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Medborgarförslag- arbetskläder/skor till fritidspedagoger/fritidsle-

dare på fritids samt från förskola till sexan.  

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag med diarienummer 18KS419, till barn- 
och utbildningsnämnden för beslut. 
Medborgarförslaget som inkommit föreslår att personal som är anställda inom utbildningsför-
valtningen ska erhålla arbetskläder/skor till fritidspedagoger/fritidsledare på fritids från för-
skola till 6:an. 

Ett medborgaförslag  har inkommit med ett medborgarförslag där beskrivningen sammanfatt-
ningsvis är att: 
”all personal på fritids från förskolan till 6:an ska få arbetskläder/skor på grund av 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 och för våra barn kommer här: 
skogspromenader/utflykter, grillning, utomhuslekar och aktiviteter som kräver vind, vatten 
täthet samt varma kläder för vinterhalvåret och rejäla skor som tål detsamma då denna per-
sonalgrupp rör sig mycket. 
Min dotter som går på Kullenskolan har fantastisk personal och dessa vill jag belöna med ar-
betskläder så dom kan fortsätta sitt arbete med barnen utomhus med olika aktiviteter med 
mera. 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 det är helt vansinnigt att dom ska behöva stå för den kost-
naden själv när dom är så pass lågavlönade ändå.” 

Utbildningsförvaltningen har förståelse att det finns ett behov av arbetskläder inom alla verk-
samheter. 
Under året 2018 har kommunfullmäktige beviljat 1 miljon kronor för arbetskläder som har in-
neburit att all tillsvidareanställd personal i förskolan har erhållit ytterkläder. 

För närvarande har  utbildningsförvaltningen ca 350 personer som är tillsvidareanställda i för-
skoleklass till årskurs 6.  Om arbetskläder skulle köpas in till all personal inklusive ytterkläder 
såsom skor skulle det innebära en engångs kostnad på ca: mellan 900 000 till 1 miljon  kronor 
under förutsättning att ytterplagget samt skor kostar ca. 2.500 kronor per person. Därefter till-
kommer en löpande kostnad årligen. 

Utifrån ovanstående finner utbildningsförvaltningen att det inte finns ekonomiskt utrymme att 
tillgodose arbetskläder inom fritidsverksamheten ej heller från förskoleklass till årskurs 6  uti-
från den budgetram som tilldelats 2018. 

Om frågan prioriteras kan den komma i framtida äskanden. 

Elisabeth Fjällström 
Chef för- och grundskola 
Utbildningsförvaltningen 


