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Förslag till beslut
Att en inventering genomförs av vad som finns och behövs gällande kläder för arbete
utomhus inom förskolans verksamhet och att inköp görs för att nå en likvärdighet i den nya
stadsdelen.
Att förskolorna tillhandahålls fler sittplatser utomhus i sommar exempelvis genom
omdisponering eller annan åtgärd.
Att detta görs i samverkan med de fackliga organisationerna.

Corona Pandemin har föranlett flera förändringar hur vi arbetar i verksamheterna. Inom
förskolans område har det b.la. lett till att en stor del av verksamheterna har flyttat utomhus.
När verksamheterna förändras ska vi inte glömma att skapa förutsättningar för personalen att
genomföra sitt arbete på bästa sätt.
Av förklarliga skäl har denna pandemi med ökat antal sjukskrivningar visat att vikten att ha
tillräckligt med personal som kan täcka sjukfrånvaron och inte behöva ta in vikarier. De
arbetsuppgifter som ligger på personalen gör det omöjligt att helt följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer med avstånd mellan personalen och barnen. De åtgärder som har
genomförts är förändringar med hämtning och lämning av barnen där föräldrarna inte får gå in
på skolan. Detta i syfte att minska smittspridningen. Många följer dessa regler men inte alla.
Då vi som nämnd har det övergripande arbetsmiljöansvaret ser vi att förvaltningen ser över
om fler åtgärder kan göras så detta inte sker.
Denna vår har varit lång, kall och blåsig. Vädret har varit påfrestande och förutsättningarna
har inte varit tillfredsställande. Det vi får höra från personalen är att det inte funnits tillräckligt
med anpassade kläder för nuvarande vårväder. Detta är något vi snabbt måste åtgärda så att
personalen kan utföra arbetsuppgifterna. Utöver kläder har det även framkommit att det är
bristfälligt med sittplatser för personalen ute. Att tillhandahålla flera bänkar är en åtgärd som
skulle underlätta att spara på personalens kroppar som annars tvingas stå hela dagarna.
Dessa åtgärder är både nödvändiga och viktiga att göra så att personalen orkar arbeta hela
pandemin ut. För att säkerställa att kläderna är tillräckliga och anpassade samt att sittplatserna
uppnår de behov som personalen har, ser vi att detta arbete sker tillsammans med personalen
och de fackliga organisationerna.

