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Mötet lades upp helt och hållet enligt ”laget runt-principen” där varje kommun redogjorde
för hur långt man kommit i projektet. Övergripande uppgifter presenteras i nedanstående
tabell:
Kommun
Eda
Filipstad
Fors/Munk
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Sunne
Årjäng

Antal skolor
6
10
7
7
42
7
16
13
8

Inspektörer
1
1
2
1
3
1
3
1
1

Färdiga
2
Ej börjat
Ej börjat
5
32
2
Alla
Hälften
2

Årlig avgift
Ja
Nej

Antal timmar
6-9

Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

8-10
6-12
2
7-10
2
2

Eda – Tillsyn vart tredje år. Eda anser att man skulle behöva vara två inspektörer vid varje
inspektion istället för att vara ensam. Man skickar ut ett brev om inspektion till rektor som
sedan sätter ihop en grupp av medarbetare som ska närvara vid inspektionen. Gruppen består
vanligen av rektor, städansvarig samt representant från fastighetssidan. Ventilationen har sett
bra ut hittills, däremot finns övrigt att önska vad gäller städning. För glest städintervall är
troligen det som gör att det inte är rent. Problemet härleds till dåliga upphandlingar.
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Filipstad – Filipstad deltar inte i Folkhälsomyndighetens riksprojekt men är ändå
intresserade av hur det går för de kommuner som redan är igång. Man ska börja med
inspektioner nästa år då man också hoppas bli två inspektörer som kan arbeta med dessa
frågor. Miljösidan har tyvärr en ganska dålig relation med fastighetssidan efter en
tillsynsomgång på förskolor. Man tar inte ut årlig avgift trots att det står i taxan. Anledningen
är att inga inspektioner görs. Mycket av städningen faller mellan olika stolar. Rektor tror t ex
att textilier rengörs av städpersonal men de har inte det uppdraget. Alltså rengör ingen mattor
och dylikt. Det har också varit problem med ingrodd smuts på förskolor vilket tyder på att
storrengöring sällan utförs. Man har också problem med ett ”Nattis” där ingen rengöring alls
sker på helgerna.
Forshaga-Munkfors – Möte har hållits med rektorerna. Inspektioner påbörjas under nästa
vecka och man hoppas få med rektor, städ, elevråd och fastighet på inspektionerna. Fokus
kommer att ligga på städ, ventilation och giftfri miljö.
Hammarö – På de skolor man inspekterat har rektor varit med vid alla tillfällen. Man lägger
fokus på städ. Kommunen har en ”städenhet” och skolan bestämmer inte själv över
städningen. Städpersonal har varit med vid vissa inspektioner. Städrutiner saknas och
städningen minskar. Storstädning finns knappt och höghöjdsstädning förekommer inte.
Karlstad – I Karlstad har privatskolorna visat sig vara bäst vid inspektion. Man har relativt
dålig relation till fastighetssidan men har inlett ett samarbete med byggsidan runt OVK.
Rektorerna beställer storstädning vid behov. Karlstads kommun har städenhet och
upphandlar således inte städet.
Kil – I Kil har man gjort samordnad inspektion tillsammans med arbetsmiljö och brand.
Rektor, vaktmästare och representant från fastighet har varit med på inspektionerna. Brister
har konstaterats vad gäller ventilation och städ. Entréerna saknar trestegsmodell.
Redskapsförråd i gymnastikhallar städas aldrig.
Kristinehamn – I Kristinehamn har man bra kontakt med fastighetssidan. Man började
inspektera skolor 2009 och har sedan dess haft en bra relation. Tidigare gjordes inspektioner
tillsammans med rektor men den här gången ändrades tillvägagångssättet delvis på grund av
ny organisation inom skolan. En administrativ strateg samordnar alla berörda runt skolan och
bokar alla inspektionerna tillsammans med vaktmästare (även rektorer är inbjudna men få har
valt att närvara). Efter tillsynen deltar miljö- och hälsoskydd vid möten, så kallad förstärkt
samverkan, där resultatet av arbetsmiljöronderna presenteras och diskuteras. Dessa möten
samlar alla berörda: strateg, rektor, vaktmästare, fastighetsavdelningen, fackliga representanter
och miljö- och hälsa. Således använder man samma forum för arbetsmiljö och barnens
inomhusmiljö. Miljö- och hälsa ser bara fördelar med detta nya upplägg. Inspektörerna går på
inspektion två och två. Under inspektionerna har stor vikt lagts på att prata med personalen
på plats och inte bara bedöma städningen utifrån det man såg vid tillfället. Städet upphandlas
med tvåårsintervall. Miljö- och hälsoskydd ska vara med vid kommande upphandlingar för att
kunna påverka redan där. Uppköpsenheten ställer sig positiv till detta.
Det är vanligt med brister i städning av entréer, textila inredningsdetaljer och
gymnastikredskap. Städbarheten är ofta dålig vad gäller taklampor och bullerabsorbenter.
Man har valt att inte förelägga någon skola för att bibehålla en långsiktigt god relation.
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Sunne – Miljö- och hälsoskydd kontaktar rektor inför inspektion och rektor bjuder in övriga
som ska delta vid inspektionen. Skolorna har inte inspekterats sedan 1995 och problemen
känns övermäktiga för inspektören eftersom så mycket är eftersatt. Man ser också hur små
byskolor som snart ska läggas ner inte prioriteras av skolledningen vad gäller inomhusmiljö.
Årjäng – Rektor bjuder in berörda när inspektion planerats. Miljö- och hälsoskydd har bra
kontakt med teknik och fastighet. Problem har konstaterats med dålig städning av textilier
och gymnastikredskap.
Generellt
- Problem finns med gymnastikhallar som hyrs ut till andra än skolan. Städningen missköts
ofta. Om inte städning sker på morgonen kan det se bedrövligt ut under hela skoldagen då
kvällsuthyrning skett kvällen innan. Vanligt med stora problem med handbollsklister.
- Få kommuner har kollat städning i skolbiblioteken under projektet.
- Vad är ”höghöjd”? Buden går isär. Vissa menar axelhöjd och andra har centimetergräns på
180 cm.
- Gällande städbarhet kan konstateras att ett långsiktigt arbete krävs. Man får vara försiktig
när man påpekar brister. Det gäller ju deras arbetssätt och trivsel, till exempel att man vill ha
böcker och spel framme. För att undvika att damm samlas är det rekommenderat med
stängbara skåp. På inspektionen kan detta tas upp som information och diskuteras, snarare än
påpekas. Det är att tänka på inför nästa inköpstillfälle, snarare än att ändra omedelbart
- Mögel påträffas ibland i duschutrymmen.
- Vid möblering av klassrum blockeras ibland tilluftsdon.
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