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Malmö stad

Grundskolenämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-09 kl. 13:00-15:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1A

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S)
John Eklöf (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Malte Roos (MP)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelningen kvalitet och myndighet)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Drilon Iberdemaj (Utredningssekreterare)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-10-13
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Tecknande av hyreskontrakt 4944-6906-028-7533 avseende
byggnad A, B och del av byggnad G inom fastigheten Dekanen
1

GRF-2020-24609
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen föreslår att hyreskontrakt tecknas för fastigheten Dekanen 1 i
Malmö. Projektet avser anpassning av byggnad A, B och del av byggnad G för att möjliggöra
en 7–9 grundskola för ca 450 elever med färdigställande HT 2023. Förhyrningen omfattar 6
709 kvadratmeter lokalarea (LOA). Årshyran uppgår till 12 900 000 kr eller ca 1 920 kr/kvm.
Hyrestiden är 2023-06-01 – 2043-12-31. Hyreskostnaden uppgår under kontraktstiden till ca
252 625 000 kr, före indexreglering. Serviceförvaltningens lokalprocessenhet, LOPE har
yttrat sig i ärendet och rekommenderar grundskoleförvaltningen att teckna hyreskontraktet.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar
1. Grundskolenämndens arbetsutskott godkänner hyreskontrakt 4944-6906-028-7533
för fastigheten Dekanen 1 i Malmö.
2. Grundskolenämndens arbetsutskott godkänner hyran som ryms inom tilldelat
kommunbidrag.
3. Grundskolenämndens arbetsutskott uppdrar åt grundskoledirektören att teckna
hyreskontraktet med stadsfastigheter.
4. Grundskolenämndens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201009 Tecknande av hyreskontrakt 4944-6906-0287533 Byggnad A, B och del av byggnad G inom fastigheten Dekanen 1
Dekanen 1 Hyresavtal 4944-6906-028-7533 Byggnad A, B och del av byggnad G
Dekanen 1 LOPEs yttrande
Dekanen 1 Karta
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Särskilt yttrande

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-10-09
Ärende GRF-2020-24609: Tecknande av hyreskontrakt 4944-6906028-7533 avseende byggnad A, B och del av byggnad G inom
fastigheten Dekanen 1
Moderaterna är fast beslutna att komma till rätta med lokalkostnadsutvecklingen inom Malmö
stad. Detta har sin bakgrund i att vi befarar att kommunen kommer stå inför en tuff ekonomisk
situation om kostnadsvecklingen får fortsätta skena. Det är ingen hemlighet att staden behöver
bygga väsentligt billigare för att staden i framtiden ska kunna ha en ekonomi i balans.
Samtidigt finns det en samsyn över blockgränserna om att vi gärna ser centralt placerade
skolenheter. Moderaterna anser att upprustningen av det som tidigare var ”Pildamsskolan” är
nödvändig eftersom fastighetens karaktär är värd att bevara, samt att den lämpar sig för
skolverksamhet. Dock anser vi att kostnaden fortfarande är för hög och med en bättre planering
och förhandling så hade slutkostnaden varit betydligt lägre.
John Eklöf (M)

