Sammanträdesprotokoll
2017-12-13

Barn- o utbildningsnämnden
§ 105

Motionssvar – Arbetskläder till förskolans personal (BUN17/114)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen är behandlad.
Reservation
Anne Richloow (Ö) reserverar sig.
Yrkande
Anne Richloow (Ö) yrkar bifall till motionen.
Lena Gerby (M) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finnar att nämnden beslutar att
motionen anses behandlad.

Sammanfattning
Ö-partiet har till Kommunfullmäktige ställt en motion gällande arbetskläder till
förskolans personal. I motionen föreslås att ”Ekerö kommun gör en översyn och att
en likahetsprincip införs på förskolarna i Ekerö kommun” vad gäller arbetskläder för
förskolans personal samt att ”Ekerö kommun tillhandahåller behövlig arbetsklädsel
till personalen inom förskolorna i Ekerö kommun”. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
För ett år sedan tog förskolecheferna ett gemensamt inriktningsbeslut om att alla
tillsvidareanställda i våra kommunala förskolor ska få arbetskläder. Sedan dess har
alla kommunala förskolor köpt in arbetskläder eller lagt in detta som en prioritering i
budget för kommande år.
Det är viktigt att vår personal får rätt förutsättningar, såsom arbetskläder, för att
utföra sitt arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen ser även att inom ramen för
arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare kunna tillhandahålla en viss nivå av
arbetskläder. Detta för att på så vis attrahera samt behålla kompetent. Förvaltningen
vill även betona att våra förskolor är resultatenheter som har eget ansvar över budget
och prioriteringar. Det innebär att det är upp till varje förskola att bestämma över
vilken nivå på utrustning deras personal får, utifrån utrymme i budget, tidigare
inköpta kläder samt prioriteringar i dialog med medarbetare.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stavsborg 17 december 2017

Reservation vid Barn-och utbildningsnämnden den 13 december i ärende –
Motionssvar- Arbetskläder till förskolans personal.
Av motionssvaret framgår att det för ett år sedan togs ett gemensamt inriktningsbeslut av
förskolecheferna, att köpa in arbetskläder till alla tillsvidaranställda i våra kommunala
förskolor eller lagt in detta som en prioritering i budget för kommande år.
Detta är glädjande, men av motionssvaret framgår även att förskolorna som egna
resultatenheter har ett eget budgetansvar och prioriteringar. Vilket innebär att det är upp till
varje förskola att bestämma över vilken nivå på utrustning deras personal får, utifrån utrymme
i budget, tidigare inköpta kläder samt prioriteringar i dialog med medarbetare.
I vår motion begärde vi att det måste bli en likhetsprincip för inköp av arbetskläder.
Vi anser att förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för inköp av arbetskläder för att en
likhetsprincip ska vara gällande. Det ska inte behöva vara avhängt på vilken enhet man
arbetar på. Det ska inte heller behöva belasta resultatenhetens budget, utan budgetmedel ska
vara avsatt centralt för detta ändamål.
Detta gör att vi reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses behandlad.
Anne Richloow
Öpartiet
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