
i Salem

Motion avseende arbetsskor inom socialnämndens verksamheter.

Sedan några år tillbaka så finns olika beslut och diskussioner inom kommunerna runt
omkring i vårt land avseende arbetskläder inom kommunens verksamheter, likväl som inom
vår egen kommun. Sällan eller aldrig har diskussioner om arbetsskor tagits upp utifrån
personalens perspektiv inom socialnämndens verksamhetsområde men det är nu dags.

Det är självklart att arbetsskor/skyddsskor tillhandahålls för verksamheter inom gata och park
eller inom byggsektorn, vilket ofta är traditionellt manliga yrkesområden. Dessa arbetsskor
används för att skydda personalen mot skador och möjliggöra en säkrare arbetsmiljö för en
hållbar anställning för medarbetarna. De huvudsakliga områden som erbjuder olika former av
skyddsutrustning finns inom de verksamheter där män i huvudsak arbetar. De områden där
kvinnor traditionellt arbetar saknar förebyggande arbetsklädsel. För oss i Socialdemokraterna
är detta både en jämställdhetsfråga, men även en arbetsmiljöfråga.

I omsorgsarbetet är skor en viktig del i arbetsmiljön. I omsorgsverksamheter förflyttar sig
personalen mellan brukarnas hem, genomför aktiviteter både ute och inne. Bra arbetsskor kan
förebygga arbetsskador i knän, rygg och kroppen i övrigt. Det underlättar arbetet och
förbättrar arbetsmiljön. Det är viktigt för personalen men insatser för en bättre arbetsmiljö
kommer även förbättra omsorgen för brukarna.

Kommunal har under många år drivit denna viktiga fråga för sina medlemmar och nu är det
dags att Salems kommun tar sitt ansvar i denna för våra medborgare och medarbetare viktiga
fråga.
Arbetsmiljöverkets lösning på detta problem är att låta bygga om golven i de lokaler där
omsorgsmedarbetare arbetar, för att därigenom öka svikten i golvet och minska
belastningsskadorna. I mina ögon är det en orimlig ekonomisk åtgärd för oss som kommun.
Det är en orimlig kortsiktig kostnade att bygga om och byta golv i våra serviceboenden,
hemma hos våra hemtjänsttagare och på andra ställen där vår personal arbetar.

I våra grannkommuner har liknande förslag lett till beslut om införande av skyddsutrustning.
Ett exempel är vår grannkommun Botkyrka som nyligen har infört arbetsskor som förmån
inom vård och omsorgsförvaltningen. Även andra kommuner som Södertälje har arbetat med
frågorna kring arbetsskor.

Socialdemokraterna i Salem anser att vi måste ta hand om våra medborgares viktigaste resurs,
nämligen personalen.

Socialdemokraterna i Salem föreslår kommunfullmäktige:

att uppdra till socialnämnden:

att införa arbetsskor för personal inom vård och  omsorgsområdets olika
verksamheter



i Salem

att uppdra åt socialförvaltningen att utarbeta rutiner och regler för hur detta
ska utformas i form av en pilotsatsning

att detta regelverk utarbetas på sådant sätt att det är möjligt för andra
förvaltningar att införa sådan möjlighet för personal inom deras
verksamhetsområde.
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