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§ 371 Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet,
svar på motion (S)
Dnr KS 2020-977
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-26.
Ärende
Elias Aguirre (S) och Jonatan Hermansson (S) föreslår i en motion daterad
2020-12-18 att:



Ett arbete inleds för att successivt återta all skolstädning av
kommunens för-, grund- och gymnasieskolor i kommunens regi,
Ett arbete inleds med målet att städpersonalen ska bli en
integrerad del av den övriga personalgruppen på respektive
enhet.

Städningen av Linköpings kommuns för-, grund- och gymnasieskolor som
utförs på entreprenad fungerar väl eftersom kriterierna vid upphandling ställer
mycket höga krav på utförarna och det finns en tydlig struktur för uppföljning
och kommunikation under avtalstiden. Eftersom det i alla avtal ingår att
städning ska ske under dagtid blir städpersonalen en del av personalgruppen på
enheten och bidrar också till att skapa en trygg miljö med fler vuxna som rör
sig och arbetar i skolan.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut är att den
första punkten i motionen avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för-, grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad. Den andra punkten besvaras med hänvisning
till att städpersonalen redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen
på respektive enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna
rör sig och arbetar i skolans miljöer under dagen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-06-17, § 100
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.
Bildningsnämndens beslut 2021-06-17, § 78
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 234
1. Barn- och ungdomsnämndens samt bildningsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-08-31
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-10-26.
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Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 234
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-06-17, § 100
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2021-06-17, § 78
Tjänsteskrivelse – Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet, svar på
motion (S)
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
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