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Övergripande handlingsplan för skyddskläder, 
arbetskläder och skor 
Denna handlingsplan omfattar anställda i kommunens samtliga verksamheter.  Även elever i de 
kommunala skolorna omfattas. Målet är tydliga, rättvisa och effektiva rutiner i hela organisationen. 
Utgångspunkt för handlingsplanen är verksamhetsplan 2011-2012, (beslutad i samband med 
budget för 2010) för kommunledningsförvaltningen och ekonomienheten, med avsikt att höja 
kvaliteten på upphandlingsområdet. 

 

Definitioner 
Skyddskläder och skyddsskor 
Kläder och skor avsedda att bäras av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna 
hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet. Skyddskläder och skyddsskor tillhandahålls alltid till 
fullo på arbetsgivarens bekostnad. 

 
Arbetskläder och arbetsskor 
Kläder och skor vilka tillhandahålls av arbetsgivaren men som inte är särskilt utformade för att 
skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa, avsedda att använda i arbetet av andra skäl än ovan 
nämnda. 

 

(Med hänvisning till Arbetsmiljöverket, AFS 2001:3 1 §) 
 

Principer 
Skyddskläder, skyddsskor, arbetskläder och arbetsskor ska tillhandahållas kommunens personal 
på arbetsgivarens bekostnad för situationer där gällande lagar och föreskrifter kräver detta. 

 

Därutöver gäller följande principer: 
 

• Personal ska vid och efter behov erhålla kläder av arbetsgivaren. Behov kan vara: 
 

o Arbetsuppgifter där kläder återkommande utsätts för nedsmutsning, omfattande slitage 
eller förorening med smittämnen. 

 

o Arbetsuppgifter som innebär återkommande risk att kläder skadas. 
 

o Frekvent förekommande arbetsuppgifter där synlighet i trafiken eller igenkänning av 
kommunens personal bedöms vara viktig. 

 

• Arbetskläder och skyddskläder utlämnas med nyttjanderätt endast under arbetet, inklusive färd 
till och från arbetsplatsen. Den som erhåller sådana ska använda dessa i de arbetsmoment 
som överenskommits. 

 

• Endast det eller de lager kläder som svarar mot behovet ska utlämnas till arbetstagare. 
 

Sortiment 
Nedan beskrivs översiktligt ett gemensamt bassortiment för kläder och skor. Personalens behov 
styr; det avgörs på varje förvaltning vilka delar av bassortimentet som är lämpligt för respektive 
yrkesgrupp. Vid behov av specialsortiment, se Rutiner nedan. 

 
Kläder 
Sortiment för arbetskläder ska i största möjliga mån vara gemensamt för alla verksamheter. Antalet 
modeller ska vara få, men finnas i många storlekar. Rimlig hänsyn ska tas till passform, personliga 
preferenser och arbetets natur. 
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Bassortimentet delas upp i inne- och ytterkläder. 

 

• I bassortiment för innekläder finns byxor och jackor samt överdelar (som t-shirt, skjorta, 
pikétröja, tunika och förkläde). 

 

• I bassortiment för ytterkläder finns jacka för sommar- och vinterbruk, byxor för utomhusbruk, 
samt regnkläder. Jacka ska normalt vara varselplagg enligt gällande standard. 

 

Skor 
För skor ska hänsyn tas till passform och komfort. Detta är mycket individuellt varför inget fast 
bassortiment är rimligt. I stället räknas skor upp till en högsta kostnad av 

• Uteskor: 
 

o 900 kr för lågskor  
o 1200 kr för stövlar och kängor  

 
• Inneskor och gummistövlar: 600 kr  

 

som bassortiment. Angivna belopp gäller 2013 års prisnivå och justeras årligen enligt 
konsumentprisindex. 

 

Eventuell överskjutande del av kostnaden står arbetstagaren för, liksom hela kostnaden för 
specialsulor och -inlägg. 

 

Underhåll 
• Rengöring, reparation och annat underhåll utförs och bekostas av arbetsgivaren, eller enligt 

särskild överenskommelse. Antalet ombyten som tilldelas varje anställd anpassas till rutiner 
kring underhållet. 

 

• Byte görs vid behov. Personalen ska ha kläder och skor som fyller sin funktion och kunna 
uppvisa ett vårdat yttre. Arbetsledaren ska godkänna inköp. 

 

• För skyddskläder och skyddsskor gäller att arbetsgivaren ansvarar för att rutiner för 
regelbunden kontroll av skyddseffekten finns. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om 
skyddseffekten försämras. Utrustning som ger otillräckligt skydd får inte användas. 

 

Utseende 
• Ett enhetligt utseende på kläder och skor skall eftersträvas för bättre igenkänning av 

kommunens personal. 
 

• Kläder ska märkas tydligt med kommunens logotyp, på ett eller flera ställen, så att logotypen är 
väl synlig vid normal användning. Kommunens grafiska profil reglerar användning och 
placering av logotyp. 

 

• Annan märkning för identifikation eller liknande får göras vid behov. Sådan märkning ersätter 
dock inte logotypen. 

 

Rutiner 
Handlingsplanen verkställs genom att rutiner utifrån planen tas fram i varje förvaltning/verksamhet 
där krav på eller behov av arbetskläder, skyddskläder eller skyddsskor finns. Behov ska 
specificeras per yrkesgrupp. Eventuella behov av specialarbetskläder eller skor utöver 
bassortiment ska motiveras i rutinen och gälla förvaltningsvis. 
Avslutar en person sin anställning på Älmhults Kommun ska alla av Kommunen betalda 
arbetskläder återlämnas till förvaltningen/verksamheten. 
Vid behov av arbetskläder ska förvaltningar/verksamheter kolla om det finns funktionsdugliga, 
passande arbetskläder på lager innan nya arbetskläder införskaffas. 

 

Uppföljning 
Fastställda rutiner skickas till ekonomienhetens inköpssamordning för kännedom. 
Inköpssamordningen gör löpande uppföljning och kontroll av efterlevnad. 


