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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

Personalberedningen 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.
Beslutsgång

Carina Nilsson (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag till beslut att anse motionen besvarad.
Martina Skrak (V) yrkar bifall till motionen.
Helene Nanne (M) och Bo Lundström (L) yrkar avslag till motionen.
Ilvars Hansson (SD) instämmer i Helene Nanne (M) och Bo Lundström (L) yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om att anse motionen besvarad mot
Martina Skrak (V) yrkande om bifall till motionen och Helene Nanne (M), Bo Lundström (L)
och Ilvars Hansson (SD) yrkande om avslag, och finner att personalberedningen beslutar i
enlighet med Carina Nilsson (S) yrkande om att anse motionen besvarad.
Reservationer

Martina Skrak (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Helena Nanne (M) och Bo Lundström (L) avser att inkomma med skriftlig reservation, bilaga
1
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Ilvars Hansson (SD) avser att inkomma med skriftlig reservation, bilaga 2
Beslutsunderlag












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

Bilaga 1

4

Reservation
Stadsdelsfullmäktige

Personalberedningen
2018-05-22
Ärende: Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och
barnskötare
STK-2017-1191
Mycket behöver göras för att Malmö stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för barnskötare
och undersköterskor. 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 och
omsorgen. Moderaterna och Liberalerna vil att anställningar ska föregås av en individuell
prövning och yrkade därför avslag på motionen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Malmö 2018-05-22
Helena Nanne (M)

Bo Lindström (L)
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Reservation
Personalberedningen 2018-05-22
Ärende 3. STK-2017-1191

Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till
undersköterska och barnskötare
Att införa en garanti till arbete för någon person innebär i förlängningen att någon
annan person riskerar att gå miste om möjligheten till anställning.
I den sverigedemokratiska världen skall alla ha lika möjligheter till att konkurrera om
de lediga tjänster som skapas inom Malmö stads verksamheter.
På precis samma sätt som konkurrens råder på den privata marknaden måste den
samhällsdrivna verksamheten vara inställd på att konkurrens skapar förutsättningen
för att vi får den personal som är mest lämpad till att uppfylla kraven för de
utannonserade tjänsterna.
Hur skull det till exempel se ut om alla plötsligt bestämde sig för att utbilda sig till
ovan nämnda yrken?
Vi skulle snabbt få ett överskott som vi inte kan hantera och som på grund av
garantin försatt oss i en ekonomisk giljotinliknande situation utan möjlighet till att
komma ur den utlovade utfästelsen.
Vi ser att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden yrkat avslag på motionen.
Vi finner att motionens intentioner inte är konsekvensneutral för samtliga eventuella
sökanden till tjänster och därför så yrkar vi:
- Avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte vann Personalberedningens gehör reserverar vi oss mot
beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

