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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-19 kl. 09:00-10:35

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Haqvin Svensson (M)
Denny Lundgren (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Frida Michelsen (S) ersätter Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Banesa Martinez (V) ersätter Yngve Roland Nilsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Nina Vangelov (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Katarina Kasmarvik (M)
Hans Åke Banke (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Kristina Aurell (Tf kommunikationschef)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Andreas Ganslandt
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-02-28

Protokollet omfattar

§22
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§

22

Lokal distribution av tvätt

SN-2018-1257
Sammanfattning

14 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att servicenämnden i samråd med hälsa-, vård och
omsorgsnämnden, och funktionsstödsnämnden skulle utreda möjligheterna att inrätta
småskaliga tvätterier. Servicenämnden genomförde en utredning som skickades på remiss till
berörda nämnder och gjorde bedömningen att det inte var realistiskt att driva ett småskaligt
tvätteri i kommunal regi och samtidigt kunna erbjuda konkurrensmässiga priser. 13 juni 2018
godkände kommunstyrelsen servicenämndens återrapportering, men anmodade samtidigt
servicenämnden att, i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden samt tillsammans
med övriga berörda nämnder, utarbeta en modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi
av tvätt som kunde träda i kraft i samband med införandet av cirkulationstvätt.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett projektdirektiv som svar på kommunstyrelsens
anmodan. Målet med projektet är att kommuntjänster hos serviceförvaltningen ska erbjuda
tjänsten distribution av tvätt med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för
cirkulationstvätt av arbetskläder har tecknats mellan hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen,
HVOF, och privat leverantör.
Investeringskostnader för lokalanpassning förväntas uppgå till 6.000.000 kr och kostnader
förknippade med uppstarten av verksamheten beräknas uppgå till 1.030.000 kr, exklusive
kapitalkostnader för lokalanpassningar samt försäkringskostnader. Serviceförvaltningen
föreslår att kostnaderna anslagsfinansieras centralt från kommunstyrelsen. Om lokalen ägs av
Malmö stad inryms de 6 miljonerna för lokalanpassning i servicenämndens investeringsram.
Beslut

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera projektdirektivet
Lokal distribution av tvätt med en skrivelse som tydliggör att projektets kostnader kan
påverkas av de förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer
att ske under året.
2. Servicenämnden godkänner, med ovanstående ändring, projektdirektivet Lokal
distribution av tvätt.
3. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1.030.000 kr för
uppstartskostnader exklusive kapitalkostnader för lokalanpassningar samt
försäkringskostnader för samordningscentral för lokal distribution av tvätt.
Yrkanden

David Blomgren (M) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen och att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en bredare utredning där alternativa
distributionsmodeller utreds utifrån kostnadsmässiga, kvalitetsmässiga och miljömässiga
aspekter.
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Staffan Appelros (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att det inte
framkommer i projektdirektivet hur distributionsmodellen är miljövänlig samt att det bör
utredas om cirkulationsvätt bör vara en del av uppdraget.
Tonni Andersson (SD) yrkar bifall till Staffan Appelros (SD) yrkande om återremittering
och vill att förvaltningen utreder om Region Skåne skulle kunna hantera distributionen.
Göran Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet
kompletteras med en skrivelse som tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de
förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till Göran Andersson (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: David Blomgren (M) och Staffan
Appelros (SD) yrkande om återremittering samt Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet kompletteras med en skrivelse som
tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de förändringar inom den
statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Ordförande ställer David Blomgrens (M) och Staffan Appelros (SD) yrkanden om
återremittering mot att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att nämnden
bifaller att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
David Blomgren (M) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet återremitteras.
Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för att ärendet avgörs på dagens sammanträde och 6 nej-röster för att ärendet
återremitteras beslutar nämnden att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Se
omröstningsbilaga.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut vid avgörande vid dagens
sammanträde och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet kompletteras med en skrivelse som
tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de förändringar inom den
statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Reservationer

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
och Stefan Greschner (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in skriftlig
reservation, bilaga 1.
David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M), Denny Lundgren (M) och Bengt Nilsson (C)
med instämmande av Katarina Kasmarvik (M), Hans Banke (M) och Truls Troedson (C)
avser lämna in skriftlig reservation, bilaga 2.
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Särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) avser lämna in
särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Lokal distribution av tvätt
Projektdirektiv Lokal distribution av tvätt
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-13 §244 Utredning av
förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-19

Servicenämnden
Voteringslista: §22
Ärende:

Lokal distribution av tvätt, SN-2018-1257

Voteringslist(or)
Avgörande vid dagens sammanträde eller återremittering
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Denny Lundgren (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Frida Michelsen (S), Ersättare
Banesa Martinez (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga 1

7

Servicenämnden i Malmö, 2019-02-19.
Ärende 4. Lokal distribution av tvätt. SN-2018-1257.

RESERVATION.
Serviceförvaltningen har på kommunstyrelsens anmodan utarbetat ett projektdirektiv i syfte
att erbjuda en tjänst avseende distribution av tvätt av arbetskläder till olika anställda grupper
hos ett antal förvaltningar i Malmö.
Tanken är att kommuntjänster inom serviceförvaltningen skall tillhandahålla dessa tjänster
och projektet är även tänkt som en arbetsmarknads – och sysselsättningsåtgärd. För att
etablera och driva denna verksamhet krävs stora investeringar i lokaler, miljöanpassade
fordon, försäkringar, utbildningar, utvecklad fungerande logistik samt nyanställningar av
chefer och personal. Vidare är tanken att delvis anslagsfinansiera projektet via
kommunstyrelsen.
Från Sverigedemokraternas synpunkt finns det flera anledningar att ifrågasätta projektet
utöver kostnadsaspekten. Vi anser att projektet har stora brister och behöver beredas
ytterligare. På frågan om hur detta extra led som tillförs situationen kan anses miljövänligt
uteblev svaret. Med förvåning noterar vi även Liberalernas totala omvändelse i sakfrågan.
Sverigedemokraterna ifrågasätter varför det inte undersökts möjligheten att nyttja
Regionservices tjänster för denna verksamhet. Region Skåne har via regionservice en
välfungerande miljöanpassad transportverksamhet och en bra logistik där de bl.a. hanterar
UMAS tvätt till och från ett centralt tvätteri i Kristianstad. Här finns stora samordningseffekter.
Att starta nya kostsamma verksamheter i kommunen anser Sverigedemokraterna som
ekonomiskt slöseri när etablerade välfungerande resurser redan finns inom länet.
I ljuset av ovan yrkade Sverigedemokraterna på återremiss i ärendet.
Då vårt återremissyrkande ej vann bifall reserverar vi oss mot det av nämnden fattade
beslutet.
Malmö 2019-02-19.
Staffan Appelros

Tonni Andersson,

Stefan Greschner

Rolf Hansson.

med instämmande av:
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Bilaga 2
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Reservation

Servicesnämnden 2019-02-19
Ärende:
Projektdirektiv
från
Kommunstyrelsen
till
Serviceförvaltningen om Lokal distribution av tvätt SN-2018-1257
Kommunstyrelsen har anmodat Serviceförvaltningen att ta fram ett projektdirektiv för
tjänsten distribution av tvätt.
Vi anser inte att det är kommunal kärnverksamhet att driva tvätteri i egen regi.
Det är inte beskrivet i ärendet hur ett tvätteri i egen regi, i jämförelse med andra
alternativ, skulle stå sig kostadsmässigt. Tvärtom har både branschorganisationen och
serviceförvaltningen, i sin egen utredning, dragit slutsatsen att ett tvätteri i egen regi
aldrig blir billigare eller bättre än om tjänsten upphandlas.
En av anledningarna till Malmös låga placering i Svenskt Näringslivs ranking om
företagsklimat är att kommunen bedriver verksamheter som konkurrerar med lokala
näringsidkare. Att ärendet över huvud taget kommer upp är därför minst sagt
anmärkningsvärt.
Det är alltså omöjligt för Servicenämnden att ta ställning till om ett tvätteri är bra
nyttjande av skattebetalarnas pengar eller inte. Det är heller inte utrett om drift i egen
regi skulle vara en mer miljövänlig lösning.
På sidan 11 i Projektdirektivet noterar vi också att en riskhanteringsplan ännu inte är
framtagen, vilket naturligtvis inte är acceptabelt.
Vi yrkade på återremiss för att ge Serviceförvaltningen chans att komplettera ovan
nämnda brister.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Svensson (C)

Denny Lundgren (M)

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)
Oscar Hill (M)

Katarina Kasmarsvik (M)

Bilaga 3

Särskilt yttrande
Servicenämnden, 19 feb 2019
Lokal distribution av tvätt
SN-2018-1257
Uppdraget som servicenämden har fått av kommunstyrelsen inbegriper att återkomma med en modell för
en framtida distribution av Malmö stads tvätt till och från tvätteri som är miljövänlig. Det är ännu inte helt
tydligt hur detta ska gå till även om målsättningen finns beskriven. En stor del av miljöproblemen i våra
städer orsakas av transporter. Det innebär att det är viktigt att arbeta med hushållande med förnybar
energi, klimatpåverkan nära noll, transportslagens ytbehov i en stad som förtätas, att inte acceptera
onödiga avgaser eller buller. Vi är förvissade om att det finns möjlighet att genomföra distribution av tvätt
inom Malmö stad med i stort sett försumbar miljöpåverkan. Det finns spännande möjligheteter inom
stadslogistikområdet som till exempel inbegriper samordnad distrribution där flera godskategorier som
ska till samma adress kan utföras med färre enskilda transportrörelser, eller att transporter utförs med
elassisterade lastcyklar som kan arbeta både snabbare och med större leveranssäkrehet än bilburna
transporter. Miljöpartiet anser att att miljöaspekterna behöver vara fortsatt i fokus i framtia överväganden.

Kami Petersen

Inger Torstensdotter Åhlin

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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