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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-04 kl. 13:00-14:15

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ann-Louise Rönnerhed (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§297
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Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska
och barnskötare

STK-2017-1191
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Anders Andersson (V) som yrkar på att
införa en anställningsgaranti i Malmö stad för barnskötare och undersköterskor. Motionären
framför att en utfästelse för barnskötare och undersköterskor som har avslutat sin utbildning
och är utexaminerade från ungdomsgymnasium i kommunen eller vuxenutbildning som
kommunen har avtal med, om ett fast heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som
sommarvikarie under utbildningstiden är en väg att göra utbildningarna attraktiva och säkra
kompetens för framtiden. Ärendet är översänt för yttrande till funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Nämnderna lyfter i sina remissvar flera farhågor och praktiska frågetecken
utifrån Malmö stads rekryteringsprocess och gällande lagstiftning. Flera nämnder framför att
de finner förslaget intressant men framhåller att det behöver utredas vidare. Stadskontoret
bedömer dock att anställningsgaranti är oförenligt med gällande lagstiftning men att frågan
om hur Malmö stad tillvaratar den kompetens som utbildas bör undersökas vidare.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) .
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag
på motionen och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om avslag på motionen med
instämmande av Charlotte Bossen (C) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 23.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 191118 §634
Förslag till beslut §14 PB 180522 med reservation (M)+(L) reservation från (SD)
muntlig reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse PB 180522 Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Ärendet utgick KSAU 180806 §456
Protokoll förskolenämnden 2018-02-21 med resevation M och L och särskilt
yttrande V
Remissvar från förskolenämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180221 §12 med reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut180223 §28 med Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180221 § 20 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

5

Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2017-1191
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som utbildar sig till
undersköterska och barnskötare
Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Anders Andersson (V) som yrkar på att införa en
anställningsgaranti i Malmö stad för barnskötare och undersköterskor. Motionären framför att en
utfästelse för barnskötare och undersköterskor som har avslutat sin utbildning och är utexaminerade
från ungdomsgymnasium i kommunen eller vuxenutbildning som kommunen har avtal med, om ett fast
heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som sommarvikarie under utbildningstiden är en väg
att göra utbildningarna attraktiva och säkra kompetens för framtiden. Ärendet är översänt för yttrande
till funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden.
Mycket behöver göras för att Malmö stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för barnskötare, särskilt
för barnskötare med utbildning. Vi delar dock inte uppfattningen om att det är en god idé att ens utreda
Vänsterpartiets förslag. Malmö stad bör inte utlova fasta heltidstjänster till vem som helst, utan endast
till de personer som bedöms vara lämpliga för att arbeta i förskolan.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss
mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Reservation
Bilaga 23

Kommunstyrelsen 2019-12-04 Ärende 27.
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska
och barnskötare
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle avslås istället för att besvaras.
Detta i synnerhet på grund av att, som stadskontoret lyfter fram i sin bedömning, införandet av
vad som anförs i motionen skulle kunna orsaka arbetsrättsliga konsekvenser.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

