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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-13 kl. 09:00-10:15

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Hanna Thomé (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre
vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Carina Nilsson (S)
Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Karin Lindroth (Kommunikationsstrateg)
Ann Nyström (Enhetschef)
Liselott Nilsson (HR-Direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ola Nyberg (Finaschef)
Lovisa Hansson (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2018-06-20

Protokollet omfattar

§244
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§

244

Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad

STK-2018-566
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 14 juni 2017 ärendet Uppdrag 2017 gällande Arbetskläder och
tvättjänster. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att överlämna till hälsa-, vård och
omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden att besluta om på vilket sätt arbetskläder ska
tillgodoses i respektive förvaltning och att överföra medel till servicenämnden för att de i
samråd med berörda nämnder skulle utreda möjligheterna att inrätta 3–5 småskaliga
tvätterier. Tvätterierna avsåg till att skapa omkring 15-20 arbetstillfällen och klara att tvätta 1
ton tvätt/dag. Uppdraget beslutades samtidigt som kommunstyrelsen upphävt
utredningsdirektiv om intern tvätthantering av arbetskläder.
Servicenämnden har genomfört utredningen och skickat den på remiss till berörda nämnder.
Servicenämnden gör bedömningen att det inte är realistiskt att driva ett småskaligt tvätteri i
kommunal regi och samtidigt kunna erbjuda konkurrensmässiga priser. Servicenämnden
föreslår kommunstyrelsen besluta att inte starta ett småskaligt kommunalt tvätteri.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom servicenämndens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Servicenämndens återrapport avseende Utredning av
förutsättningar att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte starta småskaligt kommunalt tvätteri enligt vad
som framställts i förslag 3, STK-2017-698.
3. Kommunstyrelsen anmodar servicenämnden att, i samarbete med arbetsmarknadsoch socialnämnden samt tillsammans med övriga berörda nämnder, utarbeta en
modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi av tvätt som kan träda i kraft i
samband med införande av cirkulationstvätt.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) och Magnus Olsson (SD) bifall
på beslutspunkterna 1 och 2, och avslag på 3:e i arbetsutskottets förslag till beslut.
Anders Skans (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på yrkandet om bifall till beslutspunkt 2 mot Anders Skans
(V) yrkande om avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandet om bifall till beslutspunkt 3 mot Håkan
Fäldt (M), Roko Kursar (L) och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag, och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 18.
Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M), Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 20.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse KSAU 180604 Lokalt tvätteri
Yttrande arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 180321 §89 med Reservation (V),(M+L) och (SD)
Servicenämnden beslut §46
Yttrande tekniska nämnden
Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180328 §31 med Reservation (SD) och
(M+L)
Yttrande funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180321 §117 med Reservation (M+L)
och (SD)
Yttrande hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen
Funktionsstödsnämnden beslut 180321 §37 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut §413 KS AU 180604

Bilaga 185

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-06-13: Ärende 29. Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom
Malmö stad

Vi tycker att det ska startas ett lokalt tvätteri som tar hand om arbetskläderna i vår egen
verksamhet. Det är en bra ordning att vi genomför de tjänster inom kommunen som vi kan
och rimligen bör göra. Att upphandla tvättjänsterna blir med största säkerhet dyrare än att
själva tvätta. Et eget tvätteri ska dessutom vara miljöcertifierat. Ett lokalt tvätteri kan
dessutom vara en bra arbetsmarknadsåtgärd i kommunens regi.
Malmö 2018-06-13
Anders Skans

Bilaga 196

Reservation
Kommunstyrelsen 2018 – 06 – 13
Ärende: Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom
Malmö stad
Nr: STK-2018 – 566
Det torde vara självklart även för en sann socialist att ett tvätteri i kommunal regi knappast kan anses
ligga inom kommunens kärnverksamhet. Tvärt om, att driva tvätterier – särskilt småskaliga dito,
borde kommunen med glädje överlåta till både etablerade och nya företag i kommunen.
Efter ett års kostsamt utredningsarbete som presenteras i form av en 59 sidor lång utredning har den
styrande minoriteten i vart fall delvis landat i samma slutsats som en samlad borgerlig opposition och
en hel branschorganisation redan vid initierandet av ärendet utryckte. Ett kommundrivet tvätteri
skulle aldrig bli bättre eller billigare än de som kan handlas upp på marknaden.
Säg den glädje och förnuft som varar. Inför att ärendet skulle hanteras i kommunstyrelsen valde den
styrande minoriteten att lägga till en tredje att- sats om att berörda nämnder ska utarbeta en modell
för lokal distribution av tvätt. Moderaterna och Liberalerna anser inte att kommunen varken ska
driva tvätteri eller ägna sig åt att agera mellanhand vid distribution av tvätten.
Moderaterna och Liberalerna yrkade bifall till att- sats 1 och 2 samt avslag på att – sats 3. Då vi inte
får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation

Håkan Fäldt (M)

Noria Manouchi (M)

Linda Dahlberg Wirje (M)

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

John Roslund (M)

Bilaga 207

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-06-13
Ärende: STK-2018-566

Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom
Malmö stad
Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att ett kommunalt tvätteri inte
kan tänkas vara en kommunal angelägenhet. Det finns privata aktörer som kan ta på
sig detta utan att kommunen blandar sig i.
Sverigedemokraterna yrkade avslag till att-sats 3 i ärendet. Då vårt yrkande inte vann
gehör reserverade vi oss emot beslutet.

____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

