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RIKTLINJER FÖR ARBETSKLÄDER 
 
 
Styrdokumentet gäller arbetskläder eftersom användandet av skyddskläder/utrustning finns 
reglerat i lag. Arbetskläderna tillhör arbetsgivaren. Den enhet som arbetskläderna tillhör 
beslutar själv hur tvätt och skötsel skall ske samt när arbetskläderna skall bytas. Övriga 
aspekter på arbetsklädernas utformning bedöms av respektive förvaltning. 
 
Jämställdhetsaspekten är viktigt vid bedömningen av behov av arbetskläder. 
§ 2 ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i 
arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner 
och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som 
lika eller likvärdigt.” 
 
Det är viktigt att det finns en likvärdig bedömning om arbetskläder oavsett var personalen 
arbetar i Svenljunga kommun. En viss enhet eller förvaltning får inte gynnas eller missgynnas. 

 
• Äldreomsorgen - arbetsskjortor/byxor.  
• Hemtjänsten, nattpatrullen och hemsjukvården - arbetsskjortor/byxor, jacka.  
• Psykiatrin och LSS (boendestöd, gruppbostäder, korttidsboende) – byxa och jacka.  
• Barnomsorgen - arbetskläder för uteaktiviteter. 
• Lokalvårdarna – bussarong, byxa och skor. 
• Miljöenheten - jacka, överdragsbyxor och skor. 
• Moga Fritid - t-shirt, shorts och arbetsskor. 
• Fritidsgården - jacka. 

 
 

Logotyp 
Arbetskläder betraktas av Skatteverket som en personalförmån i syfte att skydda de anställdas 
kläder mot smuts och slitage i onormal omfattning i samband med arbete eller som ett sätt att 
skapa enhetlighet/samhörighet i yrkesutövningen. För att förmånen inte ska beläggas med 
sociala avgifter för arbetsgivaren och vara skattepliktig för arbetstagaren ska arbetsgivarens 
logotyp vara varaktigt och tydligt applicerad på kläderna och krav finnas på att kläderna ska 
användas i tjänsten samt att kläderna inte har det utseende att de kan antas användas för 
privat bruk. 
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