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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016 -2017 valt att ett 

projekt om utemiljön på förskolor och skolor ska drivas inom Miljösamverkan. 

 

Förskole- och skolgårdar ska utformas så att barnens hälsa främjas och att så att barnen skyddas 

från buller, luftföroreningar, markföroreningar och UV-ljus.  

 

Det finns en stark förtätningstrend i samhället, speciellt i de större städerna. När kommunerna 

planerar för nya förskolor och skolor kan byggnadsnämnderna i bygglovsskedet inte ställa krav på 

uteyta relaterat till antal barn. Det finns en risk att barngrupperna efterhand utökas och eftersom det 

är upp till varje kommun att ta fram riktlinjer, kan miljö-och hälsoskyddsinspektörernas ramar bli 

otydliga.  

 

Ett annat problem är materialval i samband med att gårdarna blir mindre till ytan, slitstarka 

konstmaterial väljs eftersom naturmaterial inte klarar förväntat slitage.  

 

Inom området finns, enligt miljöförvaltningarnas önskemål, behov av utbildning för miljö-och 

hälsoskyddsinspektörerna samt framtagande av ett informationsmaterial till verksamhetsutövare vid 

kommunala och privata förskolor och skolor. 

 

2. Syfte 

Utbildningen ska belysa kommunens olika roller och problemställningar som finns kring 

utemiljöerna på förskolor och skolor. Utbildningen ska vara anpassad och lämplig för både små och 

stora kommuner i Skåne. Efter utbildningen ska inspektörerna ha bättre förutsättningar för att kunna 

ställa krav i tillsynen för att säkerställa en bra utemiljö och därmed barnens hälsa. 

 

I informationsmaterialet som projektarbetsgruppen ställer samman ska det framgå hur utemiljön bör 

utformas vid nybyggnation av förskolor och skolor. Informationsmaterialet ska rikta sig till 

verksamhetsutövare, men kan naturligtvis användas av andra tjänstemän inom kommunen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


 
3. Projektmål 

  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 

P1 Projektarbetsgruppen har genomfört 

en heldagsutbildningsdag för 

inspektörer, om utemiljön på förskolor 

och skolor.  

2017-05-31 

 

P2 Efter utbildningen har deltagarna 

bättre förutsättningar att kunna ställa 

krav i tillsynen för att säkerställa en 

bra och hälsosam utemiljö. 

2017-05-31 

P3 70 % av miljöförvaltningarna har 

deltagit vid utbildningstillfället. 

2017-05-31 

P4 Utbildningen ska vara inspelad och 

tillgänglig på webben för kommunerna 

i Skåne. 

2017-05-31 

P5 Utbildningen ska få medelbetyg 4 på 

en skala 1-5 efter utvärdering. 

2017-05-31 

P6 Projektarbetsgruppen har tagit fram ett 

informationsmaterial till 

verksamhetsutövare. Materialet ska 

vara färdigt och presenteras på 

utbildningsdagen.  

Materialet har distribuerats till 

samtliga skånska miljöförvaltningar. 

2017-05-31 

 

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Deltagarna har nytta av 

kunskaperna från 

utbildningsdagen och 

informationsmaterialet i 

sitt arbete. 

P1, P2, P6 2018-01-31 

L2 Bra och hälsosam 

utemiljö för barnen på 

förskolor och skolor.  

P2 - 

 

 

4. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen för utbildningsdagen är främst miljö-och hälsoskyddsinspektörer i Skåne som 

handlägger ärenden gällande förskolor och skolor. Inbjudan kommer även att skickas till bygglovs- 

och planhandläggare. 

 

Målgruppen för informationsmaterialet är verksamhetsansvariga vid kommunala och privata 

förskolor och skolor. 

 

5. Avgränsningar 

 Markföroreningar och luftföroreningar på förskole- och skolgårdar berörs inte inom projektet.  

 

 

 



 
6. Projektorganisation 

Anette Moberg Hässleholms kommun 

Annika Skoog Lunds kommun 

Fredrik Liedholm Kristianstads kommun 

Lizette Ekstrand Helsingborg Stad 

Nina Heinesson Vellinge kommun 

Emil Lindvall/David Lindsjö Malmö Stad 

Göran Jansson Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen Skåne 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

7. Tid- och aktivitetsplan 

  

Program med föreläsare färdigt 2106-12-15 

Skicka ut inbjudan med möjlighet till anmälan 2017-01-15 

Sista dagen för anmälan 2017-03-01 

Utbildningsdag samt presentation av materialet 2017-04-27 eller 

2017-05-04 

Utvärdering av projektet färdig (utbildning + material) 2017-05-31 

Överlämning och godkännande av Miljösamverkans styrgrupp 2017-06-31 

 

8. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 60 timmar 

per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

Kostnader för lokal, mat och föreläsarnas arvode ska täckas av deltagaravgiften för 

utbildningen. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

9. Samordning 

I Lund kommer det hösten 2016 att vara en stor internationell konferens om skolgårdar ”Green 

Grounds for Health and Learning”. Enligt programmet är tillsyn inte en del av konferensen. 

http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/green-grounds-for-health-and-learning/ 

 

Det kommer också att vara en konferens i Stockholm ”Ny- och ombyggnad av förskolemiljöer 

2016”. Konferensen fokuserar på krav och behov som måste tas i beaktning vid ny- och ombyggnad 

av förskolemiljöer. 

http://www.conductive.se/konferenser-ny-och-ombyggnation-av-forskolemiljoer-

2016.html#program=dag2 

 

Inom Miljösamverkan Skåne drivs ett projekt; Kemikaliesmart förskola och skola, med huvudsyfte 

att minska barns exploatering av farliga kemikalier.  

 

10. Kommunikation  

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post.  

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/green-grounds-for-health-and-learning/
http://www.conductive.se/konferenser-ny-och-ombyggnation-av-forskolemiljoer-2016.html#program=dag2
http://www.conductive.se/konferenser-ny-och-ombyggnation-av-forskolemiljoer-2016.html#program=dag2


 
 

b. Extern kommunikation  

För att slutligen stämma av program och utbildningens innehåll med föreläsarna anordnas ett 

telefon- eller Skypemöte för alla föreläsare. 

 

Informationsmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna samt läggs ut på 

Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

 

11. Plan för utvärdering 

Utvärdering av projektet sker genom utskick av enkäter till samtliga deltagare på utbildningen.  

 

Utvärdering av den långsiktiga effekten kommer att ske genom utskick av enkäter 2018-01-31 till 

samtliga deltagare på utbildnings. De långsiktiga effekterna kommer således inte att redovisas i 

slutprojektrapporten. 

 

12. Överlämnande och avslut  

Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 2017-06-30. Resultatet 

av utvärderingen för de långsiktiga effekterna kommer att skickas ut för kännedom till 

Miljösamverkan Skånes styrgrupp och projektledningsgrupp samt till 

miljöförvaltningarna/förbunden. 

 


