Motion av Lisa Palm (Fi) om att staden bör garantera att det finns
arbetskläder till all förskolepersonal
Personalen på Stockholms förskolor gör ett fantastiskt jobb för att ge alla barn en bra start i
livet. Trots det vet vi att barnomsorgen lider av dåliga arbetsvillkor och hård press, precis som
många andra kvinnodominerade yrkesgrupper. Det övergripande problemet inom förskolan är
besparingskrav och resursbrist, som slår hårt både mot barnen och medarbetarna. Att
garantera arbetskläder till all förskolepersonal är naturligtvis inte den stora lösningen på
förskolans alla stora utmaningar - men det är en del i arbetet att förbättra arbetsmiljön och
satsa på välfärdens grundbult: förskolan.
För att bygga en stark välfärd måste staden satsa på den personal som arbetar inom
verksamheterna. Därför behövs ett stöd för förskolor som garanterar att personalen har
tillgång till det som är nödvändigt för att utföra arbetet med barn. En brist i dag är den ojämna
tillgången till lämpliga arbetskläder inom stadens förskolor, något som kommunen bör ha
yttersta ansvar för att säkra. Utöver att detta är viktigt ur arbetsmiljöaspekt är det ett steg mot
en mer jämställd arbetsmarknad då vi vet att inom manligt dominerade yrken säkrar
arbetsgivarna inköp av arbetskläder och skyddskläder.
Feministiskt initiativ menar att förskolepersonalen behöver arbetskläder som ska fungera i
den miljö som personalen arbetar i. Barnskötare och förskollärare utsätts dagligen för allt vad
en dag med småbarn innebär: smuts, kladd, matrester till att både klara inomhus och
utomhusklimat. Kläderna ska tåla att tvättas många gånger och vara slitstarka för att klara av
belastningen som detta innebär. Förskolepersonalen ska därför ha säker tillgång till hållbara
kläder och skor anpassade för alla säsonger samt inomhus såväl som utomhusbruk. Ingen
personal ska behöva använda sina privata kläder på arbetet och sedan själva ansvara för att
tvätta och underhålla.
Pandemin sätter ytterligare press på personalen att i större utsträckning vistas utomhus. Detta
för att skydda såväl barn, föräldrar som sig själva från den ökade smittspridning som
inomhusmiljöer innebär. I relation till detta läge är frågan nu högaktuell att åtgärda och något
som kommunen ska kunna garantera sin förskolepersonal.
Kommunen köper redan delvis in arbetskläder som exempelvis överdragsjackor och byxor
men omfattningen ser olika ut beroende på vilka budgetförutsättningar som varje stadsdel och
förskoleenhet har. Detta genererar i att personal på stadens förskolor har olika möjlighet att få
tillgång till arbetskläder. Utifrån arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att alla erbjuds
arbetskläder samt att staden har ett sammanhållet arbete kring detta. Som arbetsgivare är
kommunens politiker ytterst ansvariga för att säkerställa att samtlig förskolepersonal kan
garanteras en trygg arbetsplats med tillgång till både skor, kläder och annat material som är
arbetet kräver.

Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
•
•

att ge stadsdelsnämnderna uppdraget att tillgodose personal inom den kommunala
förskoleverksamheten arbetskläder samt skor
att resurser tilldelas stadsdelsnämnder motsvarande kostnad för inköp av arbetskläder
samt skor
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