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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-17 kl. 16:00-16:45

Plats

Folk Mat & Möten, Olof Palmes Plats 1, sal 7

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Åsa Nilsson (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-12-19

Protokollet omfattar

§127
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Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi

SN-2019-1277
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige rörande
lokalvård i egen regi. I motionen föreslås det att Malmö stad övertar all lokalvård i
kommunens verksamheter i egen regi.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där motionen föreslås anses
besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Staffan Appelros (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: David Blomgrens (M) yrkande om bifall
till det liggande förslaget att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
som besvarad mot Roland Nilssons (V) förslag om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget om att anse servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
som besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
Förslag till Yttrande Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
Följebrev Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi, STK-20191228
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Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi. STK-2019-1228
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Servicenämnden 2019-12-17
Ärende 04
Motion om lokalvård i egen regi

Sverigedemokraterna i Servicenämnden yrkade avslag på Vänsterns motion då vi anser att det
inte uppifrån diktatoriskt skall beslutas hur tex skolorna väljer att organisera sin städning.
Dock har vi åtskilliga synpunkter på hur det idag fungerar.
Det finns skolor som själva handlat upp städningen i egen regi eller från utomstående och där
det fungerar väl.
Det finns dock flera problematiska förhållanden och skolor med åtskilliga klagomål som man
inte kommit till rätta med, där man nu valt att säga upp det avtal man haft.
Skolorna är ofta inte själva kompetenta till att sluta städavtal och har ibland valt att göra detta
genom Serviceförvaltningen. Trots detta har det gått helt snett.
Tex har nu Mellanhedsskolan och Fridhemsskolan sagt upp sina avtal. Städningen har varit
under all kritik. Avtalets krav följs inte beträffande städutrustning, material, metoder, resultat
och språkkrav. Uppföljningar från Serviceförvaltningen har ej kommunicerats till skolan.
Skolan tvingas därför själva säga upp avtalet. Det har krävts engagerade föräldrar för att få till
stånd en förändring, kontrollen har alltså ej fungerat.
Skolorna skall vara experter på utbildning och skall inte behöva vara experter på städning.
Det bör finns kompetens på annat håll i kommunen där, oavsett vem som är utförare,
kontrollen fungerar bättre. Att all städning, som motionen föreslår, måste utföras av
kommunens anställda är ingen garanti för att det kommer fungera klanderfritt, men något
måste göras.

Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)

