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Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

HVO-2019-1034
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att på nytt teckna omförhandlat
hyresavtal inom fastigheten Basunen 3 på Erikslustvägen 15. Avtalet föreslås löpa under
perioden 2019-06-01 – 2029-05-31 med en årlig hyreskostnad om 4 449 800 kronor.
Hyresrabatt utgår med 1 000 000 kr verksamhetsår 1, 500 000 kr verksamhetsår 2 och
200 000 kr verksamhetsår 3. Driftskostnader ingår i hyran. Tillägg på hyran de första tio åren
med 338 000 kronor vilket avser verksamhetsanpassningar. Hyran kommer att hanteras inom
hälsa,- vård- och omsorgsnämndens budgetram.
LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa,- vård- och omsorgsnämnden att
godkänna förslaget till hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar förslag till hyresavtal för särskilda
boendet Basunen till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för omförhandling av
avtalet.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Ajournering

Nämndens sammanträde ajourneras klockan 10.09 - 10.32.
Återremiss

Ordförande föreslår att hyresavtalet återremitteras till förvaltningen för omförhandling.
Nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Hyresavtal Basunen
Förslag till hyresavtal
Yttrande från LiMa
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16
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Bilaga 3

4

Särskilt yttrande § 55
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi kan konstatera att Malmö stad som rimligtvis med sin storlek borde kunna förhandla fram
förmånliga hyresavtal gör precis tvärtom.
Föreliggande ärende var en omförhandling för ett befintligt särskilt boende där framförhandlat resultat
motsvarar samma kostnad som vad en nybyggnation kostar eller 1900kr/kvm. Det motsvarade en
hyreshöjning på hela 90 %. Den styrande minoriteten var beredd att köpa av LiMa framförhandlat
hyresförslag och därmed medverka till att trissa upp lokalhyrorna på Erikslust. Att just Malmö stad
medverkar till att trissa upp hyror för lokala egna företagare i området är direkt upprörande. Att den
styrande minoriteten sedan i olika sammanhang framför att det är viktigt att pressa ned
byggkostnaderna för att skapa bostäder med billiga hyror, samtidigt som man sedan medverkar till att
trissa upp hyror i redan befintliga fastigheter är närmast hyckleri.
Nu blev man tvingad att återremittera ärendet då MP, V och SD tillsammans med oss var beredda att
yrka avslag på hyresärendet. Vi ser framemot att se hur hyreskontraktet ser ut när det kommer tillbaka.
Skulle det se likadant ut så tvekar vi inte på att yrka avslag igen, för våra skattemedel skall gå till skola,
vård och omsorg och inte till framförhandlat dåliga höga hyror.
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Ärende 04. HVO-2019-1034
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi Sverigedemokrater presenterade ekonomiska beräkningar för nämnden som visade helt
orimliga avkastningar på investerat kapital.
Lima, vår fastighetskonsult, har enligt vårt synsätt inte uttömt de möjligheter som finns till
att få ner kostnaderna för förvaltningen.
I de siffror som presenterades ligger en hyreshöjning på 90 %. Årshyran skulle bli
4,449800 Miljoner. Vid en räntenivå på 2 %, skulle kapitalet som förräntas, uppgå till drygt
222 miljoner kronor. Eftersom hyreshöjningen är 90 % så skulle ursprungskapitalet enligt
vår kalkyl ha varit 116 miljoner kronor i fastighetsvärde. Vi ser alltså en värdeökning med
106 miljoner kronor.
Låt oss titta lite på vad det kostar att renovera 32 lägenheter.
En inte orimlig helrenoveringskostnad ligger kring 300.000 kr per lägenhet detta gör på
totalen 9,6 miljoner kronor i investeringskostnad.
Dessa 9,6 miljoner genererar alltså en värdestegring över en natt på 106 miljoner. Med
andra ord så är investeringen återbetald efter 2,16 år och man har nu en fastighet med ett
avsevärt högre värde.
Påverkan på omkringliggande fastigheter riskerar också att bli påtaglig vilket i
förlängningen påverkar vår gemensamma ekonomi.
Ett sätt att få ner hyreskostnaderna skulle kunna vara att förvaltningen själv gör ett avtal
om renovering med egna medel.
Vi ser med glädje på att de styrande insett problematiken genom att återremittera ärendet
för ytterligare utredning.

Ilvars Hansson (SD)

Eva Hallén (SD

