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Inledning
Under hösten 2018 har enhet miljö- och hälsoskydd bedrivit tillsyn vid Gotlands förskolor, på
uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet har främst varit att inspektera
förskolornas 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 förskolechefen och andra berörda
parter.
De områden som kontrollerats är:
 Städning
 Ventilation
 Lokalyta
 Hygien och smittskydd
 Kemikaliehantering
 Buller
 Temperatur
 Inomhusmiljö övrigt
 Utomhusmiljö
Resultat
Enhet miljö- och hälsoskydd har bedrivit tillsyn på 60 av de 66 förskolor som finns på
Gotland. Det beror på att de övriga sex förskolorna inte har tillsyn varje år.
Anmärkningar:
 26 st – Städning Främst gällande att det saknas rutiner för den städning
förskolepersonalen ska utföra själva samt för storstädning och höghöjdsstädning samt
städning av hyllor där det står saker i vägen. I övrigt få anmärkningar på den dagliga
städningen.
 10 st – Lokalyta. Renoveringsbehov, slitna lokaler, fuktskador och bristande
städbarhet.
 6 st – Buller. Främst om buller från ventilation.
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23 st – Ventilation. Klagomål på luften, avsaknad av OVK eller ventilationens
kapacitet. De allra flesta av regionens förskolor 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.
6 st – Kemikaliehantering. Avsaknad av säkerhetsdatablad, kemikalieförteckningar
samt att kemikaler (diskmedel) förvarades lättåtkomligt..
10 st – Hygien och smittskydd Främst gällande avsaknad av synliga och skriftliga
rutiner kring blöjbyten och även gällande om det finns tillräckligt med toaletter och
om de är insynsskyddade.
3 st – Inomhusmiljö övrigt Lukter och liknande som personalen kan känna samt
avsaknad av radonmätning
10 st– Utomhusmiljö Avsaknad av solskydd på utegårdar samt problem med
kattavföring i sandlådor.

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. Fem förelägganden utfärdades gällande buller, ventilation, temperatur samt
lokalytor.
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.
Förskolorna ansvarar för att ventilationen fungerar i enlighet med Folhälsomyndighetens
allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:16). Där framgår att luftflödet ska vara minst 7
l/s per person samt tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea. Det finns några förskolor som
bedrivs i byggnader där det inte går att mäta upp luftflöden. Bedömningen har gjorts att detta
kan godkännas, om egenkontroll ändå finns som säkerställer en god luftkvalitet. Därför har
enhet miljö- och hälsoskydd tagit fram en rutin för koldioxidmätning som förskolorna
behöver följa i de fall luftflödesmätning inte kan utföras.
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Övrigt
En förskola fick tillsyn på grund av en nyanmälan.
I år har sex st. förskolor fått sänkt avgift och fyra st. hade sänkt avgift sen innan.
Förskolorna får sänkta avgifter när enhet miljö- och hälsoskydd bedömer att de har bra
fungerande egenkontroller och rutiner inom de områden som kontrolleras vid tillsynen.

Följande förskolor har ingått i tillsynen:
Norra Gotland
Stenkyrka Förskola
Fole Förskola
Lärbro Förskola
Slite Förskola
Hellvi Förskola FK

Södra Gotland
Garda Förskola
Stånga Förskola
Öja Förskola
Havdhem Förskola
Förskolan Mullvaden
Förskolan Tallen
Öppna Förskolan Gurkfröet
Atheneförskolan Fardhem
Förskolan bikupan FK
Förskolan Bysen FK
Förskolan Lyckan FK

Mellersta Gotland
Dalhem Förskola
Endre Förskola
Förskolan Gläntan
Förskolan Skogsgläntan
Vänge Förskola
Klinte Förskola
Sanda Förskola
Förskolan Alla årstider Hogrän
Prästbackens Förskola FK
Förskolan Tofflan FK
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Visby
Förskolan Asken
Förskolan Humlan
Förskolan Linden
Förskolan Blå Huset
Förskolan Klubbsvampen
Förskolan Vitkålen
Förskolan Forellen
Förskolan Persgränd
Förskolan Storken
Väskinde Förskola
Förskolan Bogen
Förskolan Kabyssen
Förskolan Lien
Förskolan Törnekvior
Förskolan Bryggaren
Förskolan Glasmästaren
Förskolan Skräddaren
Förskolan Bullerbyn
Förskolan Myran
Förskolan Visborgsstaden
Förskolan Korallen
Förskolan Torpet
Förskolan Eskelhem
Uteförskolan Södra hällarna
Visby Montessori Förskolan
Atheneförskolan Pysslingen
Förskolan Positivet
Waldorfförskolan Riddarsporren
Waldorfförskolan Karlavagnen
Slottsparkens Förskola
Förskolan Fröet
Förskolan Sankta Maria
Förskolan Gute
Montessori friskola
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