Motion till Lunds kommunfullmäktige

Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!
För ett tag sedan nåddes vi av den glädjande nyheten att personalen inom äldre- och
handikappomsorgen 2018 kommer att få de arbetskläder som krävs för att utföra sitt arbete
betalda av arbetsgivaren. Detta efter att Arbetsmiljöverket har ändrat sina riktlinjer. Detta är
en fråga som fackförbundet Kommunal länge har slagits för.
Vänsterpartiet tycker dock inte att Lunds kommun ska stanna här utan att vi liksom en rad
andra kommuner redan ha gjort ska införa betalda arbetskläder även för personalen inom
förskolan och fritidshemmen. Personalen inom dessa verksamheter gör dagligen ett
fantastiskt pedagogiskt arbete på ett sätt som gör att våra barn lär sig allt mellan himmel och
jord. Men detta arbete medför dessvärre slitage på både kläder och kroppar.
Pedagogerna i förskolan och fritidshemmen riskerar att få sina kläder slitna eller förstörda
när de leker med och tar hand om barnen. En stor del av den pedagogiska verksamheten
sker dessutom utomhus, något som sker i ur och skur under årets alla årstider. Personalen
behöver robusta kläder som tål vind, vatten och snö, lek i sandlådor, på asfalt och i andra
påfrestande miljöer.
Detta är även en viktig jämställdhetsfråga. Personalen inom förskolan och fritidshemmen
består främst av kvinnor och det är viktigt att denna yrkesgrupp behandlas på samma sätt
som arbetsplatser där det främst arbetar män. Precis som att det är en självklarhet att
personalen som sköter våra parker ska få tillgång till arbetskläder anpassade för deras
arbetsuppgifter och som tål att de arbetar ute i ur och skur borde det samma gälla
personalen inom förskolan och fritidshemmen.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att: ge barn och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan och
fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika aktiviteter under arbetsdagen.
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