
Tili Kommunfullmåktige Melleruds kommun

Motion

Utreda möjligheten till fria arbetsskor för viss personal inom Sscialförvaltningen

Det finns flera orsaker att fokusera på Socialförvaltningens personal i Melleruds kommun. I cienna

motion vill vi särskilt fokusera på den personal som arbetar direkt nred brukare inom verksamheterna

vård och omsorg och stöd och service. Personal i chefsställning och övrig administrativ personal

berörs inte av motionen.

Arbetsmiljöansvaret scm komrnu*en har sam arbetsgivare för en perscnal som varje dag tar mellan

10 000 * 20 000 steg på alla möjliga underlag, är en av orsakerna att fokusera på frågan om fria

arbetsskor. Risken för fallolyckor och belastningsskador om personalen har felaktiga skor har

återkommande påpekats av de fackliga crganisationerna.

Över hela landet förs samtal om personalens löne- och anställningsvillkor. Vi politiker som skriver

denna motion anser att Melleruds kommun behöver se över och utveckla våra lokala löne- och

anställningsvillkor. för att kunna säkra framtida personalförsörjning oeh leva upp till mål att våra en

Iångsiktigt hållbar attraktiv arbetsgivare.

I flera branscher på arbetsmarknaden har personalen fri till gång till arbetsskor av skyddsskäl som

främst regleras via lag och avtal inom arbetsmiljöområdet. Vi anser att Melleruds kommun bör

undersöka möjligheterna att tillgodose rimliga möjligheter att ge personalen tillgång till fria
arbetsskor genorn ett politiskt beslut inom vårt kommunala självstyre inom ramen för egen budget.

Det som behöver beredas är avgränsningar, beräknad årskostnad och eventuella skattemässiga

effekter, men även andra frågor kan bli aktuella.

För att kunna genomföra ett sådani beslut inom Melleruds kommun krävs en noggrann beredning

och vi föreslår dårför Kommunfullmäktige i Melleruds kommun att besluta följande;

Att ge kommunchef och socialchef i uppdrag att utreda de faktiska fördelarna och

möjligheterna att införa fria arbetsskor för de ovan angivna personalgrupperna.

Att ta fram ett rättssäkert förslag till fria arbetsskor för de ovan angivna personalgruppenna

på uppdrag av Kommunfullrnäktige som ska redovisas före utgången av juni månad 2023.
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