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Remiss av Motion om att staden bör garantera
att det finns arbetskläder till all förskolepersonal
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/165
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att staden bör
garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal till
stadsdelsnämnden. Lisa Palm (Fi) föreslår i motionen att
kommunfullmäktige ska ge stadsdelsnämnderna uppdraget att
tillgodose personal inom den kommunala förskoleverksamheten
arbetskläder samt skor samt att resurser tilldelas stadsdelsnämnder
motsvarande kostnad för inköp av arbetskläder och skor.
Förvaltningen är positiv till att medarbetarna inom förskolan har
arbetskläder. Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet köper in
ytterkläder för användning under arbetsdagen. I december 2020
gjordes även en särskild satsning då regnkläder köptes in till
förskolorna.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande att staden bör garantera att det finns arbetskläder
till all förskolepersonal. Skrivelsen har remitterats till Kommunal
Stockholm, Lärarförbundet Stockholm, Lärarförbundet Stockholm,
samt stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Södermalm och SpångaTensta. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
10 september 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab- och kansli i
samverkan med förskoleavdelningen och personalavdelningen.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet
den 7 juni och i rådet för funktionshinderfrågor den 8 juni 2021.
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Ärendet
Lisa Palm (Fi) föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska ge
stadsdelsnämnderna uppdraget att tillgodose personal inom den
kommunala förskoleverksamheten arbetskläder och skor, samt att
resurser tilldelas stadsdelsnämnder motsvarande kostnad för inköp
av arbetskläder och skor.
Författaren till motionen lyfter att förskolepersonal behöver
arbetskläder och skor som ska fungera i den miljö de arbetar i och
att personalen bör ha säker tillgång till hållbara kläder och skor
anpassade för alla säsonger samt inomhus såväl som utomhusbruk.
Motionären skriver att kläderna ska tåla att tvättas många gånger
och vara slitstarka för att klara av belastningen som detta innebär
och att ingen personal ska behöva använda sina privata kläder på
arbetet, och sedan själva ansvara för att tvätta och underhålla dessa.
Enligt motionären är förslaget ett steg mot en mer jämställd
arbetsmarknad då arbetsgivare säkrar inköp av arbetskläder och
skyddskläder inom manligt dominerade yrken. Skribenten lyfter
även att pandemin satt ytterligare press på personalen att i större
utsträckning vistas utomhus.
Synpunkter och förslag
Enligt arbetsmiljöverket ska skyddsutrustning tillhandahållas till
medarbetare om det krävs i arbetet. När det gäller arbetskläder till
förskolepersonal är det upp till arbetsgivaren att bestämma om det
ska tillhandahållas. Förvaltningen är positiv till att medarbetarna
inom förskolan har arbetskläder.
Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet köper in ytterkläder för
användning under arbetsdagen. I december 2020 gjordes även en
särskild satsning då regnkläder köptes in till förskolorna. Personliga
arbetsskor riskerar att förmånsbeskattas och förvaltningen ser det
inte som ändamålsenligt att köpa in skor som ska fungera för alla att
använda.
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