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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-17 kl. 14:30-16:40

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Bo Mats Brogren (M)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Erik Kjellstenius (Planeringssekreterare)
Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö)
Katarina Falk (Strateg)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Cecilia Hanner Falkehed (Enhetschef LOPE)
Louise Strand (Direktör Stadsfastigheter)
Anna Mellgren (Utvecklingssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar
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Samarbetsavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten Virket 8,
Malmö stad

GYVF-2021-617
Sammanfattning

I Malmö stad förväntas antalet ungdomar i gymnasieålder att öka kraftigt de kommande åren.
För att möta ökningen har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom sin
lokalbehovsplan 2021-2035 uttryckt behovet av att upphandla en ny gymnasieskola som kan
tas i bruk inför läsåret 2023/2024 med ett hyresavtal om 15 år. Detta ärende avser beslut om
att ingå ett samarbetsavtal med Fastighets AB Fordonskolan (Hemsö) i syfte att reglera
programhandlingsarbete och upphandling av byggentreprenad för nybyggnation av en
gymnasieskola. Arbetet som regleras i samarbetsavtalet ska i sin tur leda fram till ett förslag
till hyresavtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Fastighets AB
Fordonskolan (Hemsö) för en nybyggd gymnasieskola inom fastigheten Virket 8 på
Södervärn. Hyresavtalet planeras färdigställas för beslut i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2021-05-28 och kommunstyrelsen 2021-06- 09.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen, LOPE
Fastighets AB Fordonskolan (Hemsö)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse samarbetsavtal - Nybyggnation av gymnasieskola inom
fastigheten Virket 8, Malmö stad
Förslag till samarbetsavtal för nybyggnation av gymnasieskola
Bilaga till samarbetsavtal - preliminär tidplan

