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Anmälan om Arbetsmiljöverkets inspektion vid
allvarligt hot på förskolan Eurenii
Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, dnr
2018/060947. Arbetsmiljöverket har meddelat den 28
december att förvaltningen har uppfyllt kraven och avslutat
ärendet.
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Sammanfattning
Arbetsmiljöverket genomförde den 15 november 2018 en
inspektion efter en anmälan till Arbetsmiljöverket från
förskolechefen på förskolan Eurenii med anledning av en allvarlig
händelse som inträffat gällande hot från förälder den 24 oktober
2018.
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Den 20 november 2018 mottog förvaltningen ett
inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket som beskriver
brister och krav som Arbetsmiljöverket uppfattat i arbetsmiljön.
Kraven handlar om att förskolan behöver utreda bakomliggande
orsaker till händelsen och vidta förebyggande åtgärder. Vidare ska
förskolan kartlägga risker för hot och våld, riskbedöma, ta fram
åtgärder och planera uppföljning samt dokumentera detta i en
handlingsplan. Dessutom behöver förskolan ta fram skriftliga
säkerhetsrutiner, rutiner för att rapportera och utreda olyckor och
tillbud samt rutin för hur anmälan till Arbetsmiljöverket ska gå till
vid allvarliga olyckor och tillbud.
Förvaltningen skickade in svar till Arbetsmiljöverket den 21
december. I svar redovisas hur förskolan har undersökt händelsen
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och hur det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet planeras för att
förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av hot eller våld.
Den 28 december meddelade Arbetsmiljöverket att förvaltningen
uppfyller kraven och avslutar ärendet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med att kartlägga risker för hot
och våld, riskbedöma och ta fram åtgärder har fortsatt på förskolan
Eurenii. En lokal handlingsplan med rutiner har arbetas fram av
hela personalgruppen
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av HR avdelningen i samverkan med
förskoleavdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
ungdomsrådet, pensionärsrådet 8 april samt rådet för
funktionshinderfrågor 9 april 2019.
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