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Yttrande avseende medborgarförslag att införa arbetskläder inom 

förskolan 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att köpa in arbetskläder till personal inom förskolan. 

Förslagsställaren anser att förskolans personal behöver arbetskläder med tanke på att de utsätts för 

otroligt mycket slitage på deras kläder, samt att smitta som följer med mellan hem och förskola. 

Förslagsställaren anser att utbildningsförvaltningen är den enda förvaltning som utsätts för färg, 

kroppsvätskor, mat mm. På deras kläder och inte har arbetskläder. 

Svar: 

Utbildningsförvaltningen har förståelse att det finns ett behov av arbetskläder inom de olika 

verksamheterna, så även inom förskolan. 

Förskolan har för närvarande ca 400 anställd personal med en tillsvidareanställning. 

Förskolans personal har pedagogisk verksamhet både inne- och ute dagligen, det innebär att 

det finns ett behov av arbetskläder både inne – och ute. 

Som exempel kan personal behöva två t-shirtar och en skalbyxa för inomhusaktiviteterna. För 

uteverksamheten finns ett behov av en vinterbyxa, vinterjacka, skor, mössa och handskar. 

Om den totala kostnaden uppgår till 2 000 kronor per personal för angivna klädesplagg får 

utbildningsförvaltningen en engångskostnad på 800 000 kronor, därefter kommer årligen en 

fortlöpande kostnad. Om den totala kostnaden uppgår till 3 000 kronor per personal blir 

engångskostnaden 1,2 miljoner, därefter kommer årligen en fortlöpande kostnad. 

Eftersom att utbildningsförvaltningen har fler yrkeskategorier som har sin pedagogiska 

verksamhet både inne och ute kommer ytterligare kostnader för arbetskläder. 

Till exempel har utbildningsförvaltningen ca 115 tillsvidareanställd personal inom 

fritidshemmet. Det skulle innebära antingen en engångskostnad på 230 000 kronor alternativt 

345 000 kronor, därefter en löpande kostnad årligen. 

Från förskoleklass till årskurs 6 har utbildningsförvaltningen ca 200 tillsvidareanställd 

personal. Det skulle innebära en engångskostnad antingen på 400 000 kronor alternativt 

600 000 kronor. 

 

Om arbetskläder skulle köpas in för all tillsvidare anställd personal från förskolan till 

årskurs 6 skulle det innebära en engångskostnad på 1,4 miljoner alternativt 2,1 miljoner 

beroende på kostnaden per anställd, därefter kommer årligen en fortlöpande kostnad. 
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Utbildningsförvaltningen har verksamheter med ett skiftande antal arbetsuppgifter såsom 

utomhusaktiviteter, idrott, skapande verksamhet, lek, undervisning inom olika ämnen i 

förskola, fritidshem och skola. 

Det är kostsamt att tillhandahålla arbetskläder till personalen i delar av 

utbildningsförvaltningens verksamheter som skulle beröras. 

Utifrån ovanstående exempel finner utbildningsförvaltningen att det inte finns ekonomiskt 

utrymme att tillgodose arbetskläder inom de olika verksamheterna utifrån den budgetram som 

tilldelats.  

 

Elisabeth Fjällström 

Chef för och grundskola 

 

 

 

 


