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Sammanställning av medborgarförslag  om arbetskläder/skor till anställd 

personal i fritidshem 

Kommunfullmäktige har överlämnat 10 medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden 
för beslut. 

Nedan finns en sammanställning av medborgarförslagen motivering varför arbetskläder ska 
införas i olika verksamheter: 

Diarienummer 18KS535 Förskoleklass 
Att arbeta som förskollärare i förskoleklass innebär mycket utomhusarbete i olika väder. Vi är 
ute flera gånger varje dag och det sliter mycket på kläderna. Även inomhus är det stort slitage 
på kläderna pga målarfärg, lim m.m. 

Arbetet som förskollärare i förskoleklass innebär mycket utomhusarbete i alla väder. Det är 
även stort slitage på kläder inomhus med målarfärg, lim m.m. Vi är ute flera gånger varje dag 
vilket sliter på kläderna och vi är ute i skop och mark, kyla-regn och grillrök. 

Diarienummer 18KS536 Fritids 
Arbetet som fritidspedagog innebär mycket utomhusarbete. Vi bedriver mycket 
utomhuspedagogik. Vi är ute i alla väder, både kyla och regn. Behöver varma kläder och skor. 
Vi använder även mycket lim och färg och våra kläder utsätts för detta. 

Mycket av vår verksamhet bedrivs utomhus i alla väder. Även slitage på kläder inomhus med 
målarfärg, lim m.m. Vi går ut och in flera gånger varje dag vilket även det sliter på kläderna. 
När vi är utomhus är vi även mycket i skog och mark och även grillrök (lera, snö osv.) 

Jag tycker att alla fritidspedagoger ska få arbetskläder. I vårt arbete är vi ute mycket i alla 
väder, vi grillar, bygger m.m. i skog och mark. Kläderna nöts mycket eftersom vi är ofta ute 
på raster, morgonen efter frukost, på eftermiddagstid under fritidstid. Vi står och går mycket 
och behöver bra skor, som också slits. Färg och lim används mycket i verksamheten som 
också ”hamnar” på våra kläder. Även vintertid är vi ofta ute och bra och varma kläder behövs. 

Jag tycker att alla fritidspedagoger ska få arbetskläder och skor. Vårt arbete innebär mycket 
utevistelse och olika situationer där vi nöter på kläderna. Färg och lim används ofta och 
kläderna kan bli förstörda. Vi är ute i alla väder och i olika terräng, därför ställs det höga krav 
på att ha många ombyten. 

Jag tycker att alla fritidspedagoger ska få arbetskläder och skor. Vi bedriver mycket 
utomhusverksamhet, är ute på raster och de nöts varje gång man tar av och på sig skor och 
kläder. Vi är också i mycket färg och limsituationer där kläder lätt blir förstörda. Vi går och 
står mycket under dagarna och behöver bra skor. Eftersom vi är ute ”i alla väder” behöver vi 
många olika sorters skor/jackor för att kunna utföra vårt jobb. 
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Mycket av vår verksamhet bedrivs utomhus i alla väder. Även slitage på kläder inomhus med 
målarfärg, lim m.m. Vi går ut och in flera gånger varje dag vilket även sliter på kläderna. När 
vi är utomhus är vi mycket i skog och mark och även grillrök.- (lera, snö osv). 
 
Diarienummer 18KS419 Förskola – årskurs 6 
Jag anser att all personal på fritids från FSK-6:an ska få arbetskläder/skor pga att dom är ute 
varje dag året runt oavsett väder och vind. Samt att dom gör massor av olika aktiviteter med 
barnen och detta måste slita enormt på deras vanliga kläder/skor. Några exempel på vad dessa 
gör med och för våra barn kommer här: Skogspromenader/utflykter, grillning, utomhus lekar 
och aktiviteter som kräver vind, vatten täthet samt varma kläder för vinterhalvåret och rejäla 
skor som tål detsamma då denna personalgrupp rör sig mycket. 
Tycker det är underligt att man inte gav denna arbetsgrupp kläder samtidigt som 
förskolepersonalen. Och anser att Piteå kommun ska prioritera detta då denna arbetsgrupp 
ställer upp för våra barn före och efter skolan i alla väder och alla lovdagar m.m. 
Min dotter som går på kullenskolan har fantastisk personal och dessa vill jag belöna med 
arbetskläder så dom kan fortsätta sitt arbete med barnen utomhus med olika aktiviteter m.m. 
Då jag hellre ser min dotter vara aktiv utomhus än sitta inomhus. Men även där slits de på 
personalens kläder givetvis. Men i första hand behöver denna arbetsgrupp rejäla kläder för att 
kunna vara ute med barnen. Och de är helt vansinnigt att dom ska behöva stå för den 
kostnaden själv när dom är så pass lågavlönade ändå. Skulle vara intressant om Poliser, 
brandmän, väktare, militärer, verkstadsarbetare skulle vara tvungen att stå för sina 
arbetskläder i den utsträckning denna grupp gör. 
 
Diarienummer 18KS425 Fritids 
Anställda på fritidshem har ett stort slitage på kläder. Verksamheten kräver att de anställda är 
ute i de flesta väder. Det ska inte vara en ekonomisk fråga huruvida man ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter åt Piteå kommun. 
 


