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Till Kommunstyrelsen
Yttrande i ärende: Remiss angående Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjningen STK-2019-1146.
Bakgrund
I april 2018 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt stadskontoret att utreda hur stadens arbete
med lokalförsörjningsfrågor ska utformas. Stadskontoret föreslår en förflyttning av ansvaret
för den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden från Tekniska nämnden till
Kommunstyrelsen, samtidigt som de delar av lokalförsörjningsarbetet som rör förhyrning
gentemot den externa hyresmarknaden flyttas från den Tekniska nämnden till
Servicenämnden.
Yttrande
Saco vill börja med att belysa att det är bra med tydligare roller kopplat till
lokalförsörjningen. Vidare är det positivt med en koppling till budget- och uppföljning samt
investeringsstyrningen. Saco ställer sig dock frågande till om förslaget tillräckligt svarar mot
de utmaningar som idag finns. Vår främsta fundering rör hur ansvaret mellan
Kommunstyrelsen och nämnderna kommer att fungera i praktiken. Vi ser en oro för att
styrningen även fortsatt kan vara otydlig.
För att förslaget ska få det genomslag som är tänkt kommer kompetensutvecklingsinsatser
behöva göras hos förvaltningarna. Detta för att förvaltningarna ska kunna utföra
beställaruppdraget på ett bra sätt. Det är viktigt att resurser finns på plats i samband med
förändringen då uppdraget flyttas ut till förvaltningarna. Förutsättningarna, i form av resurser,
bemanning och organisation ser olika ut på förvaltningarna i dagsläget vilket försvårar arbetet.
Saco vill passa på att skicka med till förvaltningarna att det är viktigt att arbetsmiljöaspekter
för gällande lokaler inte glöms bort. Många av de arbetsmiljöproblem vi ser har ursprung i
lokaler och det är allt för ofta som berörda skyddsombud inte bjuds in tillräckligt tidigt i
planeringen av nya lokaler eller av förändringar i lokaler. Här behöver skyddskommittéernas
arbete förtydligas och en dialog måste föras i skyddskommittéerna för att tillse att
förvaltningen har rutiner där skyddsombudens delaktighet säkras fortsatt.
En effekt av förslaget är att ett arbete måste påbörjas med att se över titulaturen för personer
som arbetar med lokalförsörjning. Det saknas idag enhetliga titlar och arbetsvärdering
behöver genomföras. Som ett led i detta kommer även lönebilden för berörda medarbete
komma att behöva ses över.
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Saco tackar för möjligheten att få yttra sig över förslaget och ser fram emot att vara med i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
För Centrala Sacorådet i Malmö stad

Katrin Skatt Gåvertsson
ordförande
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