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Motion om arbetskläder inom omsorgen
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Hylte kommun köpte in arbetskläder till de som arbetar inom omsorgen år 2012
Arbetskläderna är nu slitna, det finns ibland inte rena arbetskläder när en ska påbörja
arbetspass och tvätthantering av arbetskläder tar mycket tid och ställer till frustration inom
personalgruppen. Viss klädvård vid slitage eller trasiga kläder förekommer, men svårt att
prioritera, med resultatet att det saknas arbetskläder eller att personal kan få gå med trasiga
arbetskläder. Trasiga arbetskläder eller avsaknad av arbetskläder är inte ett bra sätt att
marknadsföra Hylte kommun och de viktiga omsorgsyrkena. Hela, rena och snygga arbetskläder
föder yrkesstolthet, vilket det inte gör nu när en handlar eller uträttar ärenden till omsorgstagarna i
slitna, trasiga arbetskläder.
När arbetskläderna inköptes var det en engångssatsning som sedan skulle rymmas inom
budget. Tvätt och hantering av arbetskläder sker både inom dagligverksamhet men även av
omsorgspersonal. Det är svårt att rekrytera vikarier, arbetsmängden och arbetstyngden har
ökat både inom särskilt boende och omsorg i hemmet. Vi vill ta bort arbetsuppgifter som går
att utföra av andra för att underlätta för dem som är inom omsorgen, en sådan
arbetsuppgift skulle kunna vara tvätthanteringen av personalkläder.
Vi ser att vår omsorgspersonal ska arbeta med våra vårdtagare i första hand - de går inte att
ersätta. Där emot finns det företag som är proffs på att tvätta kläder effektivt, miljövänligt
och organiserat. De tar även ansvar för att byta ut trasiga plagg eller laga där det går att laga.
Tvätterier som har till uppgift att hantera bland annat personalkläder gör det på ett
rationellt sätt och med högre miljökrav. Risken för smitta både till personal och till
omsorgstagare minimeras då det är färre händer som tar i tvätten, både den smutsiga och
den rena.
Vi ser vinster för både arbetsmiljön för vår omsorgspersonal, miljövinster och framför allt att
tid frigörs för arbete med de som behöver vård och omsorg.

Vi yrkar:
Att kostnadsförslag tas fram skyndsamt för inköp/leasing av kläder, tvätt och
vård av arbetskläder för anställda inom omsorgen.
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