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INITIATIV, svar på kommuninvånarinitiativ om yrkeskläder inom småbarnspeda-
gogiken i Malax

Kst § 220 Personalchef Ann-Christine Holtti:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Svenska kvinnoförbundet i Malax har tillsammans med anställda inom små-
barnspedagogiken lämnat in ett  kommuninvånarinitiativ gällande bekostande
av yrkeskläder för personal inom småbarnspedagogiken. Bakgrunden till initia-
tivet är att personalen ofta arbetar i påfrestande väderförhållanden med snö,
vind och slask och detta kräver extra utrustning som personalen själva bekostar.

I lagstiftningen finns stadganden gällande skyddskläder för den personal som
arbetar inom yrkesgrupper som kräver viss skyddsutrustning, såsom personal
inom tekniska sektorn och vårdsektorn. Arbetsgivaren är skyldig att bedöma
om skyddsutrustning behövs och övervaka att den används. 

I Malax kommun har man tidigare beslutat att, förutom ovanstående grupper,
även stöda personal inom köks- och städfunktioner med arbetskläder. Ansvaret
för anskaffning av arbetskläder har legat på respektive verksamhetsområde vil-
ket gör att det funnits en del skillnader i på vilket sätt tillämpningen sker. Per-
sonal inom småbarnspedagogiken har inte omfattats av denna förmån.

Kostnadsmässigt skulle ett stöd för småbarnspedagogikens arbetskläder inne-
bära omkring 9 000 euro/år. Anslaget ryms inom givet budgetförslag.

För att få ett enhetligt system i fråga om stöd för arbetskläder kommer perso-
nalchefen att uppgöra ett förslag till nya anvisningar som gäller kommunens
anskaffning av arbets- och skyddskläder. Stödet utgörs av ett eurobelopp per år
som finns till förfogande per anställd inom respektive bransch. I samband med
detta utreds även närmare på vilket sätt arbetskläder anskaffas. Det är skäl att
personaldirektionen i samband med detta även ser närmare på möjligheten att
stöda personalen inom småbarnspedagogiken med arbetskläder och hör bild-
ningsnämnden.

Avsikten är att behandla anvisningarna i personaldirektionen och kommunsty-
relsen under våren 2022. 

Bilaga:
- medborgarinitiativ om yrkeskläder inom småbarnspedagogiken 

Kommundirektör Malmstens förslag:
Yrkeskläder inom småbarnspedagogiken utreds närmare inom ramen för utar-
betandet av nya anvisningar gällande anskaffning av arbetskläder inom perso-
naldirektionen. 
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Ovanstående redogörelse ges som svar på initiativet som därmed förklaras slut-
behandlat.

Beslut:
Förslaget godkändes.
_________


