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Servicenämndens arbetsutskott
Datum

2019-11-28

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2019-1277

Kommunfullmäktige

Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
STK-2019-1228

Servicenämndens arbetsutskott föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden kan bekräfta att lokalvården i intern regi erbjuder bra sociala villkor, hög
trivsel, löner enligt avtal och heltid som norm för medarbetarna. Servicenämnden kan dock
inte kommentera vare sig hur dessa frågor hanteras i externa städbolag eller prisbilden mellan
intern och extern lokalvård då det är de beställande förvaltningarna som upphandlar.
Servicenämnden kan dock konstatera att flertalet förvaltningar har de senaste åren gått över
från extern till intern lokalvård med positiva förändringar i kvalitén på utförandet och bättre
kommunikationen inom partnerskapet som resultat.
Om kommunfullmäktige beslutar att all lokalvård ska ske i intern regi vill servicenämnden
påpeka att det skulle kräva en betydligt större organisation än den som finns idag samt att en
sådan organisation behöver få utrymme att växa fram över tid.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yttrande

Servicenämnden kan bekräfta att lokalvården i intern regi erbjuder bra sociala villkor, hög
trivsel, löner enligt avtal och heltid som norm för medarbetarna. Servicenämnden kan dock
inte kommentera hur dessa frågor hanteras i externa städbolag eftersom det är de beställande
förvaltningarna som upphandlar städbolag i de fall de väljer att inte använda sig av lokalvård
i intern regi. Av samma anledning kan nämnden därför inte heller kommentera på prisbilden
mellan intern och extern lokalvård, men vill belysa att jämförelsen är komplex eftersom det
är svårt att värdera sociala och arbetsmiljömässiga villkor i kostnadstermer samt att kvalitén
på tjänsten av intern och extern lokalvård inte mäts med samma metod. Nämnden kan dock
konstatera att flertalet förvaltningar har de senaste åren gått över från extern till intern
lokalvård med positiva förändringar i kvalitén på utförandet och bättre kommunikationen
inom partnerskapet som resultat. Ytterligare förvaltningar som har noterat dessa skillnader
har en pågående övergång från extern till intern lokalvård.
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Om kommunfullmäktige beslutar att all lokalvård ska ske i intern regi vill servicenämnden
framhålla att det skulle kräva en betydligt större organisation än den som finns idag samt att
en sådan organisation behöver få utrymme att växa fram över tid.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
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[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden

