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I anslutning till det mellan Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1124,
nedan kallad ”Kommunen” och Malmö Arena Tower AB, org. nr 559055-5131, nedan kallat
”Bolaget”, upprättade köpeavtalet beträffande del av fastigheten Malmö Arenan 2 (”Området”)
har träffats en överenskommelse enligt nedan.
Med Bolaget nedan menas även bolag inom koncernen.

ÖVERENSKOMMELSE
om social hållbarhet

1.

Bakgrund

1.1

Bolaget arbetar aktivt med social hållbarhet i projektet.

2.

Sociala åtagande

2.1

Bolaget förbinder sig att inom projektet vidta följande åtgärder att följas upp på
beskrivet sätt.

2.2

Bolaget har valt att fokusera på driftskedet i projektet.

2.3

Bolaget, alternativt med samverkande entreprenörer, har som tydlig ambition
att under driftskedet erbjuda praktikplats för någon eller några personer, som
idag står utanför arbetsmarknaden. Bolaget åtar sig att delta i en inledande
dialog med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) för att identifiera
förutsättningar för att ta emot arbetssökande personer på praktik och anställning i sin verksamhet. Genom detta bidrar Bolaget till att fler personer som idag
står utanför arbetsmarknaden får arbetslivserfarenhet som möjliggör en framtida anställning. Bolaget åtar sig att informera leverantörer och entreprenörer
om att ASF kan var behjälpliga och rådgivande i arbetet med att ta emot
praktikanter.
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2.4

Bolaget avser även att starta samarbeten och studiebesök som skapar möten
mellan skolor och näringsliv. Ambitionen är att insatsen ska kunna leda till bl.a.
ökad inspiration och motivation till utbildning och arbetsliv.

2.5

Åtgärderna kommer att följas upp vid möte som Kommunen kallar till.

3.

Giltighet

3.1

Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning av att köpet av
Området kommer till stånd och fullföljs.

4.

Behandling av personuppgifter

4.1

Personuppgifter

kommer

att

behandlas

i

enlighet

med

EU:s

dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid
behandling av personuppgifter. Ändamålet och den rättsliga grunden för
behandlingen

är

fullgörande

av

detta

avtalsförhållande.

Ansvarig

för

behandlingen är tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att
behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret.

Avtalet vari

personuppgifterna förekommer kan bli föremål för utlämnande i enlighet med
offentlighetsprincipen och kommer att sparas för arkivändamål i enlighet med
tekniska nämndens arkivredovisning. Den registrerade har rätt att begära tillgång
till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt
att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Den registrerade har
även rätt att begära att få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format, så
kallad rätt till dataportabilitet. Ansökan ska ställas till tekniska nämnden.
Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontaktuppgifter:
Tekniska nämnden
August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: tekniskanamnden@malmo.se

Malmö stads dataskyddsombud
August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: dataskyddsombud@malmo.se

Av denna överenskommelse är två likalydande exemplar upprättade och
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utväxlade.
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Andréas Schönström

Göran Dahlander
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