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Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

HVO-2019-1034
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna omförhandlat hyresavtal
inom fastigheten Basunen 3 på Erikslustvägen 15. Tillträdesdagen samt hyrestidens början är
bestämd till första månadsskiftet efter avtalets signering och hyrestiden löper till och med den
sista dagen i den kalendermånad som inträffar närmast efter en period om 10 år efter den dag
som fastställs som faktisk tillträdesdag. Årlig hyreskostnad uppgår till 4 098 500 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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för särskilt
boende Basunen inom fastigheten Basunen 3, Erikslustvägen 15.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet för särskilt boende Basunen inom fastigheten Basunen 3.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör eller dennes
ställföreträdare att, efter tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet
med Bertlands Fastigheter Basunen KB.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Hyresavtal Basunen
Förslag till hyresavtal Basunen 2019-06-13
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling

