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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-15 kl. 09:00-11:15

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande) (Deltagande på distans)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-09-22
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Lokalbehovsplan 2021-2035

HVO-2020-1912
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 2021-2035.
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.
Det särskilda boendet Kronprinsen evakueras under hösten med anledning av en stor
renovering av kvarteret. Förvaltningen bedömer att boendet inte bör flytta tillbaka till
lokalerna efter renoveringsperioden eftersom de inte bedöms ändamålsenliga för brukare eller
verksamhet. Förvaltningen föreslår därför nämnden, att i samband med beslut om
lokalbehovsplan, avveckla det särskilda boendet Kronprinsen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Lokalbehovsplan 2021 – 2035 med komplettering av dagverksamheternas
hyreskostnader.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla samtliga 20 boendeplatser
på särskilt boende Kronprinsen under hösten 2020.
Beslutsgång
Utskottet uppmanar förvaltningen att komplettera med hyreskostnaden för dagverksamheter
i lokalbehovsplanen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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