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Uppdrag angående arbetskläder till personal på förskolor och fri—

tidshem

INLEDNING

Arbetsgivarutskottet har diskuterat möjligheten att införa arbetskläder för personal

inom förskole—och fritidshemsverksamheterna enligt samma modell som redan finns

inom hemtjänsten.

Beredning

Bilaga KS  2018/117/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att ta fram underlag om införande av arbetskläder för

personal inom förskole-och fritidshemsverksamheterna, inklusive en beräkning av

kostnaderna, samt

&  underlaget ska redovisas vid ledningsutskottets sammanträde den 21 augusti

2 01 8.

Ulrika Spårebo (S) yrkar som tillägg

&  i underlaget även beräkna kostnader för arbetsskor till personal i de verksamheter

som har rätt till arbetskläder.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet

Ordförande ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet

bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät uppdra till kommunchefen att ta fram underlag om införande av arbetskläder för

personal inom förskole-och fritidshemsverksamheterna, inklusive en beräkning av

kostnaderna,

att i underlaget även beräkna kostnader för arbetsskor till personal i de verksamheter

som har rätt till arbetskläder, samt

&  underlaget ska redovisas vid ledningsutskottets sammanträde den 21 augusti

2018.

Utdrag

kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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Arbetskläder inom Barn och Utbildning

- Underlag om införande av arbetskläder för personal inom förskole- och

fritidsverksamheterna

BAKGRUND

Arbetsgivarutskottet har gett personalkontoret i uppdrag att utreda frågan om

arbetskläder inom Barn och Utbildning. Frågans kärna är hur Sala kommun ska

ställa sig till de önskemål som finns om fria arbetskläder för medarbetare inom

förskole- och fritidsverksamheterna.

Frågan om arbetskläder initierades av arbetsgivarutskottet redan under år  2015  och

2016  gjorde personalkontoret en inventering där det framkom att det ser väldigt

olika ut för de yrkesgrupper som arbetar inom ovan nämnda områden när de gäller

om man har tillgång till fria arbetskläder eller inte. Vissa förskolor och fritids har

arbetskläder och andra inte. Det ser också olika ut när det gäller vilken typ av plagg

som cheferna erbjuder sina medarbetare.

För att frågan ska kunna tas med i budgetbehandlingsprocessen har

kommunstyrelsens ledningsutskott nu uppdragit åt kommunchef att presentera

underlag om införande av arbetskläder, inklusive en beräkning av kostnaderna.

HUR SER DET UT  I  ANDRA KOMMUNER?

Frågeställningen och diskussionen kring fria arbetskläder för personal inom

förskola och fritids är inte ny, Tierps kommun tog till exempel upp frågan och

införde fria arbetskläder för förskolepersonal redan 2003. Exempel på en annan

kommun som ligger nära Sala och som erbjuder arbetskläder för förskole- och

fritidspersonal är Uppsala kommun.

I en undersökning som Lärarnas tidning och tidningen Förskolan genomförde bland

förskolelärare  2017  framkom följande resultat

0 61 procent av förskolelärarna får någon typ av arbetskläder. [ fristående

förskolor får 73 procent någon typ av arbetskläder. Motsvarande siffra i

kommunala förskolor är 59 procent.

. Vanligast är utomhuskläder, vilket i stort sett alla som har arbetskläder får.

17 procent av de som får kläder får även någon form av inomhuskläder.

Enkäten som undersökningen bygger på skickades till förskollärare som är

medlemmar i Lärarförbundet. 16 764 förskollärare svarade på frågorna om

arbetskläder, vilket innebär en svarsfrekvens om ca 32 procent1.

1  http://lararnastidning.se/sex-av-tio-forskollarare-far—arbetsklader/
SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Personalkontoret
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VILLKA ÄR ARGUMENTEN FÖR FRIA ARBETSKLÄDER?
Huvudargumentet för fria arbetskläder inom förskolan är oftast

smittspridningsaspekten och det faktum att man som medarbetare förflyttar smitta

fram och tillbaka mellan hem och arbetsplats, vilket är lätt gjort då arbetet ofta

innebär en daglig kontakt med olika kroppsvätskor t.ex. vid barnens toalettbesök,

vid blöjbyten och i kontakten med förkylda och magsjuka barn. Kontakten med

kroppsvätskor gör också att slitaget av kläderna blir stort då de behöver tvättas ofta.

Ett annat argument är just kostnader för stort slitage av kläder. Då arbetsgivaren

har krav på att medarbetare ska utföra den typ av arbetsuppgifter som de gör bör de

också förses med ändamålsenliga kläder eller ersättas för det slitage på kläderna

som arbetet innebär, så låter argumentet.

Även utomhusvistelse tillsammans med barnen i alla sorters väder och i allt från

sandlådor till leriga gräsmattor innebär slitage på kläderna både direkt och indirekt

genom att de behöver tvättas ofta. Också inomhus utsätts kläderna för allt från

målarfärg till mat.

En annan aspekt på frågan om fria arbetskläder inom förskola och fritids som

brukar framföras är rättviseaspekten och på senare tid även aspekten att

arbetsgivare som erbjuder arbetskläder sannolikt ses som attraktivare, både av de

medarbetare som finns i organisationen och av arbetssökande.

Rättviseargumentet utgår från att i en rättvis organisation trivs medarbetare bättre

än i en organisation där det inte går rättvist till. Det görs ofta en jämförelse mellan

gruppen förskolepersonal och grupper inom vård— och omsorgssektorn. Grupperna

exponeras på ett likartat sätt för kroppsvätskor och slitage på kläderna men det är

ofta endast grupperna inom vård- och omsorgssektorn som har fria arbetskläder.

Ytterligare en jämförelse som görs är den mellan den kvinnodominerade

förskolegruppen och manligt dominerade yrkesgrupper, t. ex. fastighetstekniker och

vaktmästare, som sedan länge oftast har fria och ändamålsenliga arbetskläder.

Slutligen finns också argument om att en enhetlig klädsel med arbetsgivarens

logotyp signalerar kunskap, kompetens och professionalitet gentemot föräldrar och

andra som kommer i kontakt med förskolor och fritids. Enhetliga arbetskläder

anses också kunna hjälpa till att skapa trygghet för föräldrarna, då det skulle gå

lättare att identifiera vem som är anställd och inte.

RIKTLINIER

Om fria arbetskläder införs är det ändamålsenligt om en riktlinje skrivs för vad som

gäller inom Barn och Utbildnings verksamhet. En riktlinje kan hållas kort om den

riktar sig enbart till medarbetarna och inte tar ett vidare grepp på verksamhetens

syn och förhållningssätt till arbetskläder. För att vara tillräckligt informativ och

styrande bör eventuell riktlinje innehåller åtminstone följande information:

o  Hur nuläget ser ut när det gäller upphandling och finansiering
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o Vilka  arbetskläder som erbjuds och att/om de ska vara försedda med

kommunens logga

. vem som ombesörjer tvätten av kläderna

'  om arbetskläderna får användas till och från arbetet eller inte och vad

medarbetaren i så fall behöver tänka på när kläderna används utanför

arbetsplatsen

o  för vilka yrkesgrupper eller inom vilka arbetsområden fria arbetskläder

erbjuds

-  vilka plagg en grunduppsättning arbetskläder innehåller

0 hur många grunduppsättningar kläder varje medarbetare får

0 hur ofta eller under vilka förutsättningar medarbetaren får nya kläder

o  hur rutinen kring utlämnande, kvittering och återlämning av arbetskläderna

ser ut

. vilka anställningsformer som berättigar till arbetskläder

' var arbetskläderna ska förvaras när de inte används.

KOSTNAD

Kostnaden varierar utifrån de val som görs, se ovanstående punkter under rubriken

Riktlinjer.

Ett prisexempel utifrån antagandet att erbjuda endast ytterkläder och skor/kängor.

Nedanstående priser är endast cirkapriser, utifrån att vi idag inte har upphandling

på dessa typer av kläder.

'  Ytterkläder i form av jacka och överdragsbyxa för höst, vinter och vår,

ca:  2000  kr

. Skor/känga, ca:  1000  kr

o  Antal anställda vid förskole- och fritidsverksamheten i Sala kommun är ca

280 medarbetare, tillkommer timavlönade som är lika många  +  ca 280 st.

.  Ytterkläder  2000  kr x 280+Skor/kängor  1000  x 280 =  560.000  +  280.000  =

840.000  kr

. Ärlig komplettering vid t ex nyanställning ca 10  %  (motsvarar

omsättningen) :  84.000

Totalt ca  840.000 + 84.000  =  924.000  kr (om även timavlönade ingår dubblas

kostnaden)

Underlag

Ovanstående skrivning, Arbetskläder inom Barn och Utbildning PM, Arbetskläder,

underlag till stöd för arbetet med att ta fram riktlinjer för arbetskläder i Sala

kommun
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Arbetskläder

1 INLEDNING
Vid behov av riktlinjer för arbetskläder  i  Sala kommun är tanken att detta underlag ska ge en överblick över

området arbetskläder samt att lyfta de frågor som Sala kommun behöver ta ställning till innan ett arbete med

att skapa riktlinjer kan påbörjas.

2 NÅGRA BEGREPP PÅ OMRÅDET

2.2 Skyddskläder
Som skyddskläder räknas sådana kläder som har skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska

skador eller mot väta, värme eller kyla som beror på annat än klimatförhållanden. Skyddskläder märks med

symboler, så kallade piktogram, för att visa vad de skyddar mot.

2.3 Profilkläder
Benämningen profilkläder förekommer främst i förhållande till kläder med logotyp. lnom många serviceyrken

tillhandahålls vanligtvis någon form av enhetlig arbetsklädsel för att just profilera verksamheten och för att

tydliggöra vem som är servicepersonal och inte.

3 VARFÖR ARBETSKLÄDER?
Att erbjuda anställda arbetskläder kan göras av flera olika anledningar. En vanlig anledning till att erbjuda

arbetskläder är att en enhetlig klädsel profilerar verksamheten och hjälper till att signalera kunskap,

kompetens och professionalitet gentemot dem som kommer i kontakt med den verksamhet som bedrivs.

Arbetskläder kan också hjälpa till att skapa trygghet för verksamhetens brukare och anhöriga till brukare då

det går lätt att identifiera vem som är anställd och inte. Enhetliga arbetskläder bidrar även till yrkesstolthet

och yrkesidentitet för yrkesgruppen som använder dem. Att erbjuda arbetskläder kan även ses som en

förmån som i vissa fall kanske kan bidra till att man som organisation uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Se bilaga 1 för exempel på hur Uppsala kommun framhåller arbetskläder som en förmån i sina platsannonser.

lbland antas ett genusperspektiv på frågan om arbetskläder. Detta görs framförallt när det gäller

diskussionen om arbetskläder i den kvinnodominerande barnomsorgssektorn. De som förespråkar fria

arbetskläder inom barnomsorgen menar det finns ett stort behov av arbetskläder och att mer

mansdominerade yrkessektorer med jämförbara behov sedan länge erbjudits arbetskläder.

Slutligen finns det också olika regelverk som säger att arbetskläder ska användas, till exempel inom vård och

omsorg där arbetskläder används för att förhindra smittspridning och infektioner.

4 SKAlTEVERKETS REGLER
Arbetsgivare som erbjuder fria arbetskläder till anställda behöver under vissa omständigheter inte göra

skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner. En förutsättning för detta är att

arbetsgivaren betalar arbetskläderna direkt. Ger arbetsgivaren däremot en anställd ekonomisk ersättning för

egna inköp av arbetskläder räknas det som kostnadsersättning och arbetsgivaren ska då göra skatteavdrag

och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för

tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 § IL).

Skattefrihet gäller för förmån av fri uniform, dvs. sådan klädsel för tjänstebruk som fastställts och utformats  i

detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. En uniforms primära syfte är att utmärka en viss
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befattning eller vissa befogenheter. Utmärkande för en uniform är att den har en tydligt avvikande

utformning från vanliga kläder (SKV A 2016233).

Om de kläder som arbetsgivaren ger sina anställda är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, blusar och byxor är det

oftast en skattepliktig förmån. Vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att sådana kläder ska vara

skattefria för den anställde. Kläderna bör uppfylla samtliga förutsättningar nedan för att vara skattefria:

. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten

.  vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde

. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan

särskild egenskap

. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

När det gäller omfattningen av skattefriheten för fria arbetskläder framgår av förarbetena att kläder som

utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt bör undantas från

beskattning. Exempel på yrkesgrupper som kan anses ha sådana arbetskläder är betongarbetare, murare,

smidesarbetare och svetsare.

Fria överdrags- och skyddskläder samt fri tvätt av sådana kläder beskattas inte. Undantagna från beskattning

är också sådana fria skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska

skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhällanden.

Även kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte lämpligen kan användas privat bör undantas

från beskattning. Så kan vara fallet på grund av klädernas utformning, t.ex. snitt och färgsättning eller på

grund av att de är särskilt typiska för det slags yrkesutövning det är fråga om. Det gäller t.ex. kläder som ska

användas av anställda i ett företag inom livsmedels—, restaurang- och hotellnäringen eller i sjukvården.

Skattefrihet gäller dock inte generellt för kläder av enhetlig typ som av tradition bärs av anställda i vissa

verksamheter.  I  de fallen rör det sig många gånger om kläder som med fördel också kan användas privat

(prop. 1987/8852, 5. 58—59).

6 ARBETSKLÄDER INOM FÖRSKOLAN
Huvudargumentet till att använda arbetskläder inom förskolan är oftast smittspridningsaspekten. Personalen

förflyttar smitta fram och tillbaka mellan hem och arbetsplats. Sjukfrånvaro pekas ibland ut som anledning

att använda arbetskläder. Profilering, genusperspektivet och att vara en attraktiv arbetsgivare framhålls

också som argument.

Det är väldigt olika hur det ser ut med arbetskläder i förskolan i olika kommuner. lmånga kommuner får

förskolepersonal fortfarande bekosta sina kläder själva, men fria arbetskläder förekommer också i på flera

håll. Exempel på kommuner med arbetskläder inom förskolan är:

Motala kommun, Östersunds kommun, Vetlanda kommun, Kungälvs kommun, Norrköpings kommun,

Lerums kommun, Tierps kommun, Nacka kommun, Västerås stad och Uppsala kommun, Hofors kommun,

Ockelbo kommun och Ovanåker kommun och Söderhamns kommun.

6.1 Undersökning gjord av Lärarnas tidning och tidningen Förskolan

Undersökningen presenterades i Lärarnas tidning 11 januari 2017 och visar att

0  61 procent av förskollärarna får någon typ av arbetskläder. lfristående förskolor får 73 procent

arbetskläder. ! kommunala förskolor är motsvarande siffra 59 procent.

.  Vanligast är utomhuskläder, vilket i stort sett alla som får arbetskläder erhåller. 17 procent av dem

som får arbetskläder får någon form av inomhuskläder.

Så gjordes undersökningen
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. Enkäten skickades till förskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet.

. 16 764 förskollärare har svarat på frågor om arbetskläder, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 32

procent.

7 ARBETSKLÄDER INOM VÅRD OCH OMSORG

7.1 Socialstyrelsens föreskrifter

Från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden

och vissa LSS—boenden som inom hälso— och sjukvården, vilket framgår i Socialstyrelsensföreskrifter om basal

hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10. Föreskrifterna syftar till att förebygga och förhindra smittspridning

och infektioner i vård och omsorg.

Personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna ska följa

hygienreglerna. Däremot gäller inte reglerna de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller

personal i daglig verksamhet. Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av

föreskrifterna om basal hygien. En annan förutsättning är att det vid kontakten finns risk för att smittämnen

överförs.

Bland annat gäller att arbetskläder inom vård och omsorg ska ha korta ärmar och endast får bäras i arbetet.

De ska bytas minst dagligen och gå att tvätta så att de blir rena och fria från smittämnen. Det finns inga

speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning. Vem som ska

tillhandahålla och tvätta personalens kläder regleras inte heller i SOSFS 2015:10.

lgruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Det är upp

till verksamheten att se till att arbetskläderna fungerar för det enskilda boendet och uppfyller både

hygienregler och LSS intentioner.

7.2 Negativa konsekvenser med profilering

Profilering genom likadana arbetskläder inom vård och omsorg kan också ha negativa konsekvenser och

enhetlig klädsel har mött motstånd från bland annat personer som bor på LSS—boenden. Man framför att en

gruppbostad är ett hem och där ska man inte behöva möta personal i arbetskläder. Som brukare har man

också ställt sig kritiska till att få hjälp och stöd av personal där det framgår att de arbetar för kommunen i

samband med vistelse i offentlig miljö som t. ex. när man tillsammans är ute på olika sociala aktiviteter.

Många kommuner gör en särskild översyn av hur användningen av arbetskläder inom LSS-området ska se ut.

En sådan kommun är Botkyrka kommun. Lämpligheten att ha kommunens logga på arbetskläderna inom LSS—

området bör till exempel reflekteras över.

7.3 Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket är på väg

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, baserade på ett

nytt EU—direktiv, förväntas komma under 2018 och sannolikt kommer det i dessa finnas regler med krav på

att arbetsgivaren ska bekosta obligatoriska arbetskläder tvätten av dessa.

8 FRÅGOR ATT TA STÄLLNING TILL
Här följer ett antal frågor som det bör tas ställning till innan riktlinjer skapas. Merparten av frågorna

rekommenderas också en reglering i kommande riktlinjer om arbetskläder. Det kan finnas fler

frågeställningar att beakta.

'  Vilka yrkesgrupper ska ha arbetskläder?

. Vilka plagg ska en grunduppsättning arbetskläder innehålla?

'  Hur många grunduppsättningar ska varje medarbetare få?
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Hur ofta ska medarbetaren få en ny uppsättning?

Vilka alternativ till ordinarie uppsättning kläder ska finnas för varma sommardagar?

Vilka färguppsättningar på plagg ska finnas? Ska detta bestämmas gemensamt i syfte att profilera

Sala kommun?

Ska det finnas logotyp på alla arbetskläder och ska den vara gemensamt utformad inom kommunen?

Hur ska rutinen kring utkvittering och återlämning av kläder se ut?

Ska medarbetare få arbetskläder oavsett anställningsform?

Ska vi som arbetsgivare betala för arbetskläderna?

Var ska kläderna förvaras när de inte används? Finns förvaringsmöjligheter i form av klädskåp eller

liknande om kläderna ska förvaras på arbetsplatsen?

Finns det omklädningsrum?

När får arbetskläderna användas? Enbart i tjänsten eller till och från arbetet etc.

Ska arbetskläder tillhandahållas för profilering vid brukarmöten som inte innebär brukarnära arbete?

Vad ska gälla för de yrkesgrupper där det inte finns krav på arbetskläder genom något regelverk men

där vi ändå beslutar att erbjuda arbetskläder? Ska det då vara obligatoriskt att använda arbetskläder?

Iden här frågan bör man beakta att medarbetarnas upplevelse av obligatoriska arbetskläder inte

nödvändigtvis är positiv. Obligatoriska arbetskläder förutsätter att de kläder som köps in är bekväma

och funktionella.

Ska arbetskläder hyras eller köpas in?

Ska vi som arbetsgivare stå för tvätten eller ska medarbetaren tvätta själv och ska det i så fall ske på

arbetsplatsen?

Finns förråd för leveranser av kläder om det blir aktuellt med hyra av kläder och cirkulationstvätt?

Hur ska upphandling av arbetskläder och tvätt ske?

Finns det reglering kring arbetskläder i föreskrifter eller liknande och följer verksamheterna denna

reglering?

Finns det ett genus- och mångfaldsperspektiv med i beslutet om vilka arbetskläder som ska

användas? Passar kläderna både män och kvinnor, finns tillgång till hijab för den som önskar o.s.v.?

9 AVSLUTANDE KOMMENTAR
Sala kommun är en organisation med verksamheter som skiljer sig mycket åt sinsemellan och

personalkontorets förslag är att varje kontor, där arbetskläder erbjuds, skriver egna riktlinjer för arbetskläder

där det preciseras vad som gäller inom den egna verksamheten. Innan det görs kan det vara klokt att fundera

över om det finns frågeställningar ovan som kommunen bör ta ett gemensamt helhetsgrepp kring.
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REFERENSER
Tjänsteskrivelse Malmö stad, Arbetskläder vård och omsorg, SOFN-2014-333

Socialstyrelsens föreskrifter om  basal  hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

www.skatteverket.se

www.socialst relsen.se

http://lararnastidning.se/sex—av—tio—forskollarare—far-arbetsklader/

htt : sveri esradio.se sida artikel.as x? ro ramid=99&artikel=6404984

htt : www.ka.se arbets ivaren—ska-sta—for—arbetsklader

http://www.mvt.se/nyheter/motaIa/klart—arbetsklader—tiil-forskolepersonal—12348285.aspx

htt : u handlin 24.se norrko in -ko er-in—arbetsklader-till—forskole ersonal

http://www.lerumstidning.se/2008/09/dagisfroknarna-far—arbetsklader/

htt s: www.tidnin enleva.se 2016 09 13 fortsatt—oro-krin -arbetsklader
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BILAGA 1 INVENTERING AV ARBETSKLÄDER OCH SKYDDSKLÄDER
Under våren 2016 gjorde personalkontoret en inventering av arbetskläder och skyddskläder  i  Sala kommun,

när det gäller vilka som använder arbetskläder, vilka plagg som erbjuds, kostnader, och vem som ombesörjer

tvätt. Inventeringen är inte heltäckande men den information som samlades in presenteras nedan.

Ku ngsängsgymnasiet

lndustriprogrammet: Skor, overall, byxor och skjorta. Kostnad 1500 kr/år/medarbetare.

El och energi: Kostnad 800kr/år/medarbetare

Fordon: Kostnad 20 000 kr/år

Vaktmästare: Byxor, skor, tröjor, sommarjacka och vinterjacka. Kostnad 4000-5000 kr/medarbetare vart

tredje år.

Medarbetarna ombesörjer tvätt.

Åkraskolan

Vaktmästare: Byxor, jacka och arbetsskor med stålhätta

Fritidspersonal: jacka, byxor

Medarbetarna ombesörjer tvätt.

Gärdestad förskola och Ekeby förskola

Ytterkläder (vindjacka, byxor) och innebyxor. Kostnad 1500 kr/medarbetare/år.

Medarbetarna ombesörjer tvätt.

Ekorren, Åby förskola samt dagbarnvårdarna

Ytterkläder.

Klockarbo förskola, Hedens och Västerfärnebo skola

Vaktmästarna har arbets/skyddskläder inga övriga.

Dalhem och Turbo förskola

Utejackor, överdragsbyxor och vardagsbyxor. Kostnad 1500 kr/medarbetare/år.

Medarbetare ombesörjer tvätt.

Ekebyskolan
Vaktmästare: skor med ståhätta, snickarbyxor och arbetsjacka. Kostnad ca 1000 kr/medarbetare/år.

Ösby naturbruksgymnasium
All personal i lagård, svinhus, stall, djurhus, bygg, verkstad och vaktmästeri har arbetskläder. Kostnad ca

3000—4000 kr/medarbetare/år.

Vallaskolan

Inga arbetskläder, behov finns för vaktmästare.

Möklinta förskola
Utebyxor och utejacka.

Medarbetarna ombesörjer tvätt.
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Ransta förskola, Åkra förskola, Bellanderska förskolan

Skaljacka, fleecetröja, utebyxor och innebyxor.

Medarbetare ombesörjer tvätt.

Måltidsenheten
Arbetskläder och halkfria arbetsskor till alla medarbetare. Kostnad år 2015, 66 000 kr.

Medarbetare ombesörjer tvätt själva och sker av hygienskäl på arbetsplatsen.

Byggenheten
Skyddsskor och arbetsjacka.

Medarbetarna ombesörjer tvätt.

Ka rt/ mät
Skyddskläder för all personal som deltar i arbete utomhus, såväl vinter— som sommarskor (eller stövlar) med

tramp och klämskydd. Kostnad 12 000 kr/medarbetare/år.

Medarbetare ombesörjer tvätt.

Fastighetsenheten
Alla tekniker har byxor, jacka och skor i både sommar och vinteruppsättning samt t—shirt, sweatshirt, mössor,

keps, handskar och varselväst.

Fd. Teknikska kontoret

Total kostnad för arbetskläder 735 000 kr/år. Tvättkostnad 34 000 kr/år.

Hemtjänsten
Byxor, pikétröja, tunika, överdragsbyxa och jacka.

Äldreboenden
Bussarong och byxor.

Berendsen ombesörjer tvätt.

Grupp och— servicebostäder, poolpersonal, personlig assistans

Tunikor, pikétröjor, fleecetröjor, t-shirts, arbetsbyxor, jackor och utebyxor

Daglig verksamhet

Inga arbetskläder

IT—enheten
T-shirts och tröjor. Kostnad 100 kr/medarbetare/är.

Medarbetarna ombesörjer tvätt.

Räddningstjänsten
Uniformer. Kostnad 60 000 kr/är.
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BILAGA 2 PLATSANNONS UPPSALA KOMMUN

Barnskötare

Diarienr: UBN-2017—1966
Arbetsplats: Skogstorpets förskola
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 2017—04-26

Sista ansökningsdag: 2017-05-15

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200

olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn

att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer.

Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och

skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och

bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Skogstorpets förskola ingår i Vaksala—enheten och är belägen i Lindbacken.

Förskolan har nära till skog och natur men har ändå närheten till stan. Du tar

dig snabbt hit på cykel, med bil eller buss. Vi har ljusa fräscha lokaler

uppdelat på fyra block. Förskolan startade upp i februari 2016.

Skogstorpets förskola har hälsoprofil och vi jobbar aktivt med hälsa och att

vara ute mycket i naturen.

Mer information om arbetsplatsen: www.skogstorpetsforskola.uppsalase

Arbetsuppgifter

Som barnskötare hos oss är du väl förtrogen med styrdokumenten. Du har

en aktiv roll i arbetslaget och deltar med din kunskap och kompetens. Du

har tillsammans med de övriga pedagogerna i arbetslaget ansvar för att

arbetssättet utmanar till lärande, aktivitet och ansvarstaganden för barnen

samt bidra till en miljö där barnen alltid står i centrum.

Anställning kan ske först efter uppvisande av belastningsregistret.
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Vi erbjuder dig kompetensutveck/ing, enskild planering, reflektionstid med

kollegor, fria pedagogiska måltider, arbetskläder samt friskvårdsbidrag

Kvalifikationer

Vi söker dig som har barnskötarutbildning och vi vill att du har erfarenhet av

arbete på förskola, gärna flera år. Har du dessutom kunskap om pedagogisk

dokumentation är det meriterande för tjänsten.

Som person är du serviceinriktad och lugn, uppmärksam och

tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter

för att uppnå resultat samt samarbetar bra med andra människor. Du är

också en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt

sätt att kommunicera och flexibel med förmågan att se möjligheter i

förändringar.

Dessutom har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i

någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:

Maria Carlsson, biträdande förskolechef, 018—727  79 32

Facklig företrädare:
Kommunal, 010—442  70 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för

kompetensförsörjning:  018—727  12 94.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i

Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett

giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha

arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt

utlänningsförordningen.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Visstidsanställning till och med  2017—12-31

Omfattning:  100%
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Tillträde: 2017-07-31

Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan

inom Uppsala kommun.

När du sökerjobb hos oss vill vi att du gör detta online. Klicka på knappen

nedan "Sök jobbet”.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
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