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Sammanfattning
Befolkningsprognosen visar att tillväxten skiljer sig kraftigt åt bland de äldre.
Gruppen i åldern 65–79 år uppskattas växa lite snabbare än staden som helhet,
medan gruppen 80–89-åringar förväntas växa nästan dubbelt så snabbt.
Samtidigt antas gruppen med Malmöbor 90 år eller äldre krympa under
prognosperioden.
På kort sikt innebär befolkningsprognosen ett minskat behov av antal platser
inom särskilt boende motsvarande ungefär ett boende. Från ungefär mitten
och framåt av prognosperioden kommer behovet att öka igen.
Förvaltningen har gjort en statusbedömning på 42 boenden i egen regi. Utifrån
denna bedömning kan det konstateras att 14 särskilda boenden har behov av
renovering, 13 särskilda boenden har eftersatt underhåll och är i behov av mer
omfattande renovering. Ytterligare ett särskilt boende kräver stora renoveringar
och saknar personalutrymmen. Därutöver anses att ett boende bör avvecklas
på grund av att boendet inte anses uppnå de funktioner och behov som finns
för att driva ett vårdboende. Det finns tidigare beslut från när förvaltningen var
uppdelad i olika stadsområden om nedläggning av tre boenden: Norra
Bulltoftavägen, Annetorpsgården, Hylliehemmet. Dessa utgör tillsammans 92
boendeplatser.
Det finns beslut att bygga Havsbrisen i Tygelsjö. Detta ersätter
Annetorpsgården och Hylliehemmet. Ytterligare ett boende är under utredning:
Sege Park. Tillsammans utgör Havsbrisen och Sege Park cirka 100 platser.
Växelvården finns utspridd på olika boenden i staden men kommer att
centraliseras till Mathildenborg. Centraliseringen till Mathildenborg kommer
innebära att cirka 20 platser kommer att frigöras, vilket möjliggör avveckling av
Norra Bulltoftavägen.
Inom ordinärt boende görs ett antagande om att samma andel av gruppen 80
år och äldre kommer att ha behov av hemtjänst. Detta innebär att
befolkningsökningen från år 2024–2029 kommer resultera i ungefär 120
ytterligare individer per år som är i behov av hemtjänst. Ökningen motsvarar
drygt en hel sektion per år. Avdelningen för ordinärt boende har inte behov av
fler lokaler under prognosperioden men funktionalitet i nuvarande lokaler
behöver utredas för att möjliggöra nya arbetssätt som kan tillgodose t.ex.
digitalisering inom avdelningen.
Verksamheterna inom avdelningen för hälsa och förebyggande stödjer brukare
och anhöriga att kunna bo kvar i ordinärt boende. Behovet av insatserna
förväntas öka på längre sikt till följd av den demografiska utvecklingen och i
takt med att fler individer bor kvar hemma längre. Detta gäller särskilt
dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Gällande kontorslokaler bedömer förvaltningen att det råder balans i antal
kontorsplatser.
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Idag har förvaltningen ansvar för 145 olika avtal som tillsammans står för cirka
145 000 kvm yta. Av de 145 avtal kommer 109 avtal löpa ut mellan åren
2019–2022. De flesta avtal har en uppsägningstid om 9 till 12 månader. En stor
utmaning för nämnden är kommande kostnadsutveckling vid omförhandling
av befintliga avtal.
Sammanfattningsvis har förvaltningen utrett hur de framtida behoven påverkas
av befolkningsprognosen och olika demografiska faktorer. Dessa har vägts
samman och bedömningar har genomförts för att klargöra behoven inom
förvaltningens olika verksamhetsområden på kort och lång sikt. Förvaltningen
behöver närmare utreda och förtydliga kring lokalernas tekniska kapacitet och
nyttjandegrad samt hur dessa kan effektiviseras på sikt.
Då lokalbehovsplanen bygger på flera antaganden är det av största vikt att
årligen följa upp och analysera behovet av lokaler.
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1. Inledning
Varför behövs en lokalbehovsplan och vilka krav ställs på
kommunen?
Kommunerna är skyldiga enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) att planera för bostadsförsörjningen för sina medborgare.
Syftet med lagen är att kommunerna ska ta fram riktlinjer för att planera för
bostadsförsörjningen. Planeringen syftar till att skapa förutsättningar för att
samtliga kommuninvånare kan leva i bra bostäder och främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Lagstiftningen ställer krav på att kommunerna ska tillgodose specifika behov
hos kommuninvånarna, däribland att planera för särskilda boenden för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har
kommunerna ett ansvar för att dels ge personer det stöd som kan behövas i
hemmet, dels inrätta särskilda boendeformer för personer i behov av särskilt
stöd, som till exempel äldreboenden. Kommunerna har dessutom ett särskilt
ansvar för att medverka i samhällsplaneringen och för att vara med och
påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån
ett socialt perspektiv. Denna lag fångar in flera målgrupper, som till exempel
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) är en kompletterande lag som
ger kommunen ytterligare ansvar för att tillgodose behovet av särskilda
boendeformer för personer med funktionsnedsättning. De vanligaste
boendeformerna är gruppbostäder och servicebostäder.
Prognoserna i denna lokalbehovsplan ger ett underlag för behovet av särskilda
boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL). Lokalbehovsplanen är
därför en viktig del för att få en långsiktig och likvärdig verksamhet över hela
staden. Prognoserna får stor betydelse för om det finns boenden att tillgå eller
inte och kan innebära relativt stora kostnadseffekter beroende på hur väl
prognoserna stämmer med det framtida verkliga utfallet eller behovet.

Syfte

I enlighet med Reglemente för kommunens lokalförsörjning (antagen av
kommunfullmäktige 17-18 december 1991, § 306, bih 210) ska varje
nämnd/förvaltning utifrån upprättade verksamhetsplaner årligen redovisa ett
långsiktigt lokalbehovsprogram till lokalförsörjningsavdelningen. Generella och
förvaltningsövergripande funktions- och lokalprogram skall ligga till grund för
lokalförsörjningsarbetet. Ansvaret för upprättandet ligger ytterst på
förvaltningarna/nämnderna.
För hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och hälsa- vård- och
omsorgsnämnden ska denna lokalbehovsplan tjäna som stöd och styrning för
att tillgodose lokalförsörjning med hänsyn till både kapacitet och ur ett
ekonomisk hållbart perspektiv. Lokalbehovsplanen ska:
• tydliggöra processen för lokalförsörjningen
• ge en helhetsbild över förvaltningens lokalanvändning, framtida
lokalbehov samt verksamhetsspecifika prioriteringar.
• tydliggöra behov, följa upp tidigare planering, redovisa planer för
utbyggnad.
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•

identifiera problem- och utvecklingsområden relaterade till
lokalplaneringen

Avgränsning
Lokalbehovsplanen avser hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen inom Malmö
stad och omfattar perioden 2021-2030. För nuläget tas även processer och
lokalbehov samt lokalförändringar avseende tidsperioden 2019-2020 med.
Denna rapport utgår från en geografisk avgränsning för att få en överblick
kring vilka områden i kommunen det råder fokus på kommande decennium.
Den geografiska överblicken gällande demografin utgår från Malmö stad i
helhet samt utifrån befolkningsprognosen och de tio gamla stadsdelarna,
medan det för de olika kapitlen har en geografisk överblick kring de fem
tidigare stadsområdena.
Fokus för årets lokalbehovsplan är att sammanställa det övergripande behovet
av särskilda boenden.
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2. Lokalbehovsplan som styrdokument
Ansvarsfördelning för lokalförsörjning
Reglemente för kommunens lokalförsörjning
Årligen sammanställer LiMa förvaltningarnas lokalbehovsplaner till
kommunstyrelsen i syfte att ge en kommunövergripande och samlad bild över
kommande års lokalförändringar mot bakgrund av planerad
verksamhetsutveckling. Sammanställningen kan också visa på behov av
fördjupade utredningar som är av strategiskt intresse för kommunen. Regler
kopplade till arbets- och ansvarsfördelning vid anskaffning och avveckling av
lokaler (lokalförsörjning) anges i Reglemente för kommunens lokalförsörjning (antaget
av kommunfullmäktige 17-18 december 1991, § 306, bih 210). Reglementet i
sin helhet finns i bilaga 1.
Reglemente för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
I Reglemente för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (antaget av kommunfullmäktige 27
april 2017, § 9) 27 § anges att nämnden ansvarar ytterst för att behovet av
lokaler och lägenheter är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av
sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10-årsperspektiv. Nämnden
ansvarar för att upprätta funktionsprogram avseende sina lokaler. Tekniska
nämnden ansvarar för anskaffning av de lokaler och lägenheter som det finns
behov av samt arbetet med att öka antalet trygghetsbostäder för äldre.
LiMa:s ansvar:
•
•
•
•
•
•

Anskaffning, avveckling
Förhandling om hyror
Stöd till förvaltningar
Lokalförsörjningsplaneringen
Kontraktsregistret
Lokalbanken
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Nämndens ansvar:

•
•
•
•

Nulägesbeskrivning
Behovsbedömning
Lokalbehovsplan
Uppföljning

Process
Idag är processen för anskaffning respektive avveckling för lokaler följande:
Anskaffning
--> verksamhet upplyser om behov till lokalsamordnare
--> lokalsamordnare skickar vidare behov till LiMa
--> LiMa undersöker om det finns något befintligt som kan anpassas
--> LiMa går vidare med förhandling eller återkopplar om inget finns
tillgängligt.
Avveckling/uppsägning
--> verksamheten meddelar lokalsamordnare
--> lokalsamordnare kontaktar LiMa
--> LiMa kontaktar fastighetsägare/förvaltare
Process för lokalförsörjning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett metodstöd för att
redovisa processen i sex steg för att prognosticera behov av särskilda boenden
för äldre, se bild nedan.

Källa: SKL

Förvaltningen behöver inför kommande lokalbehovsplaner och framtida
funktionsprogram utveckla sin process för att kunna säkerställa prognosen av
det framtida behovet av ändamålsenliga lokaler och fastigheter. Arbetet är
påbörjat, men behöver utvecklas vidare för att säkerställa ingående variabler
och påverkande faktorer. Detta beror på att förvaltningen saknar systemstöd
för att ta fram data gällande t.ex. vistelsetid på särskilt boende.
För att säkerställa nuläget och behovet framöver för bland annat investeringar,
bör en genomgående statusbedömning utföras till grund för en underhållsplan.
Därefter kan förvaltningen ha kontroll och överblick för att nyttja lokalernas
kapacitet på ett effektivt sätt, samt även anpassa lokaler för dess ändamål och
verksamhet. Dock finns en avsaknad av ett övergripande system och verktyg
som är kommungemensamt, vilket gör det svårt att följa behov och
uppföljning av lokalernas kapacitet och nyttjandegrad.
Mål med lokalförsörjningen
Behovet av lokaler varierar över tid både gällande utformning och kapacitet.
För att undvika onödiga kostnader för outnyttjade lokaler är det angeläget att
ständigt ha ett behovsanpassat utbud av lokaler. Tillsammans med
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verksamhetsavdelningarna ska bedömning göras av såväl kortsiktiga som
långsiktiga lokalbehov. Den årligen framtagna lokalbehovsplanen utgör
grunden för planeringen. Planeringsarbetet ska dessutom innefatta framtagande
av investeringsplan för planerade om-, till- och nybyggnationer.
Den fortlöpande lokalresursplaneringen har som mål att:
•
•
•
•
•

alla verksamheter har goda och ändamålsenliga lokaler
lokalerna anpassas till verksamheternas behov allteftersom dessa
förändras
fastighetsförvaltning utförs på ett rationellt sätt utifrån ekonomiska,
sociala och ekologiskt hållbara principer
olika myndighetskrav tillgodoses
krav på minimal och maximal kapacitet för varje lokaltyp.

Funktionsprogram
Funktionsprogram inom förvaltningen ingår som en del av den större
processen kring att tillgodose de behov förvaltningen har av lokaler.
Funktionsprogram syftar till att sätta ramar och ange inriktning för vad
lokalerna ska innehålla. Funktionsprogram ska både ange vilka
byggnadstekniska funktioner som ska tillgodoses och vilken standard och
utformning som lokalerna ska ha. Då förvaltningen har flera olika uppdrag
krävs att det finns olika funktionsprogram beroende på vilken verksamhet som
ska bedrivas och dess behov. Under hösten 2019 ska funktionsprogram för
särskilda boenden revideras. Utöver detta kommer framöver funktionsprogram
tas fram för övriga lokaltyper. Inriktningen på funktionsprogrammet anger
minimikrav vid nybyggnation och vid renovering av befintliga lokaler.
Funktionsprogrammet kommer därför påverka vilka lokaler som förvaltningen
kommer behöva avveckla och vilka lokaler som kommer behöva renoveras.
Under 2018 utfördes en översyn av samtliga särskilt boende i egen regi. Utifrån
översynen har en prioriteringslista tagits fram för att kunna avgöra vilka
särskilda boende som behöver renoveras och vilka som behöver undersökas
närmare för att ta ställning till om renovering är möjlig och om det är
ekonomiskt lönsamt eller inte.

9

3. Nuläge befintliga avtal med fastighetsägare
Idag har förvaltningen ansvar för 145 olika avtal som tillsammans står för cirka
145 000 kvm yta. Av de 145 avtalen kommer 109 avtal löpa ut mellan åren
2019–2022. De flesta avtal har en uppsägningstid om 9 till 12 månader. Nedan
redovisas fördelningen av fastighetsägare för samtliga avtal samt för särskilt
boende. MKB fastighets AB är Malmö stads fastighetsbolag. Malmö stad avser
stadsfastigheter som är en del av serviceförvaltningen. Privata är alla övriga
aktörer.

Fördelning av fastighetsägare samtliga avtal
MKB
6%
Malmö Stad
20%

Privata
74%

MKB

Malmö Stad

Privata

Fördelning av fastighetsägare för
42 särskilda boende

Malmö Stad
45%

Privata
55%

Malmö Stad

Privata

Under slutet av 2019 kommer lokaler som avses som kontor för förvaltningens
administration vara tillgodosedd troligen för kommande decennium.
Utöver detta finns behov och nuläge under varje kapitel.
En stor utmaning för nämnden är kommande kostnadsutveckling vid
omförhandling av befintliga avtal.
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Pågående omflyttningar
Under hösten 2019 och januari-februari 2020 kommer två större omflyttningar
att ske till lokaler på Storgatan 20 och Erikslustvägen 17-21. I samband med
dessa flyttar lämnar förvaltningen fem lokaler. Tre avtal är uppsagda för att
lämna vid årsskiftet 2019/2020 medan det pågår ett arbete med två avtal för att
hitta nya hyresgäster så att lokalerna kan lämnas i förtid. Det ena avtalet avser
Stora Nygatan 1 som löper till 2022-08-31 och det andra avtalet avser
Agnesfridsvägen 2 som löper till 2025-01-01.
Utöver ovanstående fem större lokaler lämnar förvaltningen ytterligare några
mindre lokaler samt delar av några lokaler.
Efter omorganisationen 2017 då förvaltningen bildades uppstod behov av att
samlokalisera avdelningen för myndighet, avdelningen för hälsa och
förebyggande, alla enhetschefer samt bemanningsenheten. Dessa verksamheter
kommer att flytta in i lokalen på Storgatan 20 där det kommer att finnas cirka
330 kontor.
I lokalen på Erikslustvägen 17-21 kommer 9 hemtjänstgrupper, HSL-personal
inom särskilt boende och rehabpersonal inom ordinärt boende att flytta in.
Hemtjänstgrupperna ger vård och omsorg till boende i bland annat
Slottsstaden, Mellanheden, Ribersborg, Rönneholm, Hästhagen, Fågelbacken
och Dammfri.
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4. Demografisk utveckling
Den demografiska utvecklingen kommer att innebära en rad förändringar
relaterade till den äldre delen av befolkningen. Antalet äldre blir allt fler räknat
både i antal individer och som andel av befolkningen. Detta beror på flera
faktorer, bland annat på stora årskullar under 1940- och 60-talen. Befolkningen
har också fått ett allmänt förbättrat hälsoläge, tack vare bland annat förbättrade
levnadsförhållanden och medicinsk utveckling som har skett fortlöpande under
1900- och 2000-talet. Som ett resultat av detta lever vi också längre, vilket
innebär att fler människor hinner utveckla olika typer av sjukdomar relaterade
till hög ålder. Detta innebär att en betydande del av befolkningen kommer att
ha behov av vård och stödinsatser, vilket påverkar de krav som ställs på
lokalerna. Samtidigt som utvecklingen går mot fler äldre sker också en
utveckling mot att befolkningsbasen i arbetande åldrar inte växer
proportionerligt lika mycket. Det finns en generell inriktning mot att vårdens
resurser förskjuts från sjukhusen till nära vård i ordinärt och särskilt boende
samt till primärvården och den kommunala sjukvården. Denna utveckling
kommer antagligen att fortgå och prägla utvecklingen i stor utsträckning
framöver vilket därför också påverkar planeringen och behovet av lokaler för
att tillgodose dessa behov.
Demografiska faktorer
Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i olika åldersgrupper av befolkningen skiljer sig något åt.
Desto äldre grupp desto vanligare är det att den högst avslutade utbildningen
är förgymnasial. Bland de allra äldsta, 95 år och äldre, är det strax över 50 %
som har en förgymnasial utbildning, 30 % som har gymnasial utbildning och
cirka 10 % som har eftergymnasial utbildning. Det är tydligt att den yngre och
nu arbetsföra befolkningen mellan 25 och 64 år har en högre utbildningsnivå
än den äldre befolkningen mellan 65 år och uppåt. Förklaringen är relativt
naturlig då det generellt sett skett en förskjutning över tid mot att allt fler i
befolkningen har en högre utbildningsnivå. För de födda runt 1930 som är
cirka 90 år gamla idag var det relativt ovanligt och endast ett fåtal som gick i
skolan efter gymnasiet.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

förgymnasial utbildning

Källa: SCB
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gymnasial utbildning

eftergymnasial utbildning

Generellt finns det ett tydligt samband mellan hälsa och utbildningsnivå i form
av att ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa på ett övergripande plan. Vi
vet också att den förväntade återstående livslängden är längre hos grupper med
högre utbildningsnivå jämfört med grupper med lägre utbildningsnivå. Det är
dock svårt att avgöra hur länge sambandet mellan utbildning och hälsa finns
och hur snabbt det avtar med åldern. SCB:s statistik över återstående år efter
ålder och utbildningsnivå för åren 2013–2017 (Se bilaga 2) för Skåne visar på
en skillnad på 2,47 år mellan en 65-åring som har förgymnasial utbildning och
en som har en eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan gruppen med
förgymnasial och eftergymnasial utbildning krymper allteftersom åldern ökar.
För de som är 80 år har skillnaden minskat till 1 år och för de som är 95 år eller
äldre har skillnaden minskat till 0,1 år. Effekten på återstående livslängd utifrån
utbildningsnivå har alltså i princip försvunnit helt vid 90 års ålder. Faktorn
utbildningsnivå för gruppen som har behov av särskilt boende verkar därför
inte vara något som behöver vägas in i analysen för att prognostisera behovet
av antal platser på särskilt boende.
Födelseland
För de allra äldsta är den största andelen av befolkningen född i Sverige och
därefter i Europa och övriga världen. Ju yngre åldrar desto större andel är
födda i Europa och övriga världen. De i åldersgruppen 55–64 år har den
största andelen som är födda i övriga världen utanför Norden och Europa.
Denna grupp kommer på längre sikt att tillhöra målgruppen för förvaltningens
ansvarsområde. Antagligen kommer inte sammansättningen av födelseland i sig
hos den äldre gruppen påverka behovet av äldreomsorg utan kanske snarare
innehållet och utformningen. Det kan t.ex. handla om fler individer som med
demens tappar sitt inlärda språk och istället går över till sitt modersmål.
100
80
60
40
20
0

Sverige

Norden utom Sverige

EU28 utom Norden

Övriga världen

Källa: SCB 2018

Hushållssammansättning
Andelen av den äldre befolkningen som är ensamboende är relativt konstant
över tid. Det har skett en liten minskning bland de allra äldsta, dvs. individerna
över 100 år men denna grupp utgör så få individer att det är svårt att uttala sig
om minskande trend eller inte.
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Andel
ensamboende
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-99 år
100+ år
Källa: SCB

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
38%
37%
37%
38%
38%
38%
38%
39%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
52%
51%
51%
51%
50%
50%
51%
51%
62%
61%
62%
62%
62%
61%
60%
61%
74%
74%
74%
73%
72%
73%
73%
72%
79%
81%
82%
83%
78%
80%
81%
81%
80%
81%
79%
78%
82%
80%
78%
74%

Utvecklingen för andel sammanboende sammanfaller och liknar den för
ensamboende och är stabil över tid varför det är svårt att anta att utveckling
skulle vara annorlunda framöver. Sammanboende kan påverka möjligheterna
att bo kvar hemma om den sammanboende parten kan vara ett stöd i vardagen.
Redovisningen av ensamboende respektive sammanboende tar inte hänsyn till
om en person bor i en kollektiv boendeform eller inte. Däremot kan det tänkas
att olika typer av kollektiva boendeformer för äldre skulle kunna påverka
effekten av att vara ensamboende så som ofrivillig ensamhet och isolering. Alla
individer går inte att fastställa om de är ensamboende eller sammanboende i
statistiken därför summerar inte de respektive tabellerna till 100 %.
Andel
sammanboende
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-99 år
100+ år
Källa: SCB

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
63%
63%
63%
63%
63%
62%
62%
62%
60%
61%
61%
60%
60%
60%
60%
60%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
47%
47%
47%
47%
47%
47%
47%
47%
36%
37%
36%
36%
36%
37%
37%
37%
25%
24%
23%
25%
26%
24%
25%
26%
19%
17%
16%
15%
20%
18%
16%
16%
13%
11%
13%
12%
9%
10%
14%
19%

Befolkningsprognos Malmö stad 2019–2029
Gruppen äldre från 65 år och uppåt utvecklas olika beroende på åldersintervall.
De yngsta äldre, dvs. de i gruppen 65–79 år, förväntas växa med 18 procent
eller 6 800 personer under prognosperioden, vilket är snabbare än gruppen i
arbetsför ålder i intervallet 20–64 år. Bland de äldre så är det gruppen i
åldersintervallet 80–89 år som förväntas växa allra snabbast. Gruppen består av
de årskullar som föddes under 1940-talet då födelsetalen ökade markant. Totalt
förväntas denna grupp växa med 32 procent, mer än dubbelt så snabbt som
staden totalt sett. Detta innebär att det förväntas finnas 3 700 fler 80–89åringar i Malmö år 2029 än vad det gjorde i slutet av 2018.
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Den allra äldsta Malmöborna, dvs. de som är 90 år eller äldre, förväntas istället
bli färre under perioden. Detta beror på att det under prognosperioden
kommer vara den relativt lilla mellankrigsgenerationen som kommer upp i
dessa åldrar. I ett första skede fram till år 2025 förväntas gruppen minska för
att sedan efter 2025 och framåt börja öka igen. Totalt förväntas gruppen med
de allra äldsta Malmöborna krympa med 12 procent fram tills 2029. Detta
innebär dock bara en minskning med mindre än 400 människor eftersom
gruppen är relativt liten. Men gruppen förväntas alltså börja växa redan 2025.
Efterhand som generationerna som uppnår en ålder på 90 eller äldre blir allt
större kan vi förvänta oss att denna grupp kommer fortsätta växa även efter
prognosperiodens slut.
90- år

Summa
65 år -

Summa
80 år -

4319

2893

52094

14170

4222

2847

52754

14092

7051

4249

2725

53523

14025

40089

7323

4350

2621

54383

14294

221269

40549

7628

4443

2566

55186

14637

2024

224110

40823

8121

4544

2503

55991

15168

2025

226815

41371

8495

4609

2490

56965

15594

2026

229733

41912

8925

4641

2497

57975

16063

2027

232380

42540

9196

4854

2537

59127

16587

2028

234966

43220

9428

5088

2589

60325

17105

2029

237404

44017

9519

5449

2631

61616

17599

Årtal

20-64 år

65-79 år

80-84 år 85-89 år

2019

211862

37924

6958

2020

214217

38662

7023

2021

216484

39498

2022

218695

2023

Var i Malmö sker ökningarna av antalet äldre Malmöbor?
Befolkningen i olika åldersgrupper är inte jämt fördelad över staden vilket
också innebär att olika åldersgrupper ökar respektive minskar i olika
omfattning i olika delar av staden. I stadsdelarna Centrum, Södra innerstaden,
Limhamn-Bunkeflo, Oxie, Rosengård och Kirseberg kan man se stora
ökningar av en eller flera av de äldre planeringsåldrarna redan fram tills 2024
och ännu större ökningar fram tills 2029. I Västra innerstaden, Hyllie och
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Husie förväntas istället många av de äldre åldersgrupperna minska. Detta beror
på att det inte bor så många i de åldersgrupperna i områdena och att gruppen
äldre flyttar i mycket mindre omfattning än yngre individer, även till
nybyggnation.
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Källa: Stadskontoret och SCB

Äldre kommer utgöra en allt större andel av den totala befolkningen
Den sammanlagda befolkningsutvecklingen av olika åldersgrupper påverkar
hur stor andel av den totala befolkningen som antalet äldre utgör. Om
inflyttningen är stor av andra grupper behöver inte andelen äldre öka trots att
antalet äldre ökat. Fram till 2029 blir andelen äldre större i centrum, Södra
Innerstaden, Oxie, Kirseberg och Rosengård. I Västra Innerstaden, Hyllie och
Husie minskar andelen äldre. I övriga stadsdelar är förändringen av andelen
mycket liten.
Andel äldre i olika stadsdelar 2018 och 2029
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2018
Källa: STK och SCB
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2029

Lägsta antalet avlidna personer på 50 år
Under 2018 avled 2 620 personer i Malmö. Det är den lägsta siffran sedan
1971. Det har inte avlidit så här få människor i Malmö under de senaste 50
åren. Detta beror dels på att medellivslängden i Malmö ökar; Malmöbor lever
allt längre och dels på att de som idag är riktigt gamla tillhör en generation som
föddes under mellankrigstiden, vilket var en relativt liten generation.
Malmö som halvmiljonstad
Prognosen då den totala befolkningen i Malmö uppgår till en halv miljon
invånare visar på att det sker stora ökningar av gruppen äldre. Antalsmässigt
sker den största ökningen i gruppen 65–79 år med cirka 22 400 fler individer.
Näst störst ökning sker i gruppen 80–84 år som fram till år 2047 ökar med
cirka 6 900 individer.
59638
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Källa: Stadskontoret
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4 477

8692

85-89
2047

2 989 5046
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5. Särskilt boende
Särskilt boende är en av fyra avdelningar inom förvaltningen som vidare består
av åtta enheter. Sex av dessa enheter bedriver verksamheter som ansvarar för
totalt 1 540 lägenheter fördelat på 42 olika boenden över Malmö varav det
största boendet har 72 lägenheter och det minsta har 13 lägenheter. Utöver de
sex enheterna med särskilda boenden finns även en HSL-enhet som utför
hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilda boenden. Inom avdelningen finns
också en kostenhet som har lokaler utspridda över staden.
Genom avtal med privata leverantörer finns cirka ytterligare 450 lägenheter där
förvaltningen under 2019 köpt platser. I juli 2019 användes totalt 1 951
lägenheter.
Nuläge
Gällande det framtida behovet av särskilda boendeplatser är det framförallt den
demografiska utvecklingen i åldersgrupperna 85 år och äldre som påverkar
behovet. Mellan åren 2018–2029 antas åldersgruppen 80–89 år att öka med
cirka 3 700 personer vilket motsvarar en ökning med cirka 32,5 procent.

I åldersgruppen över 90 år kommer det att minska med drygt 15 procent.
Slutsatsen är att det innebär en mycket marginell ökning av behovet av antal
platser på kort sikt, men det finns flertalet andra faktorer som påverkar
behovet på kort och lång sikt. Behovet av särskilda boendeplatser påverkas
bland annat av hur bostadssituationen för äldre i Malmö ser ut samt
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möjligheterna att bo kvar i ordinärt boende, vid behov med hjälp och stöd av
hemtjänst och hemsjukvård, samt eventuella möjligheter att flytta till ett mer
anpassat boende. Förvaltningen arbetar aktivt med att anpassa de befintliga
särskilda boendena utifrån förändrade behov, detta kan t.ex. innebära att
vårdboende omvandlas till ett gruppboende för personer med demenssjukdom.
Framtida byggnation av särskilt boende bör därför ta hänsyn till att
inriktningen på ett särskilt boende kan behöva variera över tid.
Idag finns inte alla förutsättningar på boendena för en utökad digitalisering. En
mer utbyggd digitalisering kan förbättra avdelningens framtida förutsättning att
lösa kompetensförsörjningen. Digitaliseringsmöjligheter kan skapa trygghet för
brukaren och frigöra tid och ge möjligheter att nyttja resurser och kompetens
där den bäst behövs. Flera boende saknar även fullgoda personalutrymmen och
är inte anpassade utefter de krav som finns gällande dokumentation,
omklädningsrum och liknande. Detta innebär att en del av de befintliga
lokalerna för särskilda boenden antingen behöver anpassas eller ersättas.
Eftersom hemtjänsten och hemsjukvård har utvecklats över tid kan brukare bo
kvar i sitt ordinära boende längre än tidigare vilket får till följd att inflyttningen
till det särskilda boendet sker i ett senare skede då brukarna vanligtvis har
utvecklat multisjukdom eller demenssjukdom. I gruppen av personer med
demenssjukdom finns det ett stort behov av omsorgsinsatser. En
ögonblicksbild från mars 2019 visar att cirka 40 % av alla brukare kräver så
kallade tvåmansinsatser i omvårdnadsarbetet. Hur arbetssätt och behov hos
brukare utvecklas över tid behöver följas för att kunna utforma lokalerna på ett
så effektivt sätt som möjligt.
Tabellen nedan visar utvecklingen över tid med antal platser inom olika
åldersgrupper på särskilt boende i Malmö stad. Sedan 2007 har behovet av
särskilda boendeplatser minskat. Minskningarna finns framförallt i
åldersgruppen 85-89 år där den största minskningen i antal har skett. För den
allra yngsta åldersgruppen 20-64 år skedde mellan 2016 och 2017 en
omfördelning mellan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen. Denna minskning ska därför tas hänsyn till i
analysen och är därför inte en konsekvens av en minskning i behov utan av en
omorganisering. Med hänsyn tagen till denna förändring har det skett en
succesiv minskning. För åldersgrupperna 65-79 år och 80-84 år har också
antalet platser minskat succesivt även om minskningarna inte är lika stora som
för gruppen 85-89 år. För den allra äldsta gruppen, de över 90 år finns det inte
som för de övriga åldersgrupperna en tydlig trend med minskning över tid.
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Antal platser fördelat på åldersgrupper på särskilt boende år 2007–2019
Årtal
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 juli

20-64 år
97
89
90
85
81
81
92
79
73
68
47
29
29

65-79 år
436
442
426
405
389
372
375
398
375
376
355
353
382

80-84 år
449
416
434
415
394
400
382
384
354
324
329
312
335

85-89 år
631
643
662
613
598
555
513
496
516
500
455
433
454

90- år
799
736
681
751
776
803
813
821
789
837
777
812
751

Totalt
2412
2325
2294
2270
2237
2211
2174
2177
2108
2105
1963
1939
1951

Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Det är därför rimligt att anta att det har funnits ett kontinuerligt behov hos
åldersgruppen över 90 med variation upp och ner i antal från år till år som inte
till så stor del beror på andra faktorer än att åldern har stor inverkan på
behovet och kan därför förväntas fortsätta. Genom att redovisa förändringen
av antal platser som funnits på särskilt boende som ett index med start år 2007
tydliggörs förändringen i utvecklingen över tid fram till 2019 för olika
åldersgrupper. Gruppen 20-64 år kan tyckas ha haft en dramatisk minskning
men som syns i tabellen ovan med exakta antal blir det tydligt att det totala
antalet i denna åldersgrupp är relativt liten jämfört med de andra äldre
åldersgrupperna.
INDEX
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
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80-84 år

85-89 år

90- år

Andel platser fördelat på åldersgrupper särskilt boende år 2007-2018
Årtal

20-64 år

65-79 år

80-84 år

85-89 år

90- år

2007

0,06%

1,45%

5,74%

12,08%

29,76%

2008

0,05%

1,47%

5,44%

12,26%

27,13%

2009

0,05%

1,40%

5,78%

12,59%

25,06%

2010

0,05%

1,31%

5,62%

11,74%

26,89%

2011

0,04%

1,23%

5,43%

11,63%

26,41%

2012

0,04%

1,15%

5,67%

11,07%

26,20%

2013

0,05%

1,13%

5,56%

10,46%

26,40%

2014

0,04%

1,17%

5,71%

10,27%

26,63%

2015

0,04%

1,06%

5,39%

10,82%

25,59%

2016

0,03%

1,05%

4,91%

10,63%

27,28%

2017

0,02%

0,97%

4,89%

9,98%

26,17%

2018
0,01%
0,95%
4,57%
Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

9,67%

27,17%

För alla åldersgrupper utom den allra äldsta, de över 90 år har utveckling gått
mot att en allt mindre andel av befolkning bor på särskilt boende. För den
yngsta gruppen under 65 år kommer förmodligen en låg nivå runt 0,01- 0,02 %
att bibehållas över tid. För åldersgrupperna 80-84 och 85-89 år behövs de
senaste årens utveckling tas i beaktande för den framtida utvecklingen av antal
platser som prognostiseras på särskilt boende. SKL har utfört korrelationsanalyser för att undersöka möjliga förklaringsfaktorer för att förklara skillnader
i fördelning mellan hemtjänst och särskilt boende mellan olika kommuner. I
analysen användes åtta olika områden som behandlar socioekonomi, politik,
geografi, demografi, brukarupplevelse och hälsa och behov. Ingen av dessa
faktorer visar sig kunna förklara skillnaderna i fördelning av hemtjänst
respektive särskilt boende mellan olika kommuner. Slutsatsen i rapporten är
istället att lokala traditioner och praxis är avgörande för fördelningen mellan
hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen. 1
Prognos särskilt boende 2020-2029
För att beräkna det framtida behovet av antalet platser har förvaltningen i
denna lokalbehovsplan tittat på historiskt behov och analyserat den utveckling
som skett över tid av antal platser på särskilt boende per år. Den historiska
utvecklingen har vägts samman med befolkningsprognosen för att få fram
framtida uppskattade värden över hur många platser som beräknas behövas.
Scenario
Scenariot utgår från att procentandelarna behålls konstanta fram till
befolkningsprognosens slut för åldersgrupperna 20-64 år och 65-79 år. För
grupperna 80–84 år och 85–89 år görs antagande om minskande
procentandelar, vilket också förvaltningens statistik tillbaka i tiden visar på.
Antaganden bygger också på förmodandet om att gruppen 80–84 år och 85-89
år antas bo kvar hemma i större utsträckning med hjälp av hemtjänst och
hemsjukvård.
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SKL, Prognos av särskilda boenden, 2019
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Scenario över andel av befolkning på särskilt boende
20-64 år

65-79 år

80-84 år

85-89 år

90- år

2020

0,015%

1,10%

4,47%

9,57%

27,00%

2021

0,015%

1,10%

4,37%

9,47%

27,00%

2022

0,015%

1,10%

4,27%

9,37%

27,00%

2023

0,015%

1,10%

4,17%

9,27%

27,00%

2024

0,015%

1,10%

4,07%

9,17%

27,00%

2025

0,015%

1,10%

3,97%

9,07%

27,00%

2026

0,015%

1,10%

3,87%

8,97%

27,00%

2027

0,015%

1,10%

3,77%

8,87%

27,00%

2028

0,015%

1,10%

3,67%

8,77%

27,00%

2029

0,015%

1,10%

3,57%

8,67%

27,00%

År 2029 är det kullarna födda mellan år 1944 och 1940 som är mellan 85 och
89 år gamla. Befolkningsprognosen visar på en ökning för denna åldersgrupp
med cirka 970 fler individer fram till 2029. För denna grupp har det gjorts ett
antagande om en minskning med 0,10 procentenheter per år fram till
prognosperiodens slut. Detta innebär att andelen i befolkningen i
åldersgruppen 85-89 år som bor på särskilt boende kommer att minska från
9,67 % år 2018 till 8,67 % år 2029.
För gruppen 90 år och äldre har andelen varit relativt stabil över tid och här
görs ett antagande om att behålla en nivå på 27 % över hela prognosperioden.
Gruppen 90 år och äldre antas i befolkningsprognosen minska med lite drygt
370 individer fram till 2029. Ovanstående andelar appliceras på
befolkningsprognosen och ger följande resultat.
Totalt antal
platser vid
årets slut

20-64 år

65-79 år

80-84 år

85-89 år

90- år

2020

32

425

314

404

769

1 944

2021

32

434

308

402

736

1 913

2022

33

441

313

408

708

1 902

2023

33

446

318

412

693

1 902

2024

34

449

331

417

676

1 906

2025

34

455

337

418

672

1 917

2026

34

461

345

416

674

1 931

2027

35

468

347

431

685

1 965

2028

35

475

346

446

699

2 002

2029

36

484

340

472

710

2 042

På kort sikt innebär ovan prognos ett minskat behov av antal platser
motsvarande ungefär ett genomsnittligt särskilt boende. Från ungefär mitten
och framåt av prognosperioden kommer behovet att öka igen. Nämnden
behöver ta ställning till om den framtida ökningen ska tillgodoses genom att
öka sin egen kapacitet att tillhandahålla boende i eget ägande eller genom att
tillgodose ökningen via avtal med privata aktörer. De närmsta årens utveckling
innebär att det finns ett visst utrymme att ta ställning till struktur, innehåll,
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standard och inriktning på de boenden som finns samt eventuella planer på att
etablera nya särskilt boende i olika delar av staden. Förvaltningen har gjort en
statusbedömning på de 42 boenden i egen regi som finns idag, för att få en bild
av behov av funktionalitet utifrån brukarperspektiv och arbetsmiljö. Utifrån
denna översyn kan det konstateras att 14 särskilda boenden har behov av
renovering, 13 stycken särskilda boenden har eftersatt underhåll och är i behov
av mer omfattande renovering. Ytterligare ett särskilt boende kräver stora
renoveringar och saknar personalutrymmen. Därutöver anses att ett boende
bör avvecklas på grund av att boendet inte anses uppnå de funktioner och
behov som finns för att driva ett vårdboende.
Det finns tidigare beslut om nedläggning av Norra Bulltoftavägen (24 platser)
Hylliehemmet (44 platser) och Annetorpsgården (24 platser). Tillsammans
utgör dessa tre boenden 92 bostadsplatser. Samtidigt finns det beslut på ett
nytt boende, Havsbrisen, i Tygelsjö. Diskussion har påbörjats med
Stadsfastigheter om att bygga ytterligare ett nytt boende, Sege Park, men här
har beslut ännu inte fattats. Tillsammans utgör dessa två nya boenden cirka 100
boendeplatser.
Växelvården finns utspridd på olika boenden i staden men kommer att
centraliseras till Mathildenborg. Centraliseringen till Mathildenborg kommer
innebära att cirka 20 platser kommer att frigöras, vilket möjliggör avveckling av
Norra Bulltoftavägen.
Avvecklingen bör ske i samband med att behovet av boendeplatser minskar
enligt scenariot. Således är det av vikt att påbörja planering och byggnation av
Havsbrisen och eventuellt Sege Park för att skapa goda marginaler inför
eventuella renoveringar och innan befolkningsökningen sker.
HSL- och rehabenhet
HSL-enheten består av fem sektionschefer och samordnare, 130 sjuksköterskor
och 22 personer som arbetar med rehab. Stora delar av HSL-enheten kommer
att flytta till Erikslust. Det finns ett behov av att samla övriga inom HSLenheten, främst rehab som nu sitter utspridda på flera olika adresser. Detta för
att få en samordning och effektiv arbetsprocess.
Kostenhet
Kostenheten har idag tillagningskök på sex olika platser utspridda över staden:
Mathildenborg, Soltofta, Rönnbäret, Husiegård, Blomstergården och
Apelrosen. Tillagningsköken servar särskilda boenden och dagverksamheter
med måltider. Utöver tillagningskök finns det några restauranger som bedrivs i
egen regi för att bland annat motverka ensamhet hos äldre. Dessa finns på
Dammfrigården, Lekatten, Tuppen och Mathildenborg.
Idag är flera av tillagningsköken inte ändamålsenliga. Bland annat behöver
utformning i verksamhet stå i proportion till antalet portioner som ska
produceras. Detta gäller till exempel Rönnbärets tillagningskök. Generellt
behöver tillagningsköken ses över och ha tillgång till personalutrymme och
kontor som finns belägna i anslutning till köket.
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6. Ordinärt boende
Inom avdelningen för ordinärt boende ingår tre verksamhetsförgreningar:
hemtjänst, hemsjukvård och korttid. Avdelningen står för vård och omsorg till
cirka 10 000 Malmöbor. Avdelningen består av tio enheter: stab, sex
hemtjänstenheter, hemsjukvård sjuksköterskor, hemsjukvårdsrehabilitering och
korttid.
Hemtjänsten är geografiskt uppdelad i enheter och har drygt 320 medarbetare
vardera. Hemsjukvård sjuksköterskor har cirka 190 medarbetare, hemsjukvård
rehabilitering cirka 150 medarbetare och korttiden har drygt 340 medarbetare.
Totalt sysselsätter avdelningen cirka 2 600 personer. Inom hemtjänsten och
hemsjukvården når medarbetarna brukarna/patienterna från lokaler geografiskt
utspridda över staden med hjälp av antingen cykel eller bil. Transporttiden
inom hemtjänsten utgör ca 6–10% av den totala arbetstiden.
Korttiden består av tre korttidsboende, kommunens gemensamma
rehabiliteringsavdelning samt BUMS och nattsjuksköterskor.
Inom avdelningen finns 2019 totalt 25 lokaler utspridda över Malmö. En del av
lokalerna uppfyller inte de behov som finns för att tillgodose verksamhetens
krav på att bedriva en effektiv och ekonomisk hållbar service till Malmöborna.

Befolkningsprognosen visar att för åldersgruppen 65-79 år kommer en ökning
att ske för perioden 2019-2029 med cirka 6 100 personer. I denna åldersgrupp
har ca 4 % 2 av befolkningen beviljad hemtjänst vilket motsvarar en
2

Kolada https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16651&tab_id=74606
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genomsnittlig ökning med 24 personer per år och totalt sett 244 fler personer
som har behov av hemtjänst fram till år 2029.
Åldersgruppen 80 år och äldre ökar med totalt cirka 3 400 individer fram till
2029. Ökningen sker framförallt i gruppen 80–84 år i första hand och 85-89 år
i andra hand. Den allra äldsta gruppen över 90 år minskar fram till 2029. Under
2018 hade gruppen 80 år och äldre 25,1 %3 hemtjänst. Detta skulle innebära
att cirka 860 fler individer kommer att ha behov av hemtjänst år 2029. En
ökning med cirka 24 % för gruppen 80 år och äldre. Ökningen sker framförallt
från år 2024 och fram till 2029 med i genomsnitt ca 120 ytterligare individer
per år som har behov av hemtjänst. Antagandet utgår från att samma andel av
gruppen 80 år och äldre kommer att ha behov av hemtjänst över hela perioden
fram till 2029. Ökningen motsvarar drygt en hel sektion per år. Avdelningen
för ordinärt boende har inte behov av fler lokaler under prognosperioden men
funktionalitet i nuvarande lokaler behöver utredas för att möjliggöra nya
arbetssätt som kan tillgodose t ex digitalisering inom avdelningen.

3

Kolada
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7. Hälsa och förebyggande
Avdelningen för hälsa och förebyggande består av tre enheter med ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande insatser i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Inom avdelningen finns bland annat 8 mötesplatser, 11
dagverksamheter, ledsagare, kontaktpersoner samt avlösning i hemmet. Viktiga
fokusområden är att utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet
i samhället, då avdelningen har ett särskilt angeläget uppdrag att öka
livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos Malmö stads äldre.
Avdelningen arbetar utifrån beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och
utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Verksamheterna är alla insatser som stödjer brukare och anhöriga att kunna bo
kvar i ordinärt boende. Behovet av insatserna förväntas inte att minska på
längre sikt. Den demografiska utvecklingen indikerar ett behov av utökade
volymer. Detta gäller särskilt dagverksamhet för personer med
demenssjukdom. Demensdiagnoserna är dessutom, enligt Svenskt
demenscentrum, vanligast i ålderskategorierna 80 år och äldre, vilka är
befolkningsgrupper som också förväntas öka i Malmö stad.

Administrativa lokaler
Idag är chefer och medarbetare med administrativa uppgifter inom avdelningen
lokaliserade på Kungsgatan, Dammfrigården, Getgatan, Västra
Rönneholmsvägen och Lekatten (avlösning, ledsagning, kontaktpersoner).
Förvaltningen har beslutat att samlokalisera enhetschefer, sektionschefer och
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administrativa enheter och/eller sektioner från avdelningen för hälsa och
förebyggande till Storgatan 20 i slutet av 2019.
Sektionerna för ledsagning, avlösning och kontaktpersoner består av cirka 260
medarbetare. Detta är insatser som till stor del utförs i brukarens hem. Dessa
insatser kräver därför endast kontorslokaler för chefer och administrativ
personal, cirka 10 personer, samt möjlighet till möten och dokumentation för
samtliga medarbetare.
Rehabgruppen Fenix är i behov av kontorslokal. Nuvarande kontorslokal är
för liten, fönsterlös och har dålig ventilation. Det kan finnas möjlighet till
ombyggnation i befintliga lokaler då det finns ett beredningskök som inte
använts.
Mötesplatser
I Malmö finns det 8 mötesplatser på olika platser samt en mötesplats på
Trygghetsboendet Lekatten som öppnas upp hösten 2019.
Under 2018-2019 har två mötesplatser, Seniorum och Tuppen, genomgått
renoveringar för att optimera lokalerna.
Bedömning har gjorts att två av dagens åtta mötesplatser är i behov av
renovering. Dammfrigårdens mötesplats och kök planeras att byggas om, samt
planering för ytterligare en dagverksamhet som ersätter Palmgatan.
Förhandlingar med fastighetsägare pågår under 2019 – något beslut är ännu
inte fattat. Mötesplatsen Träffpunkten är under förhandling för att genomgå en
upprustning av den K-märkta byggnaden och trädgården för att sedan kunna
teckna ett nytt hyresavtal. Beslut är ännu inte fattat.
För ytterligare två mötesplatser behöver lokalerna ses över på grund av
arbetsmiljöskäl. Detta gäller mötesplatsen Limhamn där möjligheten att
anpassa och sedan byta till intilliggande lokaler undersöks närmare.
Mötesplatsen Ignis behöver byta lokaler som är mer anpassade för
verksamheten. Beslut är ännu inte fattat gällande dessa två lokaler.
Dagverksamheter
I Malmö finns det elva dagverksamheter för personer med demenssjukdom. På
dagverksamheterna bedrivs aktiviteter och måltider.
Ett funktionsprogram med kvalitetskrav på lokaler behöver tas fram för
dagverksamheter. Det finns också ett behov av genomgång och översyn av
samtliga dagverksamheters lokalers funktionalitet.
Inom dagverksamheten har antalet brukare med fysiska funktionshinder och
behov av hjälpmedel, exempelvis lyft och rullstol, ökat. Detta innebär behov av
mer förrådsutrymme och större och mer anpassade lokaler med möjlighet till
avskilda aktiviteter.
Flertalet dagverksamheter har också behov av att förbättra tillgängligheten på
sina toaletter, varav två dagverksamheter, Ljusglimten och Stensjögatans
dagverksamhet, planerar förändring inom 2019.
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Avdelningen för hälsa och förebyggande har identifierat behov av
dagverksamhet riktad till unga äldre med demenssjukdom, en målgrupp som
verksamheten inte når med nuvarande inriktningar. Cefalon för yngre personer
med demenssjukdom (under 66 år) och dagverksamheter för äldre, där
majoriteten av besökarna är över 80 år. Möjligheterna att rikta en verksamhet
till den nya målgruppen utreds och kan komma att innebära förändrade behov
av lokaler.
Dagverksamheten på Palmgatan planeras att lämnas över till avdelningen för
särskilt boende för att omvandlas helt till växelvårdsplatser. Planering för
renovering pågår.
Avdelningen har ett uppdrag att utveckla nya former för social gemenskap och
delaktighet i samhället för att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig
ensamhet hos äldre i Malmö stad. Kommunens mötesplatser spelar en viktig
roll i detta arbete. Aktiviteterna där ska utvecklas, gärna i samarbete med andra
aktörer, och möjligheterna undersökas till att öppna fler mötesplatser där
mobila och flexibla lösningar kan vara ett alternativ. Bland annat har man ett
projekt med MKB med en nyöppnad mötesplats där MKB står för lokalen och
förvaltningen för personalresurser.
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8. Myndighet
Avdelning för myndighet ansvarar för myndighetsutövning enligt
socialtjänstlagen (SoL) för den målgrupp som hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen ansvarar för. Det omfattar att utifrån lagstiftning,
delegation, reglemente och Malmö stads riktlinjer utreda, bedöma, fatta beslut
och dokumentera med hänsyn till individens behov och på ett rättssäkert sätt.
Ansvaret omfattar också att följa upp och ompröva biståndsbeslut.
Avdelningen ansvarar även för utskrivningsplanering från slutenvården samt
säkerställa den medicinska informationsöverföringen enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
Avdelningen har cirka 170 medarbetare utplacerade på tre geografiska adresser
i Malmö stad. Under senhösten 2019 påbörjas flytt till gemensamma lokaler
centralt i Malmö. Flytten beräknas vara slutförd under början av 2020. Efter
flytten kommer det råda balans i lokalbehovet för avdelningen under flera år
framöver.
I takt med att SVU, Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård kombinerat med att hälso- och sjukvårdsavtalet utvecklas kommer
troligen vård och planering av brukare/patienter ytterligare att förflyttas till
brukarens hem. Den fortsatta utvecklingen av avtalet kan komma att påverka
varifrån medarbetarna kommer att ha sin utgångspunkt/arbetsplats.
Möjligheter till att arbeta utanför Malmö stads nätverk i vårt verksamhetssystem, möjliggör arbete utanför egna lokaler. Detta kan innebära att behovet
av fysiska kontorslokaler kan komma att minska.
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BILAGA 1

Reglemente för kommunens lokalförsörjning

antaget av kommunfullmäktige 17-18/12 1991, § 306, bihang 210

Detta reglemente anger regler för arbets- och ansvarsfördelning vid
anskaffning och avveckling av lokaler (lokalförsörjning).
Lokalförsörjning innebär att anskaffa och avveckla lokaler. I arbetet ingår att
medverka i verksamhetens lokalbehovsplanering, att utforma olika alternativ,
att förhandla om hyror. Dessutom ingår att ajourhålla kunskap angående
lokalbestånd och hyresnivåer. Lokalförsörjningsfunktionen skall vara en från
fastighetsförvaltning och övriga intressen neutral funktion och är att se som ett
ombud för de nyttjande nämnderna och förvaltningarna.
1. Lokalförsörjningsavdelningen skall kontaktas vid alla lokalförsörjanden.
Detta gäller samtliga nyttjande nämnder/förvaltningar, som också skall
utse en eller flera kontaktansvariga med befogenhet att företräda
nämnden/förvaltningen.
2. Lokalförsörjningsavdelningen representerar kommunen i alla
hyresförhandlingar. Nyttjande nämnd/förvaltning har rätt att deltaga i
förhandlingarna.
3. Nyttjande nämnd/förvaltning ansvarar och beslutar angående val av
lokal utifrån det underlag som lokalförsörjningsavdelningen
presenterar. I underlaget skall finnas ett skriftlig yttrande från
lokalförsörjningsavdelningen.
4. Nyttjande nämnd/förvaltning skall utifrån upprättade
verksamhetsplaner årligen redovisa ett långsiktigt lokalbehovsprogram
till lokalförsörjningsavdelningen.
5. Generella och förvaltningsövergripande funktions- och lokalprogram
skall ligga tillgrund för lokalförsörjningsarbetet. Ansvaret för
upprättandet ligger ytterst på förvaltningarna/nämnderna.
Lokalförsörjningsavdelningen skall bistå med samordningen av ett
sådant program.
6. Lokalförsörjningsavdelningens arbete enligt detta reglemente skall
tillhandahållas utan kostnad för nyttjande nämnd/förvaltning med den
begränsning som följer av kommunfullmäktiges beslut den 31 maj
1990, § 152 (bihang 113) angående förslaget till förändrad modell för
kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, benämnt
”LiMa-Lokal i Malmö”.
7. Förutom vad som i detta reglemente sägs kan särskilda avtal upprättas t
ex om andra tjänster inom lokalförsörjningen såsom avveckling av viss
lokal (hantering i lokalbank), övrig kontraktsförvaltning etc. Var det
anslag som temporärt behövs för att finansiera en viss överbliven lokal
skall ligga är en fråga mellan kommunstyrelsen och den f d nyttjande
nämnden.
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BILAGA 2
Skåne, antal återstående år, utbildningsnivå, ålder 2013-2017
65 år

Förgymnasial
utbildning
19,26

Gymnasial
utbildning
20,32

Eftergymnasial
utbildning
21,73

Skillnad för- och
eftergymnasial utbildning
2,47

70 år

15,52

16,36

17,42

1,90

75 år

12,00

12,64

13,44

1,44

80 år

8,83

9,27

9,83

1,00

85 år

6,18

6,48

6,75

0,57

90 år

4,16

4,34

4,41

0,25

95+ år
2,74
Källa: SCB

2,85

2,84

0,10
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BILAGA 3
Uppsägningsti
d
(köpare/säljar Förlängningst
e), månad
id, månad

Verksamhet

Postadress

Hyresvärd

Förråd Eddagatan
KRA förråd
Hemtjänstgrupp

Eddagatan 17
Idrottsgatan 47
Kantatgatan 4

Bellevue Park
Victoria Park Förvaltning AB
BoC Motteten

2016-12-01 2019-04-30
2019-04-01 2019-04-30
2019-05-31

5
35
73

9
9

6
1

Kuratorns äldreboende Hyllie
(Pildammsv 34-36)
Vårdboendet Rönnbäret

Pildammsvägen 30
Pildammsvägen 30

Stadsfastigheter
Stadsfastigheter

2004-06-01 2019-05-31
2004-06-01 2019-05-31

1942
2496

9
9

36
36

SPF samlingslokal
(pensionärsorganisation)

Baltzargatan 1

BRF Rundelen

2016-10-01 2019-09-30

350

9

36

Victoria Park

2016-11-01 2019-10-31

222

9

36

Stadsfastigheter
Västra Rönneholmsvägen 39 Stena Fastigheter Malmö AB

2016-12-01 2019-11-30
2017-01-01 2019-12-31

4499
4015

9
9

36
36

Andersgatan 14
Sticklingvägen 19
Klyvaregränd 4
Getgatan 48 C
Byggmästaregatan 4-8

Stadsfastigheter
Stenvalvet 201 Malmö Lastvagnen AB
Vita Örnen
Limhamns Folket Hus
Gyllenvärnet KB

2005-02-01
2019-01-31
2019-01-01
2019-01-01
2018-02-01

2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2020-01-31

3100
2992
95
1050
0

9
9
6
9
12

36
12
12
12
24

Ängdalavägen 22
Västanväg 119A
Celsiusgatan 22
Porslinsgatan 3
Rörsjögatan 26
Tygelsjö kyrkoväg 1
Stenkällevägen 83

Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
ABF Malmö
BRF Betlehem
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter

2017-02-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2018-07-01
2018-01-01
2018-11-01

2020-01-31
2020-04-30
2020-05-31
2020-06-30
2020-06-30
2020-12-31
2020-12-31

3352
1348
1714
329
270
1203
234

9
9
9

36
36
36

9
9
9

12
36
36

Dagverksam vuxna hjärnskadade
Fenix
Möllevångsgatan 42
(Nobel &) Rönnens vårdboende
förvaltningskontor
Gröndals/Päronskogens
äldreboende
Hylliehemmet
kontor
Kontor HVO
Byggmästareg lokal (102)
Jyllands äldreboende
Annetorpsgården äldreboende
Celsiusgatans äldreboende
PRO (pensionärsorganisation)
utbildningslokal
(del), äldreboende
Blombukettens dagverksamhet

Östra Farmvägen
1/Rönnblomsgatan 4 B

Fr.o.m.

Kvm (enl LIMA
kontraktsregist
T.o.m.
er)

Blombukettens vårdboende
Dagverksamhet
Elltorpsrådet (idéell
organisation)
Hemsjukvård+rehab
Håkantorps vårdboende 44 lgh
Lindängens äldreboende
Mathildenborgs
KORTTIDSBOENDE
Rosenholms vb
Stensjöns dagverksamhet
Stensjöns korttidsboende
Stensjöns tillagningskök
Stensjöns äldreboende/vb
Söderkullahemmet, 0202
Söderkullahemmet, 0203
Söderkullahemmet, 0205
Vårdboende sjuksköterskor
Söderkullahemmet, 0101
Söderkullahemmet, 0102
Söderkullahemmet, 0103
Söderkullahemmet, 0104
Söderkullahemmet, 0106
Vårdboendet Trevnaden
Söderkullahemmet, 0204
Kontor samt Hemtjänst lokal
Plan 7 Vårdförbundet
Seniorrum förråd
Söderkullahemmet, 0217
Vishetens äldreboende
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Stenkällevägen 83
Almtorget 2

Stadsfastigheter
Trianon Stacken AB

2018-11-01 2020-12-31
2016-01-01 2020-12-31

1917
445

9
9

36
36

Elltorpsgatan 3
Svansjögatan 19
Danska vägen 16
Axel Danielssons väg 2

BRF Magne
Stena Fastigheter Malmö AB
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter

2018-01-01
2011-01-01
2018-01-01
2018-01-01

2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31

114
1384
1360
2147

9
9
9
9

36
36
36
36

Rudbecksgatan 1
Kastanjegatan 1
Stensjögatan 64
Stensjögatan 64
Stensjögatan 64
Stensjögatan 64
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Censorsgatan 6A
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Lönngatan 28
Tornfalksgatan 5
Västra Hindbyvägen 8
Olof Palmes plats 1
Von Troils väg 8A
Tornfalksgatan 5
Amiralsgatan 82

Stadsfastigheter
Trianon Fastighets AB
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
MKB Fastighets AB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
Stadsfastigheter
HSB Sundsfastigheter AB
Bengtssons Trädgård Invest AB
Folkets hus i Malmö AB
Hemsö Öresund KB
HSB Sundsfastigheter AB
Stadsfastigheter

2018-01-01
2003-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2006-01-01
2007-02-01
1998-02-01
1998-02-01
1998-02-01
1998-02-01
1998-02-01
2018-03-01
2007-03-01
2016-04-01
2010-05-01
2012-02-01
2001-04-01
2018-05-01

2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2021-01-31
2021-01-31
2021-01-31
2021-01-31
2021-02-28
2021-02-28
2021-02-28
2021-02-28
2021-02-28
2021-02-28
2021-03-30
2021-03-31
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30

9609
1360
200
2298
184
478
39
39
39
370
40
40
40
40
40
2301
39
610
51
20
39
2175

9
9
9
9
9
9
3
3
3
9
3
3
3
3
3
9
3
12
9
9
3
9

36
36
36
36
36
36
1
1
1
36
1
1
1
1
1
36
1
60
36
36
1
36

VoO Dagverksamhet
VoO, Folkets hus plan 4
Söderkullahemmet, 0206

Almtorget 2
Amiralsgatan 81C
Tornfalksgatan 5

Birgitta Carlsson m. fl.
Folkets hus i Malmö AB
HSB Sundsfastigheter AB

2009-05-01 2021-04-30
2007-06-01 2021-05-30
2006-05-01 2021-05-31

263
95
39

9
9
3

36
36
1

Hemtjänstlokal
Ormvråken/Söderkulla
Håkanstorp 9 (förmedl) boende
Norra Bulltoftavägen 63
Södergårdens pers+exp
Söderkullahemmet, 0201
Hemvårdslokal
Omklädning Bastu (19)
Källare (6)
Källarförråd (75)
Bellevue Park hemtjänst 1
Bellevue Park, hemtjänst
hemtjänstlokal
Lekatten/Garage (22)
Söderkullahemmet, 0219
Söderkullahemmet, 0220
Tuppen dagverksamhet
Tuppen motionslokal
Tuppens Servicecentra
Rehab Fosie

Söderkullagatan 11
Danska vägen 16C
Norra Bulltoftavägen 63
Jöns Risbergsgatan 4
Tornfalksgatan 5
Lertegelvägen 68A
Stora Nygatan 1
Stora Nygatan 1
Stora Nygatan 1
Eddagatan 17
Eddagatan 17
Gymnasistgatan 2A
Södra Förststadsgatan 97B
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tessins väg 10A
Tessins väg 10A
Tessins väg 10A
Gymnasistgatan 31A

Stadsfastigheter
Annaomsorg AB/Trianon
A & C Persson
Kungsleden Britsen AB
HSB Sundsfastigheter AB
Oxie Centrum Fastighets AB
Lerstorken AB
Lerstorken AB
Lerstorken AB
Bellevue Park
Bellevue Park
MKB Fastighets AB
Gyllenforsen Fastigheter KB
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
Fransson Lennart
Slefra i Malmö AB
Fransson Lennart
MKB Fastighets AB

2011-11-01
2013-07-01
2009-07-01
1995-08-01
2006-06-01
2011-08-01
2002-04-01
1999-01-01
2002-12-01
2014-10-01
2014-10-01
2018-10-31
1994-01-01
2005-09-01
2005-09-01
1995-10-01
2018-01-01
1995-10-01
2006-10-15

2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-07-31
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-31
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-10-04

240
62
105
58
39
553
95
137
20
77
77
75
12
39
39
168
185
996
475

9
24
9
12
3
12
9
9
9
9
6/9
9
9
3
3
12
9
12
9

36
60
36
36
1
36
36
36
36
6
6
36
36
1
1
36
12
36
12

Riddargårdens gruppboende
Kontor och hemtjänst
cykelförråd
Gasverksgatan 9 hemtjänst
Heleneholms vårdboende
Kontor sparven 15
Cykelförråd

Von Troils väg 4
Amiralsgatan 81
Gasverksgatan 9
Ystadvägen 23A
Västra kanalgatan 4
Von Troils väg 6

Hemsö Öresund KB
Folkets hus i Malmö AB
Blåklockan Fastighets AB
Stadsfastigheter
Wihlborgs Fastigheter AB
Hemsö Öresund KB

2007-10-01
2018-11-01
2016-11-01
2018-11-01
2016-11-01
2016-12-01

2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-11-30

1283
53
190
1460
475
77

3
9
9
9
9
6

1
36
60
36
36
12
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VoO: Hemtjänst kontor plan 4
VoO: kontor avd chef

Amiralsgatan 81C
Amiralsgatan 81A

Folkets hus i Malmö AB
Folkets hus i Malmö AB

2009-12-01 2021-11-30
2009-12-01 2021-11-30

Dsk-lokal, Gullvik
(del), kontor Tygesjögården
Dekorens vårdboende
Gyllebogården personallokal
Hemtjänst Söderkulla 2
Håkanstorp 9 (förmedl)personal
Lindeborgs gård, vårdboende
Mötesplats HoF Hohögsskolan
Vittlingens vårdboende
Tuppen kontor
(del), larmcentral
Byggmästareg lokal (102)
Bellevue Park hemtjänst 2
Kontor för hemvården
Havsuttern (23)
Hemtjänst/Bistånd
Kansliet (2) /kontor

Censorsgatan
3A/Gymnasistg 2A
Tygelsjö kyrkoväg 1
Esperantogatan 25
Mellanhedsgatan 26A
Söderkullagatan 22
Danska vägen 16A
Lindeborgsgatan 42
Västra Skrävlingevägen 48
Strandgatan 46
Tessins väg 10C
Tygelsjö kyrkoväg 1
Byggmästaregatan 4
Eddagatan 17
Södra Bulltoftavägen 17
Möllevångsgatan 18
Stadiongatan 10
Stora nygatan 1

MKB Fastighets AB
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
RIKSHEM AB
HSB Sundsfastigheter AB
Annaomsorg AB/Trianon
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter
Lennart Fransson
Stadsfastigheter
GYLLENVÄRNET KB
Bellevue Park
Sagax AB
MKB Fastighets AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Lerstorken AB

2002-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2012-01-01
2005-01-01
2011-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2003-10-01
2019-02-01
2005-02-01
2015-05-01
2012-06-01
2006-08-01
2010-09-01
2009-09-01

Dagverksam. Club Sefalon
Husiegårds vårdboende
Kronprinsen person/grupplokal
Hjälpmedel Svansjögatan 25
Kontor

Ängelholmsgatan 2
Ernst Jakobssons gata 7
Regementsgatan 54
Svansjögatan 25
Axel Danielssons väg 261

Victoria Park
Hemsö Äldreboende AB
Akelius Fastigheter
Stena Fastigheter Malmö AB
Klövern Hyllie AB

2007-10-01
2013-10-01
1994-06-01
2007-11-01
2015-12-01

Larmcentralen - 166kvm

Krossverksgatan 5

Förråd HVOF

Kungsgatan 13
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95
44

9
9

36
36

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-31
2022-01-31
2022-04-30
2022-05-31
2022-07-31
2022-08-31
2022-08-31

76
150
1908
1054
82
357
1856
350
1700
88
55
250
55
794
130
3088
2285

9
9
9
12
9
12
9
9
9
9
9
12
9
12
9
9
12

36
36
36
36
36
60
36
36
36
36
36
24
6
36
36
36
36

2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-10-31
2022-11-30

174
2250
928
131
881

9
9
9
9
9

36
36
36
36
36

Fastighets AB Stillman

2010-12-01 2022-11-30

166

9

36

Wihlborgs Karin 14 AB

2018-01-01 2022-12-31

56

9

36

Gyllebogården, anvisningsavtal
Hemtjänst Stadiongatan 40
Larmcentralen - 304kvm
Söderkullahemmet, vb
Söderkullahemmet vb
Storskarven
Hemtjänstlokal
Marietorps vb
Garage
Bellisgårdens vårdboende
Dammfrigårdens servicecentrum
Guldstunder
Kontor/Lager
Lotsgården
Styrkans vårdboende
Fosieborg vb personallokal
Fosietorps vb
Södergårdens vb
Trygghetens vårdboende
Vårsången Hemtjänst609142
Larmcentralen - 250 kvm
Lundavägen korttid
Lundavägen korttidsboende
Lundavägens korttid, personal
Basens vårdboende
Högsåkerringen vårdboende
Larmcentralen - 418 kvm
Larmcentralen - 94kvm
SoF kansli
Blomstergården
36

Mellanhedsgatan 26A
Stadiongatan 40
Krossverksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Tornfalksgatan 5
Norra Vägen 1
Västra Hindbyvägen 14
Marietorps allé 13
Stora nygatan 1
Bellisgatan 13
Köpenhamnsvägen 8
Föreningsgatan 22
Krossverksgatan 7B
Lotsplan 1
Spånehusvägen 91
Lindeborgsgatan 361
Ormvråksgatan 15
Jöns Risbergsgatan 4
Palmgatan 17
Gånglåtsvägen 1H
Krossverksgatan 5
Lundavägen 6
Lundavägen 4
Lundavägen 6
Nobelvägen 41
Högsåkerringen 47
Krossverksgatan 5C
Krossverksgatan 5
Agnesfridsvägen 2
Stengodsvägen 4

RIKSHEM AB
AB STADIONINTRESSENTEN I MALMÖ
Fastighets AB Stillman
HSB Sundsfastigheter AB
HSB Sundsfastigheter AB
Hemsö Bokbackens fastigheter AB
SCP Malmö II AB
GYLLENTORPEN KB
Lerstorken AB
Kunskapsporten Malmö AB
MKB Fastighets AB
Morkullan AB
Volito Fastighetskupolen AB
GYLLENTORPEN KB
Akelius Fastigheter
GYLLENTORPEN KB
GYLLENTORPEN KB
Kungsleden Britsen AB
Bokbackens Fastigheter AB
Trianon Fastighets AB
Fastighets AB Stillman
MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB
Trianon Fjällrutan AB
Annetorp Bostad AB
Fastighets AB Stillman
Fastighets AB Stillman
Stadsfastigheter
Hemsö Bokbackens fastigheter AB

2005-01-01
2007-01-01
2001-12-01
2008-02-01
2008-02-01
1997-03-01
2012-01-01
2008-08-01
2015-01-01
1991-01-01
2008-10-01
2011-06-01
2016-06-01
1998-04-01
2011-10-01
1998-11-01
1993-01-01
1995-07-01
2003-01-01
2017-01-01
2015-06-01
2014-07-01
2014-05-01
2014-07-01
2009-10-01
2015-01-01
2018-05-01
2002-08-01
2011-01-01
1999-04-01

2022-12-31
2022-12-31
2022-12-31
2023-01-31
2023-01-31
2023-02-28
2023-06-30
2023-07-31
2023-08-31
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-10-31
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2024-05-31
2024-06-30
2024-06-30
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
2024-12-31
2024-12-31
2025-01-01
2025-03-31

2751
1329
304
195
0
2313
540
1492
0
545
1332
193
1200
1539
1451
240
1667
321
2227
306
250
1331
340
165
2600
138
418
94
1602
1850

12
9
9
12
12
36
9
12
9
12
12
9
12
36
9
12
24
9
12
9
9
12
12
12
9
9
9
9
9
12

36
36
36
60
60
36
36
60
3
60
60
36
36
36
36
60
60
36
36
36
36
36
36
36
36
60
36
36
36
60

Apelrosen
Västergård (38)
kontor
Seniorrum förråd 2
VoO: Adm plan 2&3 Hemtjänst
Kontor HVO
Seniorum och hemtjänst
Basunens vårdboende
kontor HVOF
Lekattens Trygghetsboende (57)
KRA Öresundsgården
korttidsboend
Äldreboende Soltofta

37

Von Troils väg 2
Grynbodgatan 5
Erikslustvägen 17-21
Von Troils väg 8A
Amiralsgatan 81A
Kungsgatan 13
Von Troils väg 8A
Nordlinds väg 102
Storgatan 20
Södra Förstadsgatan 95A

Hemsö Öresund KB
NORDIN
Lykke Munk m fl
Hemsö Öresund KB
Folkets hus i Malmö AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Hemsö Öresund KB
Bertlands fastigheter Basunen KB
Wihlborgs Gallerian AB
Gyllenforsen Fastigheter KB

2015-07-01
2013-10-01
2019-09-01
2012-09-18
2017-07-01
2017-12-01
2013-01-01
2019-09-01
2019-11-01
2011-10-01

2025-06-30
2025-09-30
2026-08-31
2027-03-31
2027-06-30
2027-11-30
2027-12-31
2029-09-30
2029-10-31
2031-09-30

2553
616
2454
14
942
5369
694
2342
8224
406

24
9
12
9
9
12
9
9
12
9

60
60
36
36
36
36
36
36
36
60

Idrottgatan 47A-B
Hohögsgatan 118
von Troils väg 1

Victoria Park Förvaltning AB
Stadsfastigheter
ASF
FSF

2014-06-01 2033-09-30
2017-06-01 2036-12-31
tills vidare
tills vidare

2124
7148

9
9

36
36

