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Möjlighet att använda munskydd för förskolans
personal
Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V)
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-03-18 anmäldes en
skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) angående möjligheten att
använda munskydd för förskolans personal. Skrivelsen
överlämnades till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid samt
behandlats i förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-04-15.
Ärendet
I skrivelsen framkommer att pandemin har ställt höga krav på
personalen, och att det för många kan ha väckts oro för den egna
hälsan. Det framförs att samtliga av stadens anställda har rätt att
bära munskydd om man upplever oro av något skäl samt att det
enligt anvisningar från staden bör bäras munskydd i inomhusmiljöer
där det är svårt att undvika trängsel mellan vuxna. Skrivelsen
avslutas med förslag på följande åtgärder;
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Att det ska vara möjligt för förskolans personal att bära
munskydd när de anser att det är svårt att undvika trängsel



Att munskydd ska finnas på förskolan för detta

Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i beskrivningen om att verksamheterna
inom förskolan har ställts inför stora utmaningar i samband med
pandemin, vilka har mötts med stort engagemang, flexibilitet,
anpassningar och, i förvaltningens ögon, goda resultat. Inom
förvaltningens verksamheter genomförs riskbedömningar i
samarbete med skyddsombud för att uppmärksamma risker och
moment i arbetsmiljön och finna lämpliga åtgärder för dessa. Syftet
är att säkerställa en god arbetsmiljö för alla. Med anledning av
pandemin har riskbedömningarna genomförts mer regelbundet
utifrån nya uppgifter och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten, samt med stöd av en åtgärdstrappa.
Åtgärdstrappan innebär att i första hand eliminera risken, i andra
hand begränsa risken och i sista hand använda personlig
skyddsutrustning. Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren först
vidtagit alla tänkbara åtgärder som tar bort eller minskar
smittriskerna, det vill säga steg ett och två i åtgärdstrappan. Att
hoppa över steg ett och två i åtgärdstrappan och enbart förse
personalen med personlig skyddsutrustning är inte i enlighet med
lagen.
Av hänsyn till barnens situation liksom medarbetarnas arbetsmiljö,
har flera åtgärder vidtagits med syfte att skapa en trygg, stabil och
så normal miljö i förskolan som möjligt. Som exempel har
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restriktioner införts gällande vistelse i förskolan som innebär att
barn och anställda enbart är på förskolan om man är symtomfri och
att vårdnadshavare inte går in i verksamheternas lokaler.
Verksamheten bedrivs utomhus i så stor utsträckning som möjligt.
Alla former av möten, som exempelvis arbetsplatsträffar,
personalmöten, och utvecklingssamtal med vårdnadshavare sker
digitalt för att minska smittspridning. Kommunikationen med
vårdnadshavare har kontinuerligt anpassats för att möta aktuella
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Hygienrutiner har
alltid funnits i verksamheterna, men har repeterats kontinuerligt för
att säkerställa följsamhet till dessa. I samtliga förskolor finns
skyddsutrustning, däribland munskydd, för särskilda situationer då
till exempel barn insjuknar under dagen med symptom för Covid
och behöver nära omvårdnad till dess att vårdnadshavare hämtar.

Riskbedömningar liksom åtgärder har genomförts systematiskt, och
med flexibilitet, då det inte sällan krävts nya arbetssätt för olika
arbetsmoment i verksamheterna. Inom förskolans verksamheter har
medarbetarnas förståelse och delaktighet för de olika förebyggande
åtgärderna som vidtagits varit en grundläggande förutsättning. För
att kunna uppnå detta har dialogen mellan medarbetarna och chefer
varit central, där medarbetarnas tankar och oro tagits på allvar.
Samtliga åtgärder som vidtagits inom förskolans verksamheter har
förankrats hos medarbetare, kommunicerats med vårdnadshavare
och genomförts med fokus på barnens behov av en trygg och stabil
tillvaro i verksamheten, med så normal vardag som möjligt.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet lämnas som svar på
skrivelsen.
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