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Tekniska nämnden
Datum

2021-03-23

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-3659

Kommunfullmäktige

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
sophämtning i kommunal regi
STK-2020-1390

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Kommunfullmäktige överlämnat motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans
(V) om sophämtning i kommunal regi till Tekniska nämnden för yttrande. I motionen
föreslås Kommunfullmäktige besluta att Malmö stad ska verka för att VA SYD återtar all
hämtning av sopor i egen regi. Hämtning av det avfall som omfattas av det kommunala
ansvaret hämtas i dag av entreprenörer på uppdrag av VA SYD. Motionärerna menar att de
anställda skulle kunna erbjudas bättre arbetsvillkor i det fall VA SYD återtog hämtning av
avfall i egen regi.
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet i enlighet med
miljöbalken (1998:808). På uppdrag av Tekniska nämnden, utförs uppgifterna enligt denna
skyldighet av VA SYD.
Med anledning av ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) har VA SYD gjort en
rättsutredning. Utredningen undersökte ifall krav enligt kap. 17 i LOU (om att upphandlade
myndighet ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor) gäller för VA SYD:s avfallsverksamhet.
Utredningen kom fram till att VA SYD vid upphandling av insamlingsentreprenad kan, men
inte behöver, ställa arbetsrättsliga krav. Kraven som i så fall föreslås i enlighet med LOU är
att motsvara krav som regleras via kollektivavtal. Utredningen kom också fram till att
andelen anställda inom avfallsbranschen som omfattas av kollektivavtal är stor. Därmed har
VA SYD valt att ställa andra krav – än de som de anställda redan omfattas av via
kollektivavtal – i upphandling av insamlingsentreprenad. Dessa är andra krav inom
arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Ett flertal av VA SYD:s insamlingsentreprenadkontrakt löpte dock ut under 2019 och nya
har tecknats för insamling av alla villakärl i Malmö/Burlöv och kärl för flerbostadshus och
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verksamheter i hela Burlöv och halva Malmö. I denna upphandling har VA SYD inarbetat
krav kring arbetsmiljö och kompetensutveckling (se bilaga: Kravspecifikation 01
Avfallsinsamling kärl 2019, avsnitt 2 och 6).
Tekniska nämnden gör bedömningen att insamling via entreprenad är en bra lösning, även
utifrån arbetsmiljöaspekter, för att samla in och hantera hushållsavfall i Malmö. Anslutningen
till kollektivavtal inom branschen är hög och via upphandling ställer VA SYD särskilda krav
kring arbetsmiljö och kompetensutveckling. I det fall det förekommer brister inom
arbetsmiljö - kan kollektivavtal samt upphandlingskrav och uppföljning vara verktyg för att
komma till rätta med dessa.
Tekniska nämnden anser därför att motionen bör avslås.
Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se till protokollet bilagd reservation, § 93a.

