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634

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
Beslutsunderlag













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)
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Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

