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§ 10
Motion om arbetskläder inom äldreomsorgen
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/858
Stadsdelsnämndens beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen om Motion om arbetskläder inom
äldreomsorgen.
Ärendet
Vänsterpartiet har skrivit en motion till kommunfullmäktige som nämnden ska
lämna synpunkter på. Den handlar om att alla som arbetar med äldreomsorg ska
få särskilda arbetskläder.
Vänsterpartiet tycker att staden ska följa upp att medarbetare får arbetskläder
från sin arbetsgivare. De vill också att staden ska följa upp att de som arbetar
med hemtjänst får särskilda ytterkläder och arbetsskor.
Förvaltningen tycker att det är viktigt med arbetskläder. Därför kontrollerar
staden det på olika sätt. Förvaltningen tycker att det räcker.
Förvaltningen tycker inte att staden ska undersöka om de som arbetar med
hemtjänst ska få särskilda arbetsskor.
Det är Socialstyrelsen som bestämmer vilka arbetskläder som behövs.
Medarbetarna skulle dessutom behöva betala skatt för sina arbetsskor, om de
fick sådana.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
16 november 2020.
Dnr EÅV 2020/410.
Yrkande
1.

Hassan Jama m.fl. (V) och Veronica Palm m.fl. yrkade bifall till motionen i
sin helhet, samt

2.

att därutöver anföra

Vi tycker att det är glädjande att förvaltningen instämmer i uppfattningen som
motionären, att arbetskläder bör omfatta ytterkläder för anställda personal
inom hela äldreomsorgen som i sitt arbete rör sig mellan olika arbetsställen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Basala hygienrutiner och tillhandahållande av arbetskläder är avgörande för att
hantera risken för smitta av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Hassan Jamas m.fl. (V) och
Veronica Palms m.fl. (S) yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden
beslutade i enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Hassan Jama m.fl. (V) och Veronica Palm m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag till beslut
och anförande.
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