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Inledning
Under våren 2018 har enhet miljö- och hälsoskydd bedrivit tillsyn vid Gotlands skolor, på
uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet har främst varit att inspektera skolornas
inomhusmiljö. För att skolorna ska ha en god inomhusmiljö ställs krav på t.ex. städning och
ventilation, detta eftersom många människor vistas samtidigt på liten yta. Tillsynen har utgått
ifrån miljöbalkens krav samt rekommendationer från Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Syfte
Huvudsyftet har varit kontroll av att skolorna har en fungerande egenkontroll och en god
inomhusmiljö. Kontrollen baseras på miljöbalken samt de föreskrifter som meddelats med
stöd av den.
Metod
Inspektionerna har utförts av miljöskyddsinspektörer från enhet miljö- och hälsoskydd.
Uppföljning har skett av eventuella brister som framkommit vid tidigare inspektion. Efter
besöket skrevs en inspektionsrapport som skickades till skolchefen och andra berörda parter.
De områden som kontrollerats är:
 Städning
 Ventilation
 Lokalyta
 Toaletter och hygien
 Kemikaliehantering
 Buller
 Temperatur
 Utomhusmiljö
Resultat
40 skolor ingår i tillsynen.
Anmärkningar:
 22 st – Städning. Främst damm på hög höjd eller på hyllor. Det är fortfarande vanligt
med bristande rutiner för storstädning och höghöjdsstädning samt städning av hyllor
där det står saker i vägen. I övrigt få anmärkningar på den dagliga städningen.
 20 st – Lokalyta. Renoveringsbehov, slitna lokaler, fuktskador, bristande städbarhet,
avsaknad av solskydd vid fönster, avsaknad av sandfällor vid entréer.
 12 st – Buller. Behov av att bulleranpassa lokaler, buller från ventilation m.m.
 10 st – Ventilation. Klagomål på luften, avsaknad av OVK eller ventilationens
kapacitet. De allra flesta skolor har nu tillgång till OVK-protokoll och uppgifter om
ventilationens kapacitet. Den informationen är även tillgänglig för enhet miljö- och
hälsoskydd via en delad mapp.
 10 st – Temperatur. Klagomål på för kalla eller för varma lokaler.
 8 st – Kemikaliehantering. Avsaknad av säkerhetsdatablad, olåst kemikalierum m.m.

Region Gotland – Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 (4)

Uppföljning
De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid kommande årliga
inspektion. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar vidare med tillsyn och information till
skolorna.
Diskussion
Det finns potential att förbättra framförallt rutinerna för städning och underhållet av lokalerna.
Det finns en del anmärkningar på ventilation, men antalet anmärkningar har blivit mycket
färre på bara några år. Övriga brister som buller, temperatur, kemikaliehantering m.m. ligger
kvar på en ganska låg nivå.
Det bör nämnas att alla anmärkningar inte nödvändigtvis betyder att det är stora brister. Det
finns en strävan att förbättra alla verksamheter genom att lyfta det som kan förbättras i
inspektionsrapporterna. Ibland handlar det om saker som tydligt kan utgöra en olägenhet för
hälsan, medan det ibland handlar mer om detaljer eller synpunkter som kommer upp just vid
inspektionstillfället.

Övrigt
Frågor gällande tobak på skolorna kan bli en del av tillsynen till 2019. Tillsynsansvaret ligger
egentligen på alkoholhandläggarna, som arbetar med tobakslagstiftningen, men eftersom
hälsoskyddshandläggarna är ute vid skolorna årligen diskuteras möjligheten att inkludera
frågor om tobak inom ramen för hälsoskyddstillsynen. Detta för att det blir ett effektivare
arbetssätt som kräver mindre tid av både handläggare och skolchef. Hälsoskyddsinspektörerna
kommer i så fall behöva sätta sig in i ny lagstiftning, utarbeta lämpligt arbetssätt och utöka
tiden vid inspektion och rapportskrivning, samt ha dialog med alkoholhandläggarna i frågan.
Det rör sig därför om en potentiellt utökad arbetsbelastning på hälsoskyddshandläggarna, utan
att det kommer kunna leda till ökade intäkter från verksamheterna. Om tobakstillsynen ska
ingå i hälsoskyddstillsynen finns det därför behov av en utökad ramfinansiering till
hälsoskydd.
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.Följande skolor har ingått i tillsynen:
Visby
GUTESKOLAN GYMNASIUM
WISBYGYMNASIET NORRA
WISBYGYMNASIET SÖDRA
DESIDERIA GYMNASIESÄRSKOLA
ALLÉSKOLAN 2-6
GRÅBOSKOLAN F-6
SOLBERGASKOLAN 4-9
SÖDERVÄRNSSKOLAN 7-9
TERRA NOVASKOLAN F-6
TJELVARSKOLAN F-3
ORIONSKOLAN, VISBY WALDORFSKOLA
HUMLEGÅRDSSKOLAN F-1
LYCKÅKERSSKOLAN F-6
S:T HANSSKOLAN F-6
NORRBACKASKOLAN F-6
ATHENESKOLAN VISBY
MONTESSORI FRISKOLA GOTLAND AB
GUTESKOLAN 6-9
Norra Gotland
LÄRBRO SKOLA F-6
VÄSKINDE SKOLA F-6
FOLE SKOLA F-6
STENKYRKA SKOLA F-6
SOLKLINTSKOLAN SLITE F-9
FÅRÖSUNDSKOLAN F-9

Mellersta Gotland
VÄNGE SKOLA F-6
KRÄKLINGBO SKOLA F-6
ROMASKOLAN F-9
ENDRE SKOLA F-6
DALHEM SKOLAN F-6
VÄSTERHEJDE SKOLA F-6
ESKELHEM SKOLA F-6
KLINTE SKOLA F-9
SANDA SKOLA F-6
LÖVSTA LANTBRUKSGYMNASIUM
Södra Gotland
ATHENESKOLAN FARDHEM
HÖGBYSKOLAN F-6
STÅNGA SKOLA F-6
GARDA SKOLA F-6
HAVDHEM SKOLA F-6
ÖJA SKOLA F-6
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