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 Kommunstyrelsen 
 

Styrning och ledning av utvecklingen av södra åstråket och Nya 
Studenternas 2012 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta den föreslagna organisationsmodellen för det fortsatta arbetet med utvecklingen av 
södra åstråket och nya Studenternas enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2010 om en modell för ledning och styrning av 
stadsutvecklingsprojektet södra åstråket och arenaprojektet vid Studenternas IP (KSN-2010-
0556). 
  
Arbetet som därefter bedrivits har varit att planera för en utveckling av åstråket enligt 
grundintentionerna i ÖP 2010. I arbetet ingår att väva samman hamn- och 
båtuppställningsfrågor, stadsutvecklingsfrågor, evenemangs- och idrottsfrågor så att en tydlig 
inriktning ges till hur innehållet, med avseende på utformning, nåbarhet och finansiering, ska 
lösas. 
 
En organisationsstruktur för arbetsprocessen beslutades där den leds av KLK med en 
projektgrupp där representanter från berörda kontor finns representerade.  
Två styrgrupper, en för hela området utveckling och en för arenafrågan beslutades. 
Styrgrupper finns på såväl tjänstemanna- som politisk nivå, se bilaga 2. 
 
För hela området håller ett program på att tas fram. Det beräknas att kunna antas under tidig 
vår 2012.   
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I arbetet med åstråket har det varit viktigt att ha en fastlagd organisationsstruktur då projektet 
innehåller olika delområden, tidplaner och samarbetspartners. 
 
Med anledning av att en ny organisation trätt i kraft 2012-01-01 behöver organisationen av 
projektet revideras.  
 
För 2012 föreslås att processledningen för projektet flyttas från KLK till KSU där den bedrivs 
i processen ”Ta fram planer för samhällsutveckling”. Projektet återrapporterar till 
chefsgruppen för strategisk samhällsbyggnad, CSB, och till kommunstyrelsens styrgrupp för 
samhällsbyggnadsfrågor. De frågor som är direkt knutna till arena och idrott återrapporterar 
till den befintliga organisationen för arenafrågor som finns i kommunen. 
  
Styrgruppen för arenafrågor ändras enligt följande;  
tjänstemannagruppen består av stadsdirektören, projektansvarig för arenafrågor, direktör för 
KSU, mex-ansvarig samt processansvariga från huvudprocesserna planer för 
samhällsutveckling och fritids- och idrottsanläggningar.   
 
I den politiska styrgruppen kompletteras KSAU med presidierna för fastighetsägarnämnden 
(FHN), gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), idrotts- och fritidsnämnden (IFN) och plan- 
och byggnadsnämnden (PBN).  
 
Förslag på ny organisationsstruktur redovisas i bilaga 1. 
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