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Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

Motion

Utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom

förskolan och fritids.

ldag finns det i begränsad utsträckning gemensamma regnkläder och stövlar till personalen i

kommunens förskolor och fritidshem. Vi inom Socialdemokraterna anser att kommunen bör rätta till

denna situation. Vi s flera orsaker till detta.

Både på förskolor och fritids är en del av verksamheten förlagd utomhus. Oavsett årstid och väder

ska barn och elever ges möjlighet att vistas i fria luften, och personalen förväntas vara med dem' Att

en regnig eller snöig dag delta i lek och spel utomhus ställer stora krav på kläder och skor, krav som

är relaterade till arbetet. Det borde vara arbetsgivarens ansvar att hålla personalen med denna

utrustning.

När det gäller utomhusskor är det också en säkerhetsfråga, att undvika fall och halkolyckor, som kan

vara en fara både för den anställda och de barn/elever den just då har hand om.

Det är också en angelägen fråga när det gäller att behålla kompetent personal och att kunna

rekrytera nya. Det är idag svårt att rekrytera legitimerade förskollärare och fritidspedagoger, och

detta med fria arbetsskor och -kläder är en konkurrensfördel. Det blir en del av löne- och

anställningsvillkoren, och ett sätt att säkra den framtida personalförsörjningen.

Många kommuner har redan fattat beslut om detta. Som exempel fick personalen på fritidshemmen i

en av våra grannkommuner nyligen följande: Kängor (Viking), inneskor (Sketchers), jeans och T-shirt.

Tidigare hade de utrustats med överdragsbyxa och fleecejacka.

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

effekter, men även andra frågor kan bliaktuella.

Viföreslår därför Kommunfullmäktige iMelleruds kommun att besluta följande:

o Att ge kommunchef och kultur- och utbildningschef i uppdrag att utreda de faktiska fördelarna

och möjligheterna att införa fria arbetsskor och utomhuskläder till de ovan angivna

persona lgrupperna.
o Att ta fram ett rättssäkert förslag till fria arbetsskor och utomhuskläder för de ovan angivna

personalgrupperna på uppdrag av Kommunfullmäktige som ska redovisas före utgången av juni

månad 2023.
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