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Sammanfattning
Tina Kratz (V) har till utbildningsnämnden inkommit med en
skrivelse med två förslag, dels att det ska vara möjligt för förskolans
personal att bära munskydd när de anser att det är svårt att undvika
trängsel, dels att det bör finnas munskydd på förskolan för detta.
Det finns i nuläget ingen rekommendation om att använda
munskydd i förskolan, men det finns heller inget förbud mot
användning av munskydd. I situationer där trängsel kan uppkomma
på arbetsplatser ska användande av munskydd alltid föregås av en
riskbedömning. Utbildningsförvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.

Utbildningsförvaltningen
Förskoleavdelningen
Gentiana Dedaj
Hantverkargatan 2F
Box 22049
10422 Stockholm
Tel: 08-508 33 332
Gentiana.dedaj@edu.stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund/Ärendet
Tina Kratz (V) har till utbildningsnämnden inkommit med en
skrivelse om möjlighet till användning av munskydd för personalen
på förskola, skola och fritidshem.
I skrivelsen anförs att stadens anvisningar gällande munskydd är att
man i enlighet med de rekommendationer som Smittskydd
Stockholm har gjort, ska alla stockholmare bära munskydd i
inomhusmiljöer där det är svårt att undvika trängsel. I skrivelsen
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anförs vidare att stadens personaldirektör gått ut med att det är
tillåtet att använda munskydd för alla anställda om de känner oro av
något skäl. Detta anses vara mycket bra rekommendationer och
Kratz anser att det även bör gälla för de av stadsdelens arbetsplatser
där personal upplever att det finns orsak att använda munskydd och
även för förskolan, skolan och fritidshemmet.
Mot bakgrund av detta framställs två yrkanden i skrivelsen:
1. Att det ska vara möjligt för förskolans personal att bära
munskydd när de anser att det är svårt att undvika trängsel.
2. Att det bör finnas munskydd på förskolorna för detta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 8 juni 2021. Funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att
behandla ärendet vid sammanträdet den 9 juni 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen har under hela pandemin utgått från och
följt de bedömningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter har gjort. Enligt
Folkhälsomyndighetens förskrifter och allmänna råd ska alla
verksamheter i Sverige, inklusive förskolor säkerställa att de vidtar
lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
Folkhälsomyndigheten föreskriver att en förebyggande åtgärd är att
i möjligaste mån undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt
mellan vuxna och barn. Detta gäller dock inte nödvändig kontakt
mellan personal och barn vid omsorgsbehov i förskolan.
Folkhälsomyndigheten föreskriver att förskolan behöver förebygga
smittan bland annat genom att personalen har skyddsutrustning vid
arbetsmoment där de kan komma i kontakt med kroppsvätskor.
Även Arbetsmiljöverket rekommenderar att personalen vid dessa
arbetsmoment kan använda skyddsutrustning, så som
engångshandskar och förkläde.
Det finns i nuläget ingen rekommendation om att använda
munskydd i förskolan och skolan. Skulle Folkhälsomyndigheten
komma med rekommendationer om att munskydd ska användas i
skolverksamhet kommer förvaltningens hållning att förändras.
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Det finns samtidigt inget förbud mot användning av munskydd.
I situationer där trängsel kan uppkomma på arbetsplatser ska
användande av munskydd alltid föregås av en riskbedömning. Det
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är då också viktigt att Folkhälsomyndighetens information om att
använda rätt sorts munskydd och att använda det på rätt sätt följs.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt
jämställdhetsanalys
Då ärendet är ett svar på frågor i en skrivelse gör förvaltningen
ingen analys av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för
barn och barns rättigheter.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilaga
Skrivelsen ”Förtydligande om användande av munskydd för
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