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Förslag till beslut
1.

Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-20.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Birgitta Wigren
Chef Barn och Ungdom

Sammanfattning
Vid inspektion den 25 april 2006 på Bamse språkförskola har Arbetsmiljöverket
påpekat brister i förskolans arbetsmiljöarbete och har ställt ett antal krav.
Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön samt
att ta fram en handlingsplan för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart.
Åtgärder har vidtagits och en handlingsplan har tagits fram
Förvaltningen föreslår att nämnden som svar till Arbetsmiljöverket översänder och
åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-20.

2
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelning Barn och Ungdom i samarbete med enhetschef för
Bamse språkförskola.
Bakgrund
Arbetsmiljöverket genomförde under vecka 17 år 2006 en riktad tillsynskampanj mot
förskolor. Sammanlagt inspekterades 126 förskolor. 117 av de besökta förskolorna
fick sammanlagt cirka 600 krav. Generellt konstaterades att det förekom brister i det
systematiska arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom att arbetsgivaren inte regelbundet
undersöker arbetsförhållandena avseende organisatoriska, psykosociala och
ergonomiska faktorer samt buller.
Bamse språkförskola i Maria – Gamla stans stadsdel var en av de verksamheter som
inspekterades. Efter inspektionen har Arbetsmiljöverket påpekat ett antal brister i
förskolans arbetsmiljöarbete och har ställt ett flertal krav (bilaga 1).
Arbetsgivaren åläggs att
1. fördela arbetsmiljöuppgifter under de anställdas hela arbetstid samt se till, att
personal med sådana uppgifter har de befogenheter, resurser och kompetens
som behövs. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig och känd av samtliga
anställda
2. se till att berörda personer inhämtar kunskaper om regelverket för
arbetsmiljöarbetet
3. göra en riskbedömning av en planerade ändring av verksamheten genom flytt
till andra lokaler, vilket kan påverka de anställdas arbetsmiljö
4. om risker för ohälsa eller olycksfall i samband med den planerade
förändringen bedöms föreligga, vidta åtgärder och ta fram en handlingsplan
för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart
5. ge möjlighet för anställda och skyddsombud som berörs av ändringen att
medverka när riskbedömningen görs och att föreslå åtgärder för att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet
6. se till att det finns en beredskap och skriftliga rutiner för första hjälpen och
krisstöd samt att de anställda känner till hur första hjälpen och krisstödet är
organiserat.
7. ombesörja att de anställda får kunskaper om smitta i förekommande fall och
upprättar skriftliga rutiner hur arbete ska utföras med betryggande säkerhet
mot smitta
8. se till att de anställda har tillräckliga kunskaper i belastningsergonomi för att
ohälsa och olycksfall förebyggs samt att klargöra vilka metoder som ska
användas i situationer där anställda kan utsättas för belastningsskador och
besvär.
Senast den 1 september 2006 ska arbetsgivaren redovisa till Arbetsmiljöverket vilka
åtgärder som ska vidtas alternativt har vidtagits med anledning av de påpekade
bristerna.
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Förvaltningens yttrande
Personalen vid Bamse språkförskola konstaterar att en riskbedömning inför flytt av
verksamheten var gjord och att några risker inte identifierats. Beträffande övriga
punkter har åtgärder vidtagits, och en handlingsplan tagits fram för de åtgärder som
inte genast kan genomföras (bilaga 2).
Avdelning Barn och Ungdom har under flera år tillsammans med fackliga representanter arbetat för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Berörda enhetschefer har
informerats och tagit del av material från Arbetsmiljöverket.
Förvaltningen genomför, i samarbete med Kompetensfonden, sedan ett år tillbaka en
utbildning för personal i kök vid stadsdelens förskolor. Utbildningen sker i form av
föreläsningar och diskussioner med olika teman utifrån deltagarnas behov. Olika
former av arbetsmiljöfrågor sätts i fokus och tillgång till sjukgymnast har funnits.
Till hösten 2006 kommer förvaltningen att genomföra en kartläggning av de kök som
finns i verksamheterna, bland annat avseende arbetsredskap och ergonomi.
Under året ägnar avdelningens arbetsmiljökommitté särskild uppmärksamhet mot
störande buller i förskolor och skolor. En riktad skyddsrond mot buller kommer att
genomföras till hösten.
---

Bilagor:
1. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2006-04-27
2. Redovisning från Bamse språkförskola

