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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-27 kl. 13:00-21:00

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Magnus Olsson (SD)
Hanna Kristina Thomé (V)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Ilvars Hansson (SD)
Farishta Sulaiman (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Anders Olin (SD)
Jan Olsson (S)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson del
av §54

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

…………………………………

Arwin Sohrabi

Kay Wictorin
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Eva Hallén (SD)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Harris Cheema (S) ersätter Elin Kramer (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Peter Johansson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Christina Wessling (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Sven-Erik Rasmusson (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Peter Ollén (M)
Niclas Röhr (M) ersätter Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice
ordförande)
Lilian Gerleman (M) ersätter David Blomgren (M)
Darko Simic (M) ersätter Tony Rahm (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) ersätter John Eklöf (M)
Per Göran Wiberg (M) ersätter Nicola Rabi (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Showan Shattak (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Linda Eklund (L) ersätter Eva Christina Bertz (L)
Janne Grönholm (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Karolin Johansson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Arwin Sohrabi
Kay Wictorin

Justeringen

2020-03-12

Protokollet omfattar

§59
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Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi

STK-2019-1228
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där
nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om Lokalvård i egen regi
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad).
Anders Andersson och Måns Berger yrkar bifall motionen.
Håkan Fäldt och Anton Sauer yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om bifall till motionen och yrkandet om avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden

Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200212 §66 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(MP) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200203 §70 med Muntlig reservation (M)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård
i egen regi
Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Servicenämnden beslut § 127 191217 med muntlig Reservation (V) och Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-01-27
Vår referens

Emil Bengtsson
Planeringssekreterare
emil.bengtsson@malmo.se

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

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där nämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om Lokalvård i egen regi besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Servicenämnden beslut § 127 191217 med muntlig Reservation (V) och Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från servicenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen
regi

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-03
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Kommunfullmäktige 2020-02-27
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.

SIGNERAD

2020-01-28

Motionären menar att lokalvård i egen regi ger högre lön, heltid och bättre arbetsvillkor för per-

2 (2)
sonalen utan att kosta mer. I motionen anges det även att bättre arbetsvillkor såsom fortbildning
ger yrkesskicklighet och högre status för lokalvårdarna. Därmed ger lokalvård i egen regi högre
kvalité och bättre hygien i Malmö stads verksamheter, enligt motionären.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där nämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Servicenämndens yttrande
Servicenämnden bekräftar i sitt yttrande att lokalvården i intern regi erbjuder bra sociala villkor,
hög trivsel, löner enligt avtal och heltid som norm för medarbetarna. Nämnden påtalar dock att
den inte kan kommentera hur dessa frågor hanteras i externa bolag eftersom det är de beställande förvaltningarna som upphandlar städbolag i de fall de väljer att inte använda sig av lokalvård i egen regi. Av samma anledning anser sig nämnden inte kunna kommentera på prisbilden
mellan intern och extern lokalvård. Servicenämnden belyser 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 konstaterar
dock att flertalet förvaltningar de senaste åren har gått över från extern till intern lokalvård med
positiva förändringar i kvalitén på utförandet och bättre kommunikation inom partnerskapet
som resultat. Ytterligare förvaltningar som har noterat dessa skillnader har en pågående övergång
från extern till intern lokalvård, enligt servicenämnden.
Om kommunfullmäktige beslutar att all lokalvård ska ske i intern regi, i linje med motionens
förslag, framhåller servicenämnden 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 beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
(V) reserverade sig muntligt mot beslutet. (SD) inkom med ett särskilt yttrande.
Stadskontorets bedömning
Stadskontorets bedömning görs med utgångspunkt i servicenämndens yttrande där det framgår
att lokalvård i intern regi erbjuder bra arbetsvillkor och trivsel samt har gett positiva förändringar
i kvalitén i flertalet förvaltningar. Som nämnden konstaterar är det dock de beställande förvaltningarna som upphandlar externa lokalvårdsbolag och som hanterar arbetsvillkoren tillsammans
med bolagen då externa leverantörer används. Att jämförelser av prisbilden mellan intern och
extern organisering är komplex, som nämnden beskriver, bedömer stadskontoret också talar för
att de beställande förvaltningarna fortsatt själva bör avgöra om man väljer intern eller extern
organisering av lokalvården utifrån sina erfarenheter.
Servicenämnden påtalar dessutom att ett bifall till motionens yrkande skulle kräva en betydligt
större organisation som behöver få utrymme att växa fram över tid.
Stadskontorets förslag är därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Ansvariga

Carina Tempel HR-direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

