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Redovisning av vidtagna åtgärder efter inspektion 2008-02-15,
Förskolan Smulor och Frön Fridhemsgatan 42, Stockholm
Förskolerektor är huvudansvarig för att det är en god arbetsmiljö både fysiskt och
psykosocialt på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön uppfyller krav i lagar och förordningar.
Skyddsombudens och arbetsplatsombudens ansvar är att bevaka
arbetsmiljöfrågorna och att bistå sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor. Som
arbetstagare ska man medverka i arbetsmiljöarbetet och följa givna föreskrifter
och använda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för
att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på
enhetens dagordning till ArbetsPlatsTräffarna, APT.
Akuta brister i arbetsmiljön både fysiskt och psykosocialt åtgärdas omedelbart.
Förskolerektor ska se till att varje medarbetare, skyddsombud och
barnsäkerhetsombud får tid att genomföra sina uppdrag och ifyllnad av enkät.
Stadsdelen har utformat ett antal policydokument som berör både den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter som varje
medarbetare får vid introduktion för att läsa och diskutera. Enheten arbetar med att
anpassa förvaltningens arbetsmiljöpolicy till att passa de lokaler som
verksamheten bedrivs i.
1. Svar angående: Brist av avställningsytor i köket.
Efter inspektion, angående de rutiner som förskolan har gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet och granskning av den fysiska arbetsmiljön,
framkom att köket är bristfälligt utformat då avställningsytorna inte räcker till.
Vi har som åtgärd anlitat Elektrolux Storköksteknik. De är ett ergonomiskt
riktigt upphandlad företag som kommer att installera en arbetsbänk anpassad
för verksamheten i förskolans kök. Arbetsbänken är beställd men i dags dato ej
installerad. Arbetsbänken kommer således att vara utformad enligt
belastningsergonomi kap.2 o 3 §§, i AFS 1998:1 samt 12 § i AFS 2001:1.
Folder och planritning över bänkens placering bifogas detta svar. Åtgärd är
begärd och beställd av stadsdelsförvaltningens lokalavdelning.
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2. Svar för deltagande av skyddsombud samt övrig personal vid detta
ärende.
Skyddsombudet var närvarande vid arbetsmiljöverkets inspektion och har således
varit insatt i aktuellt ärende från början och kommer att övervaka slutförandet av
åtgärden. Övrig personal har informerats på APT.

Stockholm 2005-05-20

……………………………….
Carina Jäger, Förskolerektor

…………………………………………
Marie Näsström, Skyddsombud, LRF
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