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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 09:00-12:05

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M) ersätter Roger Parmstrand (M)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Ewa Langerbeck (C) ersätter John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Eva Lindholm (L)
Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Torsten Elofsson (KD)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)

Utses att justera

John Roslund (§ 65-71)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 72-81)

Justeringen

2019-05-29
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Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett
jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid

HVO-2019-917
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om att Malmö stad ska sluta använda anställningsformen ”allmän visstid”.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen använder anställningsformen allmän visstid i
begränsad omfattning vad gäller månadsavlönade medarbetare. 2018 utgjorde andelen
månadsavlönade i anställningsformen i snitt över året cirka 1 % av samtliga månadsavlönade
på förvaltningen. Förvaltningen använder anställningsformen mer frekvent för timavlönade
medarbetare, under perioden januari-mars 2019 registrerades cirka 25 % av de timavlönade
timmarna som allmän visstid. Förvaltningens bedömning är att anställningsformen inte helt
ska slopas då det även fortsättningsvis finns behov av att använda den för anställning inom
projekt och vid tillfälliga satsningar och arbetsanhopningar. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande
om Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V) motion om att slopa
anställningsformen allmän visstid.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer

Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 11.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Bifall till arbetsutskottets förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt Ehlins (V)
förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Motion från Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om att slopa anställningsformen AVA
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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Bilaga 11

Malmö 25 maj 2019
RESERVATION VÄNSTERPARTIET angående motion
”Ett jämställt Malmö 2020 – slopa anställningsformen allmän visstid”
Härmed reserverar vi oss mot att denna motion avslogs. Oavsett svaret att allmän visstid inte
används så mycket anser vi, som motionärerna, att den skall bort totalt och får här också stöd av
facken. Allmän visstid hör inte ihop med bra och välordnad äldreomsorg och drabbar nästan alltid
unga kvinnor, i allmänhet vårdbiträden. Eftersom förvaltningen arbetar på heltid som norm och att
timanställning skall bort borde också allmän visstid gå att få bort! Vänsterpartiet kommer att
återkomma till önskan om slopad allmän visstid!
Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson

