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Serviceförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-02-12
Vår referens

Ida Ketonen
Projektledare
Ida.Ketonen@malmo.se

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.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden godkänner projektdirektivet Lokal distribution av tvätt.
2. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1.030.000 kr för uppstartskostnader
exklusive kapitalkostnader för lokalanpassningar samt försäkringskostnader för
samordningscentral för lokal distribution av tvätt.

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

Servicenämndens ordförandeberedning 2019-02-04
Servicenämndens arbetsutskott 2019-02-12
Servicenämnden 2019-02-19
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

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.
Syftet med projektet är att; (a) bidra till social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen inom
staden, (b) bidra till miljömässig hållbarhet genom att minimera antalet transporter och utsläpp,
samt (c) bidra till en ekonomisk hållbarhet genom att effektivisera användandet av skattemedel.
Projektets mål är följande: Kommuntjänster inom serviceförvaltningen, erbjuder tjänsten
distribution av tvätt med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för cirkulationstvätt av
arbetskläder har tecknats mellan HVOF och privat leverantör. Målformuleringen innehåller inget
slutdatum eftersom projektet är avhängigt pågående upphandling av cirkulationstvätt
arbetskläder för HVOF samt planerad upphandling av cirkulationstvätt arbetskläder för
funktionsstödsförvaltningen, FSF. Efter avslutad upphandling och tecknandet av
förvaltningsspecifika avtal löper nio till tolv månader av bland annat utprovning, beställning,
transporter och tvätt av plagg, fram till att cirkulationstvätten kan starta och
samordningscentralen behöver vara igång. Om ingen överklagan på upphandlingen inkommer
beräknas verksamheten kunna starta någon gång mellan 1 november 2019 och 1 februari 2020.
Beställare i projektet är Carina Tempel, servicedirektör, som till sin hjälp har en styrgrupp
bestående av förvaltningsdirektörer från FSF, HVOF och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, ASF.
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. Kostnaderna för att starta
verksamheten ligger utanför befintliga budgetramar hos samtliga berörda nämnder.
Serviceförvaltningen föreslår att kostnaderna anslagsfinansieras centralt från kommunstyrelsen.
Om lokalen ägs av Malmö stad inryms de 6 miljonerna för lokalanpassning i servicenämndens
investeringsram.
Ansvariga
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Carina Tempel, servicedirektör

