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Centralt tvätteri för hygien och miljö, svar på
motion (V)

Dnr ÄN 2020-932
Äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att det är respektive utförare som är
ansvarig för att arbetskläder tvättas enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter
antingen genom att teckna avtal för cirkulationstvätt eller tillse detta på
annat sätt.
2. Motionen avslås i den del som avser tillgång till skyddsförkläden i tyg med
hänvisning till hänsyn till smittorisker.
Reservationer
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare för socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Ärende
Jessica Eek (V) föreslår i en motion daterad 2020-11-30 att Linköpings
kommun ska sluta avtal med tvätteri och härigenom få tillgång till arbetskläder
och skyddsförkläden i tyg, samt att så länge upphandlad verksamhet kvarstår så
ska dessa anmodas att teckna avtal med samma leverantör.
Socialstyrelsen ställer krav på arbetskläder i verksamheter inom vård och
omsorg. Ansvaret för att tillhandahålla och tvätta arbetskläder på ett korrekt
sätt åvilar arbetsgivaren. Arbetsgivaren har därvid att följa arbetsmiljöverkets
föreskrifter kring hantering och tvätt av arbetskläder. I en vårdhygienisk
handbok lämnar region Östergötland rekommendationer kring tvätthantering av
arbetskläder. I denna handbok avråds från att använda skyddsförkläden i tyg
med hänsyn till smittorisker.
Social- och omsorgsförvaltningen hänvisar till dessa föreskrifter och råd i
upphandlingsunderlag och verksamhetsuppdrag inom vård och omsorg.
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Förvaltningen har även i en särskild information upplyst respektive utförare att
de är ansvariga för att arbetskläder tvättas enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter
antingen genom att teckna avtal för cirkulationstvätt eller tillse detta på annat
sätt.
Social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden föreslås besvara
motionen enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar att motionen bifalls samt att den del som avser
skyddsförkläden i tyg avslås. Liselotte Fager (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Proposition ställs på bifall till förvaltningens förslag respektive bifall till
socialdemokraternas yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Centralt tvätteri för hygien och miljö, svar på motion (V),
2022-03-25
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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