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Sammanfattning
Vid inspektionen den 31 januari 2006 på förskolan Wollmar fann
Arbetsmiljöverket att förskolan har en arbetsmiljö där störande buller
förekommer. Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra
arbetsmiljön. En handlingsplan för att förbättra bullernivån har tagits fram.
Förvaltningen föreslår att som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar
nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06

2
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelning Barn och Ungdom i samarbete med enhetschef
för förskolan Wollmar.
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har under vecka 5 år 2006 kontrollerat bullriga miljöer på cirka
700 förskolor, skolor och fritidshem i hela landet. Krav på förbättringar har riktats
mot ansvariga för cirka 85 procent av de verksamheter som besöktes.
Förskolan Wollmar i Maria – Gamla stans stadsdel var en av de verksamheter som
inspekterades. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket att förskolan Wollmar har
en arbetsmiljö där störande buller förekommer. Arbetsgivaren åläggs att göra en
riskbedömning och vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön
samt se till att det i verksamheten finns tillräcklig kompetens om störande bullers
inverkan på arbetsmiljön.
Senast den 5 maj 2006 ska arbetsgivaren redovisa till Arbetsmiljöverket vilka
åtgärder som ska vidtas alternativt har vidtagits med anledning av de påpekade
bristerna.
Förvaltningens yttrande
Personalen vid förskolan Wollmar har gjort en riskbedömning samt tagit fram en
handlingsplan. (Se bilaga 2).
Avdelning Barn och Ungdom kommer under året i det fackliga samarbetet rikta
särskild uppmärksamhet mot störande buller i främst förskolor och skolor. Arbetet
har inletts med ett förberedande möte och ett studiebesök på en bullersanerad
förskola för att bland annat få tips på bullerdämpande åtgärder i förebyggande
syfte.
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Bilaga 1:
Bilaga 2:

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2006-02-10
Förskolan Wollmars handlingsplan

