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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 09:00-12:05

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M) ersätter Roger Parmstrand (M)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Eva Lindholm (L)
Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)
Åsa Ollerstam Lundh (Avdelningschef ordinärt boende)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Carina Hart (Förvaltningscontroller)
Ralph Wernbecker (Lokalförsörjare fastighets- och gatukontoret)
Patrik Widerberg (Avdelningschef fastighets- och gatukontoret)
Pia Lidslot (Enhetschef lokalsamordning)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Tilde Tibblin
Ordförande

...........................................

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

...........................................
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John Roslund (§ 65-71)

Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (§ 7281)
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Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M) (Deltog i beredning av ärendet, ej
vid beslut)
Utses att justera

John Roslund (§ 65-71)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 72-81)

Justeringen

2019-05-29

Protokollet omfattar

§66
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§

66

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. Avtalet föreslås löpa under perioden 201907-01 – 2029-06-30 med en årlig hyreskostnad om 4 215 600 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 godkänner inte förslag till hyresavtal för
Basunen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att vid omförhandling av hyresavtal
också se över andra alternativ.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ber kommunstyrelsen om en översyn av LiMa i
syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att samordning ska ske i samband med
när flera förvaltningar hyr i samma område eller fastighet.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsförslag från LiMa till hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade
och innehålla beskrivningar av alternativa lösningar.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Rubin (S), Caroline Öwall (L), Tove Granditsky Svenson (S), Martin Hjort (S), Nancy
Castillo (S) och Marie Engqvist Ridell (MP) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Marie Engqvist Ridell (MP) anmäler ett särskilt yttrande. Engqvist Ridell (MP) hade vid tid
för justering inte inkommit med ett särskilt yttrande utan hänvisar istället till reservationen i
bilaga 1.
John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
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Yrkanden

John Roslund (M) yrkar:
1. att inte godkänna hyreskontraktet
2. att vid omförhandling av hyreskontrakt också se över andra alternativ
3. att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ber om en översyn av
LiMa i syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor
4. att samordning sker i samband då flera förvaltningar hyr i samma område eller
fastighet
5. att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara
väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla beskrivningar av alternativa
lösningar.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds yrkanden och bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkanden.
Caroline Öwall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång om godkännande av hyresavtal

John Roslund (M) begär att de fem yrkandena han framfört ska behandlas separata från
varandra. Ordförande finner att det när det gäller hyresavtalet finns två förslag till beslut:
bifall till förvaltningens förslag att godkänna hyresavtalet och Roslunds (M) yrkande att inte
godkänna hyresavtalet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att godkänna hyresavtalet.
Omröstning om godkännande av avtal

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Roslunds (M) förslag.
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Omröstningsresultat om godkännande av avtal

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden enligt Roslunds (M) förslag att inte
godkänna hyresavtalet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Caroline Öwall (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Kay Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Christina Gröhn (M)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
7

Beslutsgång om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Ordförande finner att det när det gäller Roslunds yrkande 2: att vid omförhandling av
hyreskontrakt också se över andra alternativ finns två förslag till beslut: bifall och avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för att avslå Roslunds (M) yrkande 2.
Nej-röst för att bifalla Roslunds (M) yrkande 2.
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Omröstningsresultat om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden enligt Roslunds (M) förslag att vid
omförhandling av hyresavtal också se över andra alternativ.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Caroline Öwall (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Kay Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Christina Gröhn (M)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

Beslutsgång om övriga yrkanden

Ordförande behandlar, med instämmande av nämnden, övriga tre yrkanden tillsammans: att
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ber om en översyn av LiMa i syfte att stärka Malmö
stad i hyresavtalsfrågor, att samordning sker i samband då flera förvaltningar hyr i samma område eller
fastighet och att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara
väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla beskrivningar av alternativa lösningar. Ordförande
finner att det finns två förslag till beslut: att bifalla yrkandena och att avslå yrkandena.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla de tre
yrkandena.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Hyresavtal Basunen efter återremiss
Hyresavtal Basunen efter återremiss och omförhandling
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-04-25 inklusive särskilda
yttranden från Moderaterna och Centerpartiet samt Sverigedemokraterna
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Bilaga 1

RESERVATION
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden 2019.05.23
Ärende: Hyresavtal Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
HVO-2019-1034
Beslutet att inte godkänna hyresavtalet för det särskilda boendet Basunen i Malmö är
i allra högsta grad oroväckande. Det innebär en osäker framtid för verksamheten, på
sikt kan boendet behöva läggas ner. Ingen som påstår sig värna de äldre, deras
anhöriga och personalens situation kan tycka att det här är ett rimligt beslut.
Beslutet genomsyras av brist på långsiktigt ansvar och förståelse för hur detta
drabbar de boende, deras närmaste och Malmö stads personal. Istället ligger fokus
på att plocka politiska poäng på andras bekostnad. I det här fallet äldre Malmöbor
med demenssjukdom som behöver en trygg miljö.
Den framförhandlade hyran är på intet sätt anmärkningsvärd utan följer den
hyresnivå som etablerats för liknande objekt med liknande läge. I samma fastighet
har till exempel funktionsstödsnämnden nyligen, i full politisk enighet, tecknat ett
hyreskontrakt på en t o m något högre nivå.
Det särskilda boendet Basunen är mycket uppskattat. Det uppfyller kraven på
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Inte minst är det populärt bland de som
bor där. Att då fatta ett beslut som bidrar till stor oro och osäkerhet bland dem är
felaktigt. Det är inte att värna våra äldre och deras behov.
Malmö 2019.05.28

Anders Rubin (S)

Caroline Öwall (L)

Marie Engqvist Ridell (MP)
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Bilaga 2
Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi i den borgerliga gruppen kan konstatera att Malmö stad genom att inte vara en tillräckligt
stark hyresförhandlare driver upp hyresnivåerna i Malmö. När våra skattemedel tas i anspråk
måste skola, vård och omsorg prioriteras och risken för onödigt höga lokalhyror förebyggas
genom en effektiv lokalförsörjning. Förelagt hyreskontrakt var förvisso förbättrat jämfört med
förra hyreskontraktet, men innebär trots det en hyreshöjning med svindlande 80%. Det är inte
rimligt att Malmö stad skall betala i storleksordningen samma pris i hyra för en äldre fastighet
som om man nyttjat ett nybygge. Ökade hyreskostnader betalas med färre händer i vården. Vi
politiker måste vid varje tillfälle aktivt arbeta för att skattemedlen används så effektivt som
möjligt och inte till onödigt höga hyror. Då begår vi politiker tjänstefel om vi inte vid varje
tillfälle aktivt arbetar för att skattemedlen används så effektivt som möjligt och inte till höga
hyror. Vi yrkade på nedan fem att-satser som glädjande nog såväl vänstern som
sverigedemokraterna stödde.
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner inte förslag till hyresavtal för Basunen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att vid omförhandling av hyresavtal också se
över andra alternativ.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ber kommunstyrelsen om en översyn av LiMa i syfte
att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att samordning ska ske i samband med när
flera förvaltningar hyr i samma område eller fastighet.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla
beskrivningar av alternativa lösningar.
Vi anser att det är dags att se över och förbättra hanteringen av stadens lokalförsörjning och
hyreskontraktsskrivning så att förvaltningar och indirekt också skattebetalare inte drabbas av
onödigt kostsamma lokalkostnader. Naturligtvis kommer vårt fokus fortsatt att vara den äldres
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bästa, men vi måste markera för marknaden att det inte sker till vilket pris som helst. Det
finns gott om lediga platser på andra särskilda boenden, men vi är övertygade om att Basunen
även framöver kommer vara ett särskilt boende som Malmö hyr, men till en rimligare
hyreskostnad.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

