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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag
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Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
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Sonja Jernström (M) ersätter Roger Parmstrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare
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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

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.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin
(C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Michel Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 2.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

3

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Hyresavtal Basunen
Förslag till hyresavtal Basunen 2019-06-13
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende: Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Genom att den samlade oppositionen bortsett från Miljöpartiet aktivt markerade mot ett
hyreskontrakt som låg i paritet med kostnaden för nybyggnation, sparade vi under en
tioårsperiod 3,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar som nu kan gå till fler händer i
skola, vård och omsorg. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och ser samtidigt till att
kommunen inte driver upp hyrorna i vår stad. Vår förhoppning är att även styret bestående av
socialdemokrater och liberaler framöver har samma fokus.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende 05. HVO-2019-1034
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
I skrivande stund har vi Sverigedemokrater precis varit delaktiga då vi räddat 3,5 miljoner
kronor åt skattebetalarna. Om vi inte hade satt ner foten mot det rödliberala styret i 2
omgångar så hade vi suttit i samma sits som Funktionsstödsförvaltningen gör idag d.v.s.
de får betala 150 kr mer per kvadratmeter och år för hyrd yta än vi skall göra nu.
I den reservation som de styrande lämnade in i samband med mötet den 23 maj, då deras
förslag föll i en omröstning, målar man upp rena skräckscenariet bl.a. att de boende skall
kastas ut på gatan.
(Se §66 i protokollet )
Man skriver att beslutet inte godkänna hyresavtalet är i högsta grad oroväckande.
Ja ordet oroväckande är användbart men då i samband med den roll som stadens egen
fastighetskonsult Lima har spelat då Lima har behandlat ärendet. Lima kunde inte ens få
ansvarig att närvara på det viktiga beslutsmötet.
Det finns anledning ifrågasätta Limas roll.
Hur har Lima hanterat tidigare ärenden? Hur många hyresmiljoner kan skattebetalarna ha
fått betala extra på grund av bristfälliga underlag? Det lär vi väl aldrig få veta.
Oroväckande är också att Miljöpartiet stöder den styrande minoriteten i full
samstämmighet i den gemensamma reservationen.
För Miljöpartiet betyder skattebetalarnas pengar väl inte så mycket om man kan få en
cykelbana och en förträngd genomfartsled i utbyte för att därigenom terrorisera bilisterna.
All heder åt Vänsterpartiet som i någon mån har insett att allt som glimmar inte är rött.
Med de fakta som framkom på dagens möte valde vi att godkänna hyresavtalet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av:

Eva Hallén (SD

samt

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande angående hyresavtal Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen.
Ärendet och turerna kring det särskilda boendet Basunen sätter ljus på frågan om kommunen bör ha
boenden i lokaler som man själv inte äger. Dels då marknadsvärdet för äldreboenden i dag tycks
ligga på samma nivå som nyproducerade boenden, dels då de boende blir gisslan om hyresvärden
vid omförhandling inte lämnar ett hyresförslag som kommunen finner rimligt. Turerna visar att
kommunen bör äga sina äldreboenden både av ekonomiska skäl och för att inte tvinga de boende att
flytta till annat äldreboende.
Då hyreskravet under processen sänkts väljer vi nu att säga ja till avtalet.

Malmö den 27 juni 2019
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson

