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Smutsvätt är ingen skitsak. 
 
Vård- och äldreförvaltningen har under en längre tid sökt ändamålsenliga 
lokaler när det gäller kommunens tvätt för personalkläder. Mängden gods har 
ökat och nu brådskar det att hitta en lösning då läget är akut. 
 
M och KD föreslår att istället lägga ut driften för ett tvätteri på en extern 
utförare.  
 
Att driva tvätteri är inte en kommunal angelägenhet 

• Processen att hantera smutstvätt är komplicerad och styrs av strikta krav 
och regler.  

• Vi har en ökning av resistenta bakterier och smittans spridning är idag 
oroande. Den förekommer på sjukhus och äldreboenden men även i 
hemtjänsten. Att hantera kontaminerad tvätt kräver utbildning. 

• Tvätteriet är en plats att arbetsträna på men är inte avhängigt av vem 
som är uppdragsgivare, det finns idag företag i branschen som redan tar 
tillvara på den möjligheten till resurs och arbetskraft. 

• Att även hantera boendens och brukares tvätt skulle kunna inrymmas i 
ett avtal med en extern utförare. 

 
 
Att driva tvätteri är inte en kommunal angelägenhet. 
För att spara tid och resurser föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna 
Att Borås Stad lägger ut arbetet med stadens personaltvätt på en redan 

etablerad, icke kommunal aktör. 
 
 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
Anna-Clara Stenström  Hans Gustavsson 
Lotta Löfgren-Hjälm   Ingela Hallgren  
Pernilla Gustafsson  
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