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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-17 kl. 09:00-10:10

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Gunn Hanéll (M) (Andre vice ordförande)
Christian Kutzner (S)
Björn Johansson (S)
John Ola Nilsson (V)
Sasha Steneram (M)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Ola Johansson (SD)
Jolanta Payne (S) ersätter Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande)
Izabela Striner (S) ersätter Ann-Sofie Garsén (S)
Alexandra Thomasson (V) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Gabriela Herendic (M) ersätter Patrick Reslow (-)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Harris Abdullah Cheema (S)
Carl Hammarström (M)
Linda Obiedzinski (M)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (sekreterare)
Ann-Sofie Nordh (avdelingschef)
Pia Orredsson (kommunikationschef)
Ann Andersson (ekonomichef)
Katarina Falk (avdelningschef)
Jonas Svensson (vuxenutbildningschef)
Niklas Anderberg (gymnasieutbildningschef)
Josefin Thedeby (enhetschef)
Jonas Andersson (kommunikatör)
Johan Bohman (Saco)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-12-20

Protokollet omfattar

§141

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Johanna Olsson
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia
Justerande

...........................................

Gunn Hanéll

…………………………………
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Avtal mellan Stadsfastigheter och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för framtagande av programhandlingar

GYVF-2018-4529
Sammanfattning

Efter dialog med Stadsfastigheter kan det konstateras att ombyggnad av nuvarande fastighet
Makrillen 3 för att öka antalet elevplatser inte är möjlig.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt tidigare planering haft för avsikt att
genomföra renoveringar och ombyggnationer vid Universitetsholmens gymnasium. Orsaken
är att ventilationen i nuläget inte motsvarar lagkraven samt att det finns behov av att öka
antalet elevplatser. Med befintliga brister i ventilationen kan i nuläget nuvarande lokaler inte
användas fullt ut.
Efter dialog med Stadsfastigheter kan det konstateras att ombyggnation av nuvarande
fastighet för att öka antalet elevplatser inte är möjlig då fastighetens stomme inte klarar av
den planerade förändringen.
Den nya skolfastigheten planeras innehålla både högskoleförberedande program och
yrkesprogram med en beräknad elevkapacitet för 1200 elever. Verksamheten behöver lämna
lokalerna senast december 2020. I byggprocessen måste även tid för rivning och sanering
beaktas. Den nya skolfastigheten beräknas tidigast vara färdigställd till sommaren 2023.
Detta avtal har till syfte att säkerställa Stadsfastigheters kostnader för framtagande av
underlag för projektet. Den maximala kostnaden för framtagande av underlag beräknas till
5 000 000 kronor.

Beslut

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget och tecknar avtalet med
Stadsfastigheter.
Beslutet skickas till

Stadsfastigheter
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-12-17 nybyggnad av Universitetsholmens
gymnasium
Förslag till avtal 5080-1578-100

