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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-02-21 kl. 17:00-20:00

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Zinaida Kajevic (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Peter Jangbro (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Bjarne Hansen (S)
Ingela Svensson (S)
Preben Hugo Andersson (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Bengt Karl Anton Flink (V)
Stefan Olofsson (M)
Ragnhild Ståleker (M)
Lars Mårtensson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Hallén (SD)

Övriga närvarande

Susanne Fridell (personalföreträdare Kommunal)
Gisela Gréen (förvaltningsdirektör)
Susanne Nordqvist (nämndsekreteare)
Tilde Tibblin (planeringssekreterare)
Carina Hart (förvaltningscontroller)
Åsa Ollerstam Lundh (avdelningschef ordinärt boende)
Maria Jingsäter (HR-chef)
Pia Hesselroth Tegel (avdelningschef hälsa och förebyggande)

Utses att justera

Lilian Gerleman
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Remiss om motion av Anders Andersson (V) om att införa
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och
barnskötare

HVO-2017-907
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö. Motionen
har skickats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden,
funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för synpunkter.
Andersson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa en anställningsgaranti i
Malmö stad för de som avslutar utbildning vid gymnasium eller vuxenutbildning till
undersköterska och barnskötare. Garantin skulle bestå i en fast anställning och rätt till arbete
som sommarvikarie under utbildningstiden.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Lilian Gerleman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Peter Jangbro (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, bifall till förvaltningens förslag till
yttrande, och att nämnden beslutar enligt detta.

Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Peter Jangbro (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 8.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Hälsa –vård-och omsorgsnämnden 2018-02-21
HVO-2017-907 Ärende 07
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti
Vi inom Sverigedemokraterna tycker att intentionen med motionen är bra. Dock ska den
vända sig till redan anställda för att göra Malmö till en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som
man på så sätt kan rekrytera från en bred bas där biträdesfunktionen på så vis kan
användas för att identifiera den personal som är extra bra på den personliga
omvårdnaden. Dessutom kan man på så vis undvika en snedvriden konkurrens när det
gäller tillsättande av tjänster då det står mellan malmöbor och de som gått sin utbildning
på andra orter.

Ilvars Hansson (SD) och Peter Jangbro (SD)
med instämmande av
Eva Hallén (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD)

