Anställda i Umeås kommunala hemtjänst arbetar i alla väder, alla årstider och under dygnets alla
timmar. I arbetet förväntas de förflytta sig långa avstånd till fots och cykel över hala väglag, låga och
höga temperaturer och i väta. Allt detta ställer höga krav på att personalen har tillgång till adekvata
skor. Att införa avgiftsfria arbetsskor för hemtjänsten är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Antalet
tillbud och arbetsmiljöanmälningar har ökat de senaste åren och kommunen har upplevt
temperaturmässigt instabila vintrar med en ökad risk för slask, väta och halka som följd. Att dessutom
arbeta i skor som inte är ergonomiskt anpassade för långa, fysiskt krävande arbetspass i både utomhusoch inomhusmiljöer kan leda till belastningsskador.
Utöver dessa tungt vägande arbetsmiljöskäl är avgiftsfria arbetsskor för hemtjänsten en fråga om
ekonomisk jämlikhet. Det är inte rimligt att Umeå kommun förväntar sig att en av de personalgrupper
som förflyttar sig allra mest utomhus och till fots och därför sliter ut skor väldigt snabbt, också ska
behöva betala för dessa skor ur egen ficka. Hemtjänstens personal behöver skor av hög kvalitet och
god säkerhet för att kunna utföra sitt arbete utan onödiga risker för liv och hälsa.
Tillgången till adekvata arbetsskor är en jämställdhetsfråga där det idag finns oskäliga skillnader
mellan kommunens egna verksamheter, där anställda i mansdominerade verksamheter bereds
arbetsskor samtidigt som kvinnor i hemtjänsten får gå utan. Det är inte acceptabelt att kvinnor i
omsorgen måste betala dyrt ur egen ficka för att förhindra arbetsrelaterade skador på grund av halka
eller långsiktiga förslitningsskador. Detta är dessutom helt oförenligt med Umeå kommuns
övergripande jämställdhetspolitiska mål att ”Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och
män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.
Vänsterpartiet Umeå har även tidigare motionerat om detta men då valde övriga partier – däribland
Socialdemokraterna – att avslå motionen. Sedan dess har ett antal övriga partier fattat kongressbeslut
om att arbetsskor ska ingå i arbetskläderna, och dessutom lovat sjukvårdsanställda i regionen tillgång
till avgiftsfria arbetsskor. Detta tycker vi självklart är positivt, och vi ser det som att dessa partier delar
vår syn att arbetsskor för anställda i vård och omsorg är en nödvändighet. Därför väljer vi att ännu en
gång lämna in denna motion.

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och familjenämnden att,
tillsammans med berörda fackförbund, formulera en plan för ett införande av avgiftsfria
arbetsskor i den kommunala hemtjänsten,
Att Umeå kommunfullmäktige beslutar om ett omfördelande av medel för att finansiera ett
införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten.

