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Sammanfattning

Malmö stad deltar i det Vinnovafinansierade nationella programmet Sharing Cities Sweden.
Programmet leds av Lunds universitet och drivs tillsammans med Göteborgs stad, Umeå
kommun och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Malmö, Göteborg, Umeå och
Stockholm utgör fyra olika testbäddar inom programmet. Samarbetet regleras i ett
koordinatorsavtal.
Testbädd Malmö utgörs av Sege Park. Testbädden koordineras av miljöförvaltningen och drivs
av sex parter utöver Malmö stad; Lunds universitet, Trianon, Svensk Form Syd, Eon, Sveriges
lantbruksuniversitet och IVL Svenska miljöinstitutet. Samarbetet regleras i ett partneravtal.
Sharing Cities Sweden önskar förlänga koordinatorsavtalet med åtta månader samt ersätta en
frånträdande part med en ny part. Partneravtalet ska förlängas med motsvarande tid. Testbädd
Malmö önskar samtidigt lägga till en part i projektet. Förslaget påverkar inte nämndens kostnad
eller åtagande, förlängningen innebär snarare en möjlighet att hinna avsluta och rapportera
påbörjade aktiviteter till Vinnova inom projekttiden.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner ändringsavtalet till Koordinatorsavtalet och uppdrar åt nämndens
ordförande att underteckna avtalet.
2. Miljönämnden godkänner ändringsavtalet till Partneravtal om testbädd Malmö och uppdrar åt
nämndens ordförande att underteckna avtalet.
3. Miljönämnden uppdrar åt ordföranden att underteckna eventuella kommande ändringsavtal till
Partneravtal om testbädd Malmö, förutsatt att dessa inte inbegriper förändringar av nämndens
kostnad eller åtagande.
4. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-03-02
Bilaga 1 – Ändringsavtal till Koordinatorsavtal
Bilaga 2 – Ändringsavtal till Partneravtal om testbädd Malmö
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Bilaga 3 – Koordinatorsavtal
Bilaga 4 – Partneravtal om testbädd Malmö
Bilaga 5 – Populärsammanfattning Sharing Cities Sweden

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-03-24
Skickas till

Ändringsavtal till Koordinatorsavtal skickas till Lunds universitet. Ändringsavtal till Partneravtal
skickas till samtliga parter inom testbädd Malmö.
Ärendet

Ärendet omfattar två ändringsavtal. Dessa beskrivs nedan.
Lunds universitet har i egenskap av programledare för Sharing Cities Sweden översänt
Ändringsavtal till Koordinatorsavtal om samarbete kring det nationella programmet Sharing Cities Sweden för
underskrift. Ändringen innebär följande:
1. Kungliga Tekniska Högskolan frånträder Koordinatorsavtalet och ersätts av RISE
Research Institutes of Sweden AB.
2. Koordinatorsavtalets giltighetstid ska ändras till att gälla till och med den 31 augusti
2021.
3. Koordinatorsavtalet ska i allt övrigt gälla oförändrat mellan Lunds universitet, Göteborgs
stad, Malmö stad, Umeå kommun och RISE Research Institutes of Sweden AB.
I Ändringsavtal till Partneravtal om testbädd Malmö önskar testbädd Malmö dels välkomna en ny
partner i projektet och dels förlänga avtalstiden i enlighet med ändringsavtal till
Koordinatorsavtal. Ändringen innebär följande:
1. ABF Malmö ska från och med den 1 januari 2020 vara part till Partneravtalet.
2. Partneravtalets giltighetstid ska ändras till att gälla till och med den 31 augusti 2021.
3. Partneravtalet ska i allt övrigt gälla oförändrat mellan parterna.
Förslaget påverkar inte nämndens kostnad eller åtagande, förlängningen innebär snarare en
möjlighet att hinna avsluta och rapportera påbörjade aktiviteter till Vinnova inom projekttiden.
Miljönämnden föreslås även uppdra åt ordföranden att underteckna kommande ändringsavtal till
Partneravtal om testbädd Malmö för att underlätta administrationen av projektet.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Kristina Lembre, utredare. Samråd har skett med Olof Liungman,
avdelningschef, Nasrin Bigdelou, enhetschef och Juliet Leonette, utredare, miljöstrategiska
avdelningen samt Sofie Holmkvist, enhetschef och Daniel Kjellqvist, stadsjurist, avdelningen för
kansli och juridik.
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Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

