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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-16 kl. 15:00-15:05

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-03-19

Protokollet omfattar

§167
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Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V)
om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän
visstid

STK-2019-426
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) har inkommit med en motion om att
Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform. Motionärerna betonar att
Allmän visstid är en otrygg anställningsform och att tidsbegränsade anställningar överlag
främst förekommer inom kvinnodominerade arbetaryrken och att utomnordiskt födda i
något högre grad är tidsbegränsat anställda än inomnordiskt födda.
Motionen har remitterats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden samt förskolenämnden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
grundskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Funktionsstödsnämnden och förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse
motionen vara besvarad.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V)
motion om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa anställningsformen allmän visstid.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KSAU 200316 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Funktionsstödsnämnden beslut 190524 §78 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §68 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190524 §62 med Reservation (V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190523 §72 med Reservation (V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §75 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från grundskolenämnden
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