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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-23 kl. 09:00-11:15

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-hus Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Teréz Palffy (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Rebecca Jakobsson (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-03-31

Protokollet omfattar

§93
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§

93

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

TN-2020-3659
Sammanfattning

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.
Fastighets- och gatukontoret bedömer 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. Motionen utvecklar inte vilka aspekter inom de
anställdas arbetsmiljö som bör förbättras – men oavsett kan kollektivavtal samt
upphandlingskrav och uppföljning vara verktyg för att komma till rätta med eventuella
brister. Motionen bör sammanfattningsvis, med hänvisning till det som framkommit,
avstyrkas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden
Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande,
föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till
motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 93a.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210323 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om sophämtning i kommunal regi, STK-2020-1390
Bilaga till tjänsteskrivelse – Rättsutredning VA SYD Arbetsrättliga krav
Bilaga till tjänsteskrivelse – Kravspecifikation 01 Avfallsinsamling kärl 2019
Förslag till yttrande TN 210323 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om sophämtning i kommunal regi, STK-2020-1390
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om sophämtning i
kommunal regi, STK-2020-1390

bilaga § 93a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
Ärende nr. 9 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V)
om sophämtning i kommunal regi

Vänsterpartiet kan konstatera att Malmö Stad över tid haft problem med arbetsvillkoren hos
de olika entreprenörer som upphandlats för att ta hand om stadens sopor. Det enda rimliga är
därför att ta över även sophämtningen i kommunal regi.
-

Vänsterpartiet yrkar därför bifall till motionen

Malmö 2021-03-23
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

