
2021 av Malmö stads hantering av storstadspaketet. Förstudien har dock identifierat några
frågor som revisionen fortsätter att följa inom ramen för den grundläggande granskningen.
Tidplaner. Enligt uppgift i intervjuer är tidplaner prioriterade, och arbetet är pressat med
åtföljande förskjutningar. Faktorer som kan påverka detta är t.ex. möjligheten att rekrytera och
behålla projektledare på fastighets- och gatukontoret. Bostadsåtagandet uppges f.n. vara enligt
tidplan, men kan ev. påverkas bl.a. av kommande utbyggnad som i högre grad ska genomföras
på mark som kommunen inte äger.
Finansiering. Bland finansiella risker märks eventuella utgiftsökningar utöver den totala investeringsramen, där Malmö stad står för hela utgiftsökningen. En del i en sådan skulle kunna
vara driven av entreprenadindex. Vidare finns en risk att den ytterligare externa finansieringen
av cykelobjekten inte når upp till 50 % totalt.
Genomförandeorganisation. Organiseringen kring genomförandet av storstadspaketet har
initialt uppenbarligen varit behäftad med problem, som fastighets- och gatukontoret m.fl. arbetar på att lösa. En fungerande organisation är av vikt för såväl den s.k. framdriften av objekten, men även för t.ex. möjligheten att kunna hantera såväl risker som de nyttor som under
lång tid ska genereras, samt för möjligheten att rekrytera och behålla personal.
De ovan nämnda frågorna och eventuella andra risker som rör storstadspaketet kommer att
följas inom ramen för den grundläggande granskningen. Detsamma gäller hanteringen av de
nyttor som rör storstadspaketet.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2020-11-24 och beslutade att
översända rapporten för kännedom till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden.
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1. Sammanfattning
Syftet med förstudien har varit att inhämta information om storstadspaketet
samt att utreda eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö.
Genomförd förstudie visar inte på ett behov av att genomföra en fördjupad
granskning under 2021 av Malmö stads hantering av storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö. Förstudien har dock identifierat några frågor som revisionen fortsätter att följa inom ramen för den grundläggande granskningen
av berörda nämnder.
Tidplaner. Enligt uppgift i intervjuer är tidplaner prioriterade, och arbetet är
pressat med åtföljande förskjutningar. Faktorer som kan påverka detta är t.ex.
möjligheten att rekrytera och behålla projektledare på fastighets- och gatukontoret. Bostadsåtagandet uppges f.n. vara enligt tidplan, men kan ev. påverkas
bl.a. av kommande utbyggnad som i högre grad ska genomföras på mark som
kommunen inte äger.
Finansiering. Bland finansiella risker märks eventuella utgiftsökningar utöver
den totala investeringsramen, där Malmö stad står för hela utgiftsökningen. En
del i en sådan skulle kunna vara driven av entreprenadindex. Vidare finns en
eventuell risk att den ytterligare externa finansieringen av cykelobjekten inte
når upp till 50 % totalt.
Genomförandeorganisation. Organiseringen kring genomförandet av storstadspaketet har initialt uppenbarligen varit behäftad med problem, som fastighets- och gatukontoret m.fl. arbetar på att lösa. En fungerande organisation
är av vikt för såväl den s.k. framdriften av objekten, men även för t.ex. möjligheten att kunna hantera såväl risker som de nyttor som under lång tid ska genereras, samt för möjligheten att rekrytera och behålla personal.
De ovan nämnda frågorna och eventuella andra risker som rör storstadspaketet
kommer att följas inom ramen för den grundläggande granskningen. Detsamma gäller hanteringen av de nyttor som rör storstadspaketet.
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2. Förstudiens utgångspunkter
Inledning
Storstadspaket Malmö utgörs av investeringar i kollektivtrafik, cykelbanor samt
bostäder i hållplats- och stationsnära lägen. Ramavtal 8 Storstad Malmö är ett
avtal som undertecknades 2017 mellan staten, Region Skåne och Malmö kommun. För storstadsregionen Malmö innehåller avtalet en utbyggnad av nio kollektivtrafikobjekt och fjorton cykelobjekt, samt uppförandet av 28 550 bostäder. Staten är medfinansiär till kollektivtrafik- och cykelobjekten, och som motprestation ska bostäderna byggas i de berörda kommunerna, varav 26 750 i
Malmö.
Revisorskollegiet i Malmö stad har efter riskbedömning beslutat att genomföra
en förstudie av storstadspaketet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med förstudien är att inhämta information om storstadspaketet samt att
utreda eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av
storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö.
Förstudien avser att besvara följande frågor.
1. Vilka avtal och beslut finns?
2. Har samhällsekonomiska nyttor och effekter beräknats?
3. Har en samordnad genomförandeorganisation etablerats externt och internt för stadens arbete? Hur ser beslutsordningen ut? Hur ser ansvarsfördelningen ut inom staden?
4. Finns en riskhanteringsmodell – görs riskanalyser och följs de upp? Vilka
risker har identifierats?
5. Finns uppdaterade tidplaner? Finns avvikelser från dessa?
6. Hur ser finansiering och ekonomisk ansvarsfördelning ut?
7. Hur samordnas andra investeringar med storstadspaketet?
8. Integreras Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål och miljömål i övrigt
i arbetet med storstadspaketet?
9. Hur följs ekonomi, tidplaner, nyttor, objekt och bostadsutbyggnad upp
samt återrapporteras till nämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och
det partssammansatta samverkansorganet (“Styrelsen”)? Finns avvikelser?
Åtgärdas dessa?

Styrande dokument
 Avtal, bl.a. Ramavtal 8 – Storstad Malmö.
 Malmö stads interna styrdokument.
 Lagar (PBL m.fl.).
5 (21)

Metod
 Dokumentstudier av avtal, beslut, lagstiftning, regler och riktlinjer m.m.
kring storstadspaketet.
 Intervjuer samt frågor via e-post och telefon till tjänstepersoner på berörda förvaltningar. Representanter för fastighets- och gatukontoret,
stadsbyggnadskontoret, stadskontoret och miljöförvaltningen har intervjuats.
Förvaltningarna har getts möjlighet att faktagranska rapporten.

Avgränsningar
Förstudien har avgränsats till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår inte.

3. Bakgrund
Sverigeförhandlingen är en kommitté under Näringsdepartementet som tillsattes av dåvarande alliansregeringen 2014 under namnet Sverigebygget. Efter valet 2014 fortsatte uppdraget oförändrat men med det nya namnet Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingens uppdrag slutfördes och slutrapporterades
till regeringen i december 2017. Utöver uppdrag rörande höghastighetståg var
en del av förhandlingsuppdraget att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten, och öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna. Vidare ingick att ingå
överenskommelser för att främja cykling.
Det finns sex storstadsavtal som avser bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö,
Lund och Helsingborg. Ramavtal 8 Storstad Malmö, även benämnt Storstadspaket Malmö, utgör ett av storstadsavtalen. Det ingicks 171030 mellan å ena
sidan Sverigeförhandlingen som företrädare för staten och å andra sidan regionen och berörda kommuner.
Storstadspaketets avtalsstruktur innehåller även objektavtal och genomförandeavtal. Objektavtalen avser de enskilda kollektivtrafik- eller cykelåtgärderna,
och finansiering, medfinansiering och bostadsbyggande som rör dessa. Genomförandeavtalen ingås av kommunen med berörda parter utifrån ramavtalet
och objektavtalen.
I korthet innehåller storstadspaketet följande, med prisnivå januari 2016:
 Utbyggnad av fyra eldrivna Malmöexpresslinjer. Utgiften beräknas till 1,84
miljarder kronor.
 Utbyggnad av fyra eldrivna stadsbusslinjer. Utgiften beräknas till 1,37 miljarder kronor.
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 Utbyggnad av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. Utgiften beräknas
till 0,2 miljarder kronor.
 Utbyggnad av 14 cykelobjekt. Utgiften beräknas till 0,573 miljarder kronor.
 Malmö kommun ansvarar även för att uppföra 28 550 bostäder fram till år
2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan
markägare/entreprenör. 1800 av bostäderna ska uppföras i Lomma och
Kävlinge kommun.

4. Resultat av förstudien
Avtal och beslut
Vilka avtal och beslut finns?
Storstadspaket Malmö består av de avtal som framgår av figuren nedan. Se
även Figur 3 på sid 20.
Figur 1 avtalsstruktur Storstadspaket Malmö

Källa: Plan för genomförande storstadspaketet, Malmö kommunfullmäktige 2018-1025.

Storstadsavtalet (Ramavtal 8 Malmö och tillhörande objektavtal) godkändes av Malmö kommunfullmäktige i oktober 2017. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.
 Samverkansavtal mellan Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge
kommun godkändes av Malmö kommunfullmäktige 171026. Avtalet regle
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rar bl.a. Lommas och Kävlinges åtaganden avseende finansiering av utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 samt bostadsåtagandet om 900 bostäder/var i de två kommunerna.
Flera avtal och beslut har tillkommit efter Storstadsavtalets undertecknande.
Några av dessa framgår nedan:
 Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 godkändes av Malmö kommunstyrelse 190611. Avtalsparter
är Trafikverket, Lomma kommun, Kävlinge kommun, Malmö kommun
och Region Skåne. Avtalet tecknades som ett led i att Trafikverket påbörjade utbyggnaden.
 Plan för genomförande Storstadspaket Malmö godkändes av Malmö
kommunfullmäktige i oktober 2018. Detta är Malmö stads styrdokument
för genomförandet av storstadspaketet och dess åtaganden.
 Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö
(busslinjerna) inom ramavtal 8 - storstad Malmö godkändes av Malmö
kommunfullmäktige 191219. Avtalsparter är Malmö kommun och Region
Skåne.
 Genomförandeavtal för provisoriska åtgärder har tecknats mellan parterna Malmö kommun och Region Skåne genom Skånetrafiken, vilket innebär att MalmöExpressen linje 8 kommer att vara elektrifierad redan
2022.
 Policydokumentet Värdeprogram för Storstadspaketet beslutades i tekniska nämnden i januari 2019 och beskriver vilka värden som ska vara
vägledande för fastighets- och gatukontorets arbete med att förverkliga
Storstadspaketet.

Tidplaner
Finns uppdaterade tidplaner? Finns avvikelser från dessa?
I Ramavtal 8 har parterna överenskommit om nedanstående tidpunkter för
trafikstart för bussobjekten och Malmöpendeln, exklusive tid för överklaganden.
 EL-Malmö Express Linje 2 hela sträckan år 2027.
 EL-Malmö Express Linje 4 år 2024.
 EL-Malmö Express Linje 5 år 2024.
 EL-Malmö Express Linje 8 hela sträckan år 2025, provisoriskt 2022.
 EL-Buss Linje 3 år 2031.
 EL-Buss Linje 6 år 2027.
 EL-Buss Linje 9 hela sträckan år 2027.
 EL-Malmö Express Linje 10 år 2029.
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 Malmöpendeln – Lommabana Etapp 2 år 2024, justerat till 2026 1.
Tid- och betalplan finns dels för kollektivtrafikobjekten (busslinjer och Lommabanan/Malmöpendeln), dels för cykelobjekten. Samtliga tid- och betalplaner för kollektivtrafikobjekten har reviderats 2, senast per 200331. Enligt uppgift förutsattes då att tillräckliga resurser, stöd och rutiner/processer fanns tillgängliga, men tidplanen kan inte kan hållas fullt ut varför fastighets- och gatukontoret håller på att se över vilka konsekvenser detta får.
I förhållande till den ovan nämnda tidplanen, daterad 2020-03-31, har vissa
projekt skjutits framåt i tiden. Detta gäller för vissa bussobjekt linje 2, 4, 8 och
10 som enligt uppgift senareläggs:
 linje 10 - en byggata i Hyllie är något försenad.
 linje 2 – ett antal planerade förstudier har inte kommit igång som planerat.
 linje 4 – finns inget utrymme för förseningar, trafikstart 2024.
 linje 8 – ett antal planerade förstudier har inte kommit igång som planerat.
Dessutom pågår provisoriska åtgärder längs linjesträckningen för att klara
en tidigarelagd trafikstart (flyttad från 2025 till 2022).
Cykelobjektens tid- och betalplaner har reviderats. Inga cykelobjekt har färdigställts per 200831. Arbetet sker integrerat med kollektivtrafikobjekten eftersom cykelobjekten i huvudsak löper längs samma sträckningar som kollektivtrafikobjekten.
Enligt uppgift från stadsbyggnadskontoret har 8 884 bostäder färdigställts
inom storstadspaketets influensområde sedan storstadsavtalets undertecknande 171030 t.o.m. 200831. Antalet färdigställda bostäder inom storstadspaketets influensområde perioden 200101-200831 var 2 116 stycken. Tekniska
nämndens målvärde är 4 000 färdigställda bostäder vid mandatperiodens slut.
Tekniska nämndens bedömning är att målvärdet kommer att nås.

4.2.1 Kommentar till risker
Enligt uppgift i intervjuer är tidplaner prioriterade, och arbetet är mycket presssat med åtföljande förskjutningar. Faktorer som kan påverka detta är t.ex. möjligheten att rekrytera och behålla projektledare på fastighets- och gatukontoret.
Bostadsåtagandet uppges f.n. vara enligt tidplan, men kan ev. påverkas bl.a. av

Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 godkändes av Malmö kommunstyrelse 190611.
2
Uppdrag av Styrelsen till Malmö kommun och regionen; enligt Årsrapport 2019 för
ramavtal 8 Storstad Malmö.
1
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kommande utbyggnad som i högre grad ska genomföras på mark som kommunen inte äger.

Finansiering
Hur ser finansiering och ekonomisk ansvarsfördelning ut?
Tabell 1 Sverigeförhandling investeringsplan totalt, mkr prisnivå 2016
Inv.utgift Kommu- Statlig med- Annan
Driftkon- Antal
totalt
nens utgift finansiering medfinan- sekvens der
Objekt
siering
netto
Elbuss
3 210
1 605
1 605
0
153
Malmöpendeln
(Lommabanan)
200
17
100
83
1
Cykel
573
430
143
0
39
Summa
3 983
2 051
1 848
83
194
Källa: Plan för genomförande storstadspaketet, Malmö kommunfullmäktige 2018-10-25.

Investeringsmedlen täcker kostnader för att planera, projektera och bygga
om och bygga till transportinfrastruktur inklusive laddinfrastruktur samt gatumiljöer på allmän platsmark utmed de stråk där kollektivtrafikobjekten och cykelbaneobjekten ligger. Staten bidrar genom Storstadsavtalet med 50 procent
av finansieringen för stadsbussprojekt och Pågatågsprojekt samt med 25 % av
finansieringen för cykelprojekten.
I Ramavtalet avsnitt 6.3 framgår att kommunen svarar för kostnadsökningar för projektet i den mån detta medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids. För Objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2
ska regionen, kommunen och Trafikverket samt andra berörda parter överenskomma om kostnadsökningar/ tilläggslösningar.
Enligt ramavtalets bilaga 1 ”Finansieringsplan” betalas statens slutfinansiering på 428 mkr ut 2035 om bostadsåtagandet på 28 850 bostäder är uppfyllt
senast vid utgången av 2035, annars gäller motsvarande med året 2040 som
tidpunkt. Om bostadsåtagandet inte är uppfyllt senast vid utgången av 2040 får
parterna avtala om ny tidpunkt för utbetalning av slutfinansieringen.
Ramavtalets finansiering indexregleras med konsumentprisindex, KPI, vars
indexutveckling ligger lägre än anläggningssektorns entreprenadindex. Detta
kan medföra kostnadsökningar som inte ingår i avtalet och statens finansiering.
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bostä-

26 750
1 800
28 550

Enligt Plan för genomförande bör annan extern finansiering sökas för att
uppnå 50 procent statlig finansiering av cykelobjekten, t.ex. genom stadsmiljöavtal. Detta skulle fullt ut kunna innebära 143 mkr i ytterligare extern finansiering av cykelobjekten där staten enligt Ramavtalet står för 25 %. 3

4.3.1 Kommentar till risker
Bland finansiella risker märks eventuella utgiftsökningar utöver den totala investeringsramen, där Malmö stad står för hela utgiftsökningen. En del i en sådan skulle kunna vara driven av entreprenadindex. Vidare finns en risk att den
ytterligare externa finansieringen av cykelobjekten inte når upp till 50 % totalt.

Genomförandeorganisation
Har en samordnad genomförandeorganisation etablerats externt och internt för stadens arbete? Hur ser beslutsordningen ut? Hur ser ansvarsfördelningen ut inom staden?
Se Figur 2 på sid 19 för illustration till nedanstående text.
I ramavtalet beskrivs den övergripande partssammansatta samverkansorganisationen för principiella frågor, Styrelsen. Staten tillsätter ordförande, medan
kommun och region har en ordinarie ledamot och ersättare vardera. Ramavtalet beskriver vidare hur Projektstyrelser för objekten kollektivtrafik och cykel
ska bildas under kommunens ordförandeskap. En särskild projektstyrelse
för Lommabanan etapp 2 bildas under Trafikverkets ordförandeskap.
Stadens organisation kopplad till Storstadspaketet beskrivs i Plan för genomförande. Planen antogs av kommunfullmäktige i oktober 2018. Enligt den beslutade planen är grundprincipen ”att ansvar för genomförande och beslut i
enskilda detaljplaner, exploateringsprojekt och infrastrukturprojekt bereds och
fattas inom ramen för ordinarie nämnds- och förvaltningsstruktur”. Uppdelningen innebär t.ex. att stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planprogram, detaljplaner och bygglov, och tekniska nämnden ansvarar för infrastruktur- och
exploateringsprojekten.
En samordningsstruktur på politisk och operativ nivå inrättades när Plan för
genomförande beslutades i kommunfullmäktige. Strukturen har fyra nivåer:
 en politisk referensgrupp som utgörs av kommunstyrelseberedningen,
 en samordnande styrgrupp på förvaltningschefsnivå,
 en operativ samordningsledning på avdelningschefsnivå och
3

25 % av 573 mkr = 143 mkr.
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 en samordningsarbetsgrupp på handläggarnivå.
Utöver ovanstående inrättades även en styrgrupp och stråksamordningsorganisation internt på fastighets- och gatukontoret.
Enligt ramavtalet behandlar Styrelsen frågor som projektets omfattning och
avgränsning, tidplaner , budget och prognoser, samt andra frågor av stor vikt
eller av väsentlig betydelse. Överenskommelser i Styrelsen ska göras i konsensus och kan komma att behöva godkännas av respektive parts beslutande organ. Respektive Projektstyrelse ansvarar för att i konsensus besluta på en mer
detaljerad nivå avseende åtgärder om omfattas av projektstyrelsens objektavtal.
Inom Malmö stad gäller ordinarie beslutsordning.
Enligt uppgift vid intervjuer är Malmö stads samordningsorganisation utformad utifrån antagandet att storstadspaketet är ett projekt, varför t.ex. fastighets- och gatukontoret till en början byggde upp arbetet med storstadspaketet som om det var ett projekt. Med tiden har de insett att detta inte var
lämpligt, utan att det istället bör drivas inom den s.k. linjen, t.ex. exploateringsoch mobilitetsenheterna inom fastighets- och gatukontoret. Bl.a. uppges mellanchefsnivåerna 4 – både på fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret - ha hamnat utanför, vilket skapade problem när arbetet skulle ”in i
linjen” om dessa inte var tillräckligt involverade. Storstadspaketet uppges ställa
stora krav på anpassning av arbetssätt, processer, rutiner m.m. En samsyn på
behovet av samordning och ansvar för storstadspaketets genomförande på
mellanchefsnivån uppges nu finnas på fastighets- och gatukontoret. Det var
från början inte tydligt hur samordningsorganisationen skulle tillämpas och vilken typ av frågor som den skulle hantera, och om den skulle ha en informerande roll eller beslutande roll. Samordningsorganisationen har f.n. en delvis
koordinerande roll – den samordnar, löser gränsdragningsfrågor, bereder frågor till möten med förvaltningarnas direktörer, m.m.
Det kan även finnas en risk i att fastighets- och gatukontorets ramavtalsleverantörer (konsulter och entreprenörer) har en begränsning i tillgängliga resurser
för att genomföra åtgärder.
Det har enligt uppgift även varit svårigheter att arbeta över förvaltningsgränserna. Stadsbyggnadskontoret menar t.ex. att de borde vara mer involverade
i arbetet; frågan har diskuterats mellan förvaltningarna. Samordningen med
Skånetrafiken tar utgångspunkt i en gemensamt framarbetad organisation och
mötesstruktur som delvis bygger på ett tidigare samarbete som utvecklats till
4

Enhets- och sektionschefer.
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att omfatta även Storstadspaketet. Denna samordningsorganisation omfattar
samma hierarkiska nivåer som den Malmö stad-interna samordningen (från
politisk nivå till handläggarnivå). Samarbetet och dialogen uppges fungera väl.
En omorganisation inom fastighets- och gatukontorets stadsutvecklingsavdelning har trätt ikraft 201001 i syfte att bättre hantera storstadspaketets bostadsleveranser och kollektivtrafikobjekt genom att tydliggöra mobilitets- resp.
exploateringsdelen. 5 Omorganisation uppges av fastighets- och gatukontoret
även hantera de problem, beskrivna ovan, som tidigare uppstod genom att mellanchefsnivåerna hamnade utanför.
Enligt tekniska nämndens delårsrapport 2020 är insatser kopplade till rekrytering och långsiktig kompetensutveckling med anledning av storstadspaketet
och Malmös fortsatta expansion i fokus. Enligt uppgift behöver minst 8 personer rekryteras med hänsyn till storstadsavtalet, och det behövs 4 heltidskonsulter med kompetens inom själva byggandet/genomförandet.

4.4.1 Kommentar till risker
Organiseringen kring genomförandet av storstadspaketet har initialt uppenbarligen varit behäftad med problem, som fastighets- och gatukontoret m.fl. arbetar på att lösa. En fungerande organisation är av vikt för såväl den s.k. framdriften av objekten, men även för t.ex. möjligheten att kunna hantera såväl
risker som de nyttor som under lång tid ska genereras, samt för möjligheten att
rekrytera och behålla personal.

Riskhantering
Finns en riskhanteringsmodell – görs riskanalyser och
följs de upp? Vilka risker har identifierats?
Risker hanteras enligt uppgift i enskilda projekt genom bl.a. projektdirektiv och
projektuppföljningsverktyg. Enligt Plan för genomförande ska en modell för
riskhantering utvecklas. Enligt uppgift från fastighets- och gatukontoret sker
riskhanteringen som rör storstadspaketet utifrån Malmö stads system för intern
kontroll inkl. riskanalys, och sker synkroniserat med årlig verksamhetsplanering och uppföljning kopplat till Malmö stads styrmodell. Förvaltningens projektstyrningsmodell och arbetssätt kring investeringsstyrning uppges också
styra hur riskanalys ska gå till i de enskilda projekten. Dessa faktorer medför

Exploateringsdelen har blivit en enhet med fyra sektioner. Mobilitetsdelen har blivit
en enhet med fyra sektioner.
5
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att fastighets- och gatukontoret inte anser att det finns behov av en särskild
modell för riskhantering.
Ett antal identifierade risker framgår av årsrapporten:
 Det allmänna konjunkturläget, lågkonjunktur – tidspåverkan (främst för
bostadsbyggandet).
 Kompetens- och resurstillgång inom branschen avseende intern rekrytering, konsult och entreprenörstillgång – tids- och kostnadspåverkan.
 Utbyggnad sker på liten geografisk yta under lång tid och belastningen på
trafiksystemet är svåröverskådlig – tids- och kostnadspåverkan.
 Överklaganden av upphandlingar och detaljplaner – tidspåverkan.
 Oförutsedda utmaningar i genomförandefasen – tids- och kostnadspåverkan.
 Indexutvecklingen - historiskt ligger KPI-utvecklingen, vilken finansieringen regleras med i avtalet mellan parterna, betydligt lägre än den indexutveckling som skett inom anläggningssektorn. Detta kan medföra kostnadsökningar som inte ingår i avtalet och finansieringen.

Samhällsekonomisk nytta
Har samhällsekonomiska nyttor och effekter beräknats?
Enligt Plan för genomförande följs nyttor och effekter upp med hjälp av indikatorer som exempelvis resandeutveckling, färdmedelsandelar och miljöprestanda. Vidare ska stor vikt läggas vid sociala nyttor och effekter i kommunens
interna uppföljning. I det övergripande genomförandeavtalet för kollektivtrafikobjekt mellan Malmö stad och Region Skåne från 2019 framgår att social
hållbarhet och miljö ska vägas in i utvecklingen av kollektivtrafiken. Enligt Årsrapport 2019 för ramavtal 8 Storstad Malmö ska kommunen utveckla en modell för nyttorealisering. Det finns ett förslag till uppdragsbeskrivning, som
ännu inte behandlats för beslut att genomföra uppdraget. Nyttorealisering och
uppföljning av nyttor kopplat till storstadspaketet sker enligt fastighets- och
gatukontoret genom förvaltningens och nämndens ordinarie uppföljningssystem kopplat till budget och verksamhetsplanering. Fler och fördjupade nyckeltal kommer enligt uppgift att tas fram för att komplettera dem som finns idag.
Sammantaget anser förvaltningen att detta innebär att det inte behövs en särskild modell för nyttorealisering.
I inledningen av Sverigeförhandlingen år 2014 begärde staten in nyttoanalyser
från berörda kommuner. Nyttoanalys, eller nyttokostnadsanalys, är en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i projekt. Det innebär en ansats till att
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uppskatta fördelar och kostnader genom att väga in alla aspekter som kan räknas som vinster eller förluster skapade av projektet. Aspekterna anges i monetära termer (t.ex. kronor).
Malmö stad lämnade år 2015 in en slutlig reviderad nyttoanalys som underlag i förhandlingsarbetet. Stadens analys redogör för de nyttor som efterfrågats, exempelvis arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta men
redogör bara i undantagsfall för monetära värden. Det är värt att notera att
Sverigeförhandlingen 2015 hade stort fokus på höghastighetståg och spårbunden kollektivtrafik, vilket inte är fallet i det slutliga avtalet, Ramavtal 8 Storstad
Malmö, från 2017. I Malmö stads slutliga reviderade nyttoanalys ingick dock
analys av Lommabanan etapp 2 och kortfattat kring cykelåtgärder.
Trafik- och mobilitetsplanen (TROMP) 6 antogs av Kommunfullmäktige
2016 och är ett övergripande strategiskt styrdokument. Planen lyfter bl.a. behovet av att etablera nya samarbeten kring social hållbarhet och att tydligare
koppla arbetet med Kommissionen för ett hållbart Malmös handlingsplan till
trafik- och mobilitetsfrågor.
Kommunfullmäktige godkände i oktober 2018 ”Storstadspaket Malmö Plan
för genomförande - åtgärder för utbyggd kollektivtrafik, cykel och bostäder”, vilket är ett styrdokument för genomförandet av storstadspaketet och
dess åtaganden. I Plan för genomförande fastställs ett antal mål för storstadspaketet:
 En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö.
 En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder
i staden.
 En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt till
följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet.
 Ökad resandekapacitet genom fler MalmöExpressenbussar.
 Säkert och tryggt för resenärerna.
 Införande av eldrift i stadens busstrafik – renare luft och tystare fordon.
 Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister.
 Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad.

TROMP antogs av kommunfullmäktige 160303. Utdrag: Malmö stads Trafik- och
mobilitetsplan beskriver hur en progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till
att skapa ökad livskvalitet för fler malmöbor, besökare och verksamma.[…] I likhet
med stadens översiktsplan tar planen ett grepp om planeringen och förtydligar hur en
mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas.
6
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Policydokumentet Värdeprogram för Storstadspaketet beslutades i tekniska
nämnden i januari 2019 och beskriver vilka värden som ska vara vägledande
för fastighets- och gatukontorets arbete med att förverkliga Storstadspaketet.
De fyra övergripande värdena är En företagsam stad, En attraktiv grön och
myllrande stad, En trygg och jämställd stad, samt En stad som är redo för
framtiden.
Idéstudier ska tas fram för samtliga MalmöExpress-stråk (buss). Tekniska
nämnden antog 200612 en första idéstudie över MalmöExpressen linje 4 som
ett led i genomförandet av Storstadspaketet. Idéstudien ska ligga till grund för
vidare förstudier av de olika delarna av busstråket (Segevång-Limhamn). I studien har förutsättningar kartlagts och viktiga aspekter identifierats för att säkra
måluppfyllelse av de mål som fastställts i Plan för genomförande. Studien presenterar även ett koncept som ska säkra att effektmålen uppnås samt att värdeprogrammet beaktas.

Samordning med övriga investeringar
Hur samordnas andra investeringar med storstadspaketet?
Följdinvesteringar och andra större investeringar hanteras enligt Plan för genomförande i särskild ordning, t.ex. genom stadens modell för investeringsstyrning. Tillkommande investeringar, som koordineras med genomförandet
av storstadspaketet, kan komma att föreslås för att bidra till ökad social hållbarhet.
Inom TN/FGK finns gemensamma styrgrupper för storstadspaketet och
ordinarie exploateringsprojekt. Vidare så innehåller objektsgodkännanden numera både exploateringsdelen och infrastrukturdelen (storstadspaketet).
En omorganisation inom FGK:s stadsutvecklingsavdelning har trätt ikraft
201001 i syfte att bättre hantera storstadspaketets bostadsleveranser och kollektivtrafik- och cykelobjekt genom att tydliggöra mobilitets- resp. exploateringsdelen. 7 Inom ramen för stadens samordningsorganisation har fastighetsoch gatukontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret enligt uppgift identifierat ca 25 projekt bland Ramavtalets ca 70 infrastrukturprojekt som
påverkas av eller gränsar till exploateringsprojekt där det behöver klargöras och skapas samsyn kring när och vad som behöver göras, vem som ansvarar
för vad, etc.

Exploateringsdelen har blivit en enhet med fyra sektioner. Mobilitetsdelen har blivit
en enhet med fyra sektioner.
7
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Tekniska nämndens interna kontrollplan 2020 innehåller en s.k. direktåtgärd som rör risk för bristande överblick av pågående och planerade arbeten i
stadsmiljön till följd av ej fungerande rutiner för inritande av geografiska objekt
i FGK-kartan. Konsekvenser av detta kan vara t.ex. sämre samordning av arbeten i stadsmiljön, fördröjning och ekonomisk skada. Fastighets- och gatukontoret ska säkerställa att en kontinuerlig uppdatering av GIS-verktyg för effektiv byggsamordning görs. Återrapportering ska ske senast i samband med
årsuppföljning av intern kontroll för 2020.

FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 och miljö
Integreras Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål och miljömål
i övrigt i arbetet med storstadspaketet?
FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 ska vara utgångspunkter och
integreras i projekten både i intern samverkan i Malmö stad och i samverkan
med externa aktörer. Storstadspaketet är viktigt för uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål, som är direkt kopplade till t.ex. Agenda 2030. Storstadspaketets åtgärder är också viktiga för Malmö stads och Region Skånes gemensamma mål att driva all lokal kollektivtrafik i Malmö med grön el. Miljöfrågor
i övrigt, t.ex. Malmö stads miljöbyggstrategi, hanteras i ordinarier processer.

Uppföljning och återrapportering
Hur följs ekonomi, tidplaner, nyttor, objekt och bostadsutbyggnad
upp samt återrapporteras till nämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och det partssammansatta samverkansorganet (“Styrelsen”)? Finns avvikelser? Åtgärdas dessa?
Staten ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av
Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella
ändringar och tilläggsavtal. Exempel är bostadsbyggande, ekonomi i projektet
och restidsnytta. Uppföljningen sker årsvis baserat på av bland annat Malmö
stad och Region Skåne insänd redovisning.
Inom Malmö stad ska Plan för genomförande styra genomförandet och följas
upp enligt respektive nämnds/förvaltnings behov. Nyttor och effekter ska följas upp med hjälp av indikatorer, t.ex. resandeutveckling, färdmedelsandelar,
miljöprestanda. Enligt Plan för genomförande ska en plan ska tas fram för
hur uppföljningen ska göras och vad som ska följas upp samt när. Det finns
ett förslag till uppdragsbeskrivning, men arbetet är i en tidig fas. Enligt uppgift
finns en utvecklingspotential i uppföljningen som kan ge en mer samlad bild
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av genomförandet och effekter/nyttor. Fastighets- och gatukontoret uppger
att det inte behövs någon särskild plan för hur uppföljningen ska göras utan
snarare komplettering av befintliga nyckeltal och uppföljning inom ramen för
Malmö stads reviderade styrmodell. Tekniska nämndens uppföljning är synkroniserad med den som sker till staten.
Uppföljningen i Malmö stad görs på dessa sätt:
 genom löpande uppföljning och rapportering av framdrift i sina åtaganden
inom ramen för Styrelsen och projektstyrelserna. Rapportering gör på styrelsemötena och genom en årlig uppföljningsrapport till Styrelsen, som i
sin tur rapporterar till regeringen via staten.
 genom uppföljning av bostadsåtagandet av stadsbyggnadskontoret. Rapporteras till stadskontoret och inom samordningsorganisationen.
 genom ordinarie uppföljning i delårsrapporter, årsanalyser etc. Rapporteras till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Den årliga uppföljningsrapporten rapporteras även till kommunstyrelsen, samt därifrån
vidare till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Avvikelser hittills rör bl.a. tidplan för kollektivtrafikobjekten (busslinjer).
Dessa hanteras i det löpande arbetet.
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Figur 2 Samordningsorganisation i Malmö stads plan för genomförande, godkänd i KF 2018-10-25.

19 (21)

Figur 3 Dokumentstruktur för Storstadspaket Malmö. Källa: Informationsärende i TNs trafikutskott i december 2019.
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Stadsrevisionens uppdrag

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i
Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra
verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de
förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de sakkunniga revisorerna
på revisionskontoret.
Utifrån resultatet i granskningen lämnas ofta rekommendationer till de granskade nämnderna och bolagen. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser
brister i verksamheten och syftar till att förbättra verksamheten. Stadsrevisionen följer upp om nämnden eller bolaget har genomfört åtgärder för att följa
revisorernas rekommendationer.
Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter som publiceras på Stadsrevisionens hemsida. För varje nämnd och bolag skrivs dessutom en årsrapport som sammanfattar det gångna årets granskning och ger de
förtroendevalda revisorerna underlag för sin ansvarsprövning utifrån kommunallagen.

Kontakt

Telefon: 040-34 19 55
Postadress: Stadsrevisionen Malmö stad, 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1
Email: malmostadsrevision@malmo.se
Hemsida: www.malmo.se/stadsrevisionen
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