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Lokalvård i egen regi 
 
Under 2018 köpte Malmö stad städtjänster och fönsterputsning för 127 Mkr exklusive 
moms från externa företag. Det motsvarar nära hälften av kostnaderna för städningen i 
kommunens lokaler. Kommunens egen kostnad för städtjänster förra året var 155 Mkr, 
vilket innebar 374 lokalvårdare i egen regi .  
 
Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då 
köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi.  
 
De senaste åren har den genomsnittliga löneökningen på arbetsmarknaden varit 2,3% 
årligen. För städare inom upphandlad lokalvård var den årliga löneökning dock endast 
1,1% enligt Medlingsinstitutet,det vill säga 1,2% i förlorad löneutveckling varje år. Siffran 
förklaras inte genom hög personalomsättning inom städföretagen, utan genom den 
prispress som upphandlingar ger och som för personalen resulterat i lönesänkningar, 
mindre fortbildning, ökad deltid och timanställning, allmänt försämrade arbetsvillkor.  
 
Man skulle kunna tro att Malmö stad sparar pengar på att inhyrd personal har lägre lön 
och sämre villkor än kommunens egna anställda, men nej, tvärtom. Lokalvård på 
entreprenad är inte billigare. Det finns många belägg för att städning på entreprenad ofta 
är dyrare och ger sämre kvalité än städning i egen regi. Dessa erfarenheter finns även 
inom Malmö stad. Trots detta köps alltså nästan hälften av all städning in från externa 
företag. Helt i strid mot intentionen i de egna målen om bra arbetsförhållanden och heltid.  
 
Vänsterpartiet menar att Malmö stads all lokalvård skall bedrivas utifrån kommunens mål 
om goda arbetsförhållande för personalen, om heltid som norm, om hög kvalité inom alla 
verksamheter och utan vinstintressen.  
 
Lokalvård i egen regi ger högre lön, heltid och bättre arbetsvillkor för personalen utan att 
kosta mer. Bättre arbetsvillkor såsom fortbildning ger yrkesskicklighet och högre status 
för lokalvårdarna. Lokalvård i egen regi ger därmed högre kvalité och bättre hygien i 
Malmö stads verksamheter. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi  
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