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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-17 kl. 09:00-10:50

Plats

Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Eva Lindholm (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Annika Rausin (Ekonomichef)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-09-24
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Lokalbehovsplan 2021-2030

HVO-2019-3953
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente 27 § ska nämnden årligen inkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10årsperspektiv. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan för
perioden 2021-2030. Förvaltningen har utrett hur de framtida behoven av lokaler 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. Exempelvis innebär befolkningsprognosen på
kort sikt ett minskat behov av platser inom särskilt boende och ungefär från 2024 ökar
behovet igen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Lokalbehovsplan 2021-2030.
Särskilda yttranden

John Roslund (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
LiMa
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Lokalbehovsplan 2021-2030
Förvaltningens förslag till Lokalbehovsplan 2021-2030
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-17
Ärende: Lokalbehovsplan 2021-2030
Av de 145 hyresavtal som vår förvaltning har kommer 109 av dem att vara föremål för
omförhandling 2019-2022. Vi ser med stor oro att vi riskerar få kraftigt fördyrade hyror som
kommer att belasta nämndens budget hårt. Det är av yttersta vikt att LIMA blir den starka
förhandlingsparten som det var tänkt för att inte våra skattemedel skall gå till hyror istället för
god service till våra äldre.

John Roslund (M)
Med instämmande av:
Ragnhild Ståleker (M)

