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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 
 

§ 8 

Svar på medborgarförslag om att alla anställda i 
Kalmar kommun ska få de arbetskläder som arbetet 
kräver 

Dnr KS 2016/1179 
 

Bakgrund 

Förslagsställarna föreslår att alla anställda i kommunen ska få de arbetskläder 
som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett vilken förvaltning man 
arbetar i. 

Yttrande  

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området 
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte 
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga 
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot 
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex. 
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift om basal hygien. 
 
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personal-
politiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se 
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen 
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat 
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barn-
skötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och 
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder” 
och ”innekläder”.  
 
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att 
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de 
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett 
attraktivitetsperspektiv. 
 
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar. 
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  Sammanträdesdatum 
   2017-02-15 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat 

 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

Mats Gustafsson 
 
 

Justeras 

 
Bertil Dahl  
ordförande  
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Medborgarförslag om att alla anställda ska få de 
arbetskläder som arbetet kräver 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Bakgrund 
Förslagsställarna föreslår att alla anställda i kommunen ska få de arbetskläder 
som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett vilken förvaltning man 
arbetar i. 

Yttrande  
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området 
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte 
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga 
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot 
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex. 
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift om basal hygien. 
 
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personal-
politiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se 
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen 
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat 
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barn-
skötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och 
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder” 
och ”innekläder”.  
 
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att 
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de 
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fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett 
attraktivitetsperspektiv. 
 
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar. 
 
 
 
Anne Elgmark  
Personalchef 
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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