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Inledning och syfte
Förskole-och skolgårdar ska utformas så att barnens hälsa främjas och 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.

Miljöförvaltningarna i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016-2017 valt att ett projekt 
om utemiljön på förskolor och skolor ska drivas inom Miljösamverkan Skåne. Inom projektet ska 
arbetsgruppen genomföra en utbildningsdag och ta fram ett informationsmaterial till verksamhetsutövare.

I projektgruppen ingick:

Anette Moberg  Hässleholms kommun
Annika Skoog   Lunds kommun
Fredrik Liedholm  Kristianstads kommun
Lizette Ekstrand  Helsingborgs Stad
Nina Heinesson  Vellinge kommun
Emil Lindvall   Malmö Stad
Elin Ulander   Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne

Projektmål
• Vid projektets slut ska arbetsgruppen ha planerat och genomfört en heldagsutbildning 

om utemiljön på förskolor och skolor
• Efter utbildningen ska deltagarna ha bättre förutsättningar att kunna ställa krav i 

tillsynen för att säkerställa en bra och hälsosam utemiljö
• 70 % av miljöförvaltningarna /miljöförbunden ska ha deltagit i utbildningen 
• Utbildningen ska vara inspelad och tillgänglig på webben för kommunerna
• Projektarbetsgruppen ska ha tagit fram ett informationsmaterial som vänder sig till 

verksamhetsutövare, materialet presenteras på utbildningsdagen

Långsiktiga effekter 
• Deltagarna har nytta av kunskaperna från utbildningsdagen och informationsmaterialet i 

sitt arbete
• Bra utemiljö för barnen på förskolor och skolor

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 vid detaljplansprocessen, bygglovsgranskning, anmälningsärenden och 
tillsyn, för att säkerställa en bra utemiljö och därmed barnens hälsa. Utemiljö omfattar ett stort 
antal områden. Eftersom utbildningen skulle vara en dag avgränsades innehållet till att fokus inte 
skulle ligga på markföroreningar, luftföroreningar eller buller. 

I informationsmaterialet som projektarbetsgruppen ställer samman ska det framgå hur 
utemiljön bör utformas vid ny byggnation av förskolor och skolor. Materialet ska rikta sig till 
verksamhetsutövare, men ska naturligtvis även kunna användas av andra tjänstemän inom 
kommunen.



3

Genomförande
Projektarbetsgruppen träffades första gången i maj 2016 för uppstartsmöte. Därefter har gruppen haft 5 
stycken arbetsmöten samt ett antal Skypemöten. Varje deltagare i gruppen har lagt ner cirka 60 timmars 
arbete, och Emil som redigerat informationsmaterialet ytterligare 10 timmar. Projektarbetsgruppen 
tog tillsammans fram utbildningens innehåll och kontaktade aktuella föreläsare. Som ledord eller röd 
tråd genom utbildningen valde projektarbetsgruppen Varför – Därför – Hur, vilket blev en del av 
rubrikerna i programmet. Målgruppen för utbildningsdagen var miljö- och hälsoskyddsinspektörer i 
Skåne som handlägger ärenden gällande förskolor och skolor. Inbjudan skickades även till bygglov- och 
planhandläggare samt upphandlare. 

Informationsmaterialet

Projektarbetsgruppen bestämde vilka ämnen som skulle behandlas i informationsmaterialet. Därefter 
hjälptes gruppen åt att ta fram information och med att skriva texterna i häftet. En person i arbetsgruppen 
redigerade texter och bilder tillsammans med en kommunikatör. 

De föreläsare som bokades var:

Elia Psouni, psykolog vid Lunds universitet
Ulrika Åkerlund, Boverket
Anna Sohlberg, enhetschef planavdelningen, Malmö Stad
Elaine Rydberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
miljöförvaltningen, Ängelholms kommun
Andrea Hjärne Dalhammar; miljöjurist 
miljöförvaltningen, Malmö Stad

Föreläsarnas material skickades ut efter utbildningen. 
Projektarbetsgruppen ville filma föreläsningarna, 
föreläsarna tillfrågades och tre av fem sa ja till det. 
Kommunförbundet Skånes kommunikatör hjälpte 
till med filmningen. Efteråt lades filmerna ut på en 
Youtubekanal och länkarna skickades med e-post till 
kommunerna.

Andrea Hjärne Dalhammar, foto E.Ulander

Resultat

Utbildningsdagen

Utbildningsdagen genomfördes den 4 maj på Norra Station i Hässleholm. Sammanlagt deltog 60 
personer inklusive projektarbetsgruppen. Av Skånes miljöförvaltningar deltog 60 % (16/27 stycken). 
Av olika anledningar kunde föreläsningarna tyvärr inte genomföras i den ordning som bestämts, vilket 
även påverkade filmningen eftersom inte alla föreläsningarna kunde filmas som planerat. Dagen efter 
utbildningen skickades utvärderingsfrågor ut med e-post.
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 Fig 1 Deltagarnas betyg på utbildningen i sin helhet

Deltagarnas synpunkter:

• Bra med en utbildningsdag med ett tydligt fokus som inte är allt för övergripande
• Jätteintressanta och relevanta föreläsningar. Önskar verkligen att fler som sitter och pla-

nerar skolgårdar samt skolpersonal skulle fått lyssna på detta.
• Kändes väldigt smal innan, men visade sig vara jättebra och intressant! Hittat bra förelä-

sare och man fick en helt annan syn på saken.
 
På frågan Vad tyckte du om innehållet i föreläsningen Därför FRI svarade 48 % utmärkt 
och 52% bra, fig 2.

På frågan Vilket betyg ger du dagens program som helhet svarade 69 % utmärkt och 9% bra, fig 1.

Fig 2 Vad tyckte du om föreläsningen Därför FRI
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På frågan Vad tyckte du om innehållet i föreläsningen Hur utformas en bra utemiljö för barnen svarade 38 
% utmärkt och 62 % bra, fig 3.

Fig 3 Vad tyckte du om föreläsningen Hur utformas en bra utemiljö för barnen?

På frågan Vad tyckte du om innehållet i föreläsningen Varför behövs en bra utemiljö svarade 76 % utmärkt 
och 24 % bra, fig 4.

Fig 4 Vad tyckte du om föreläsningen Varför behövs en bra utemiljö



Fig 5 Vad tyckte du om föreläsningen Miljö- och hälsoskyddsaspekter med fallskyddsgummi och 
konstgräs

På frågan Vad tyckte du om innehållet i föreläsningen Aktuella rättsfall och de juridiska möjligheterna 
– hur kan miljöinspektören ställa krav svarade 59 % utmärkt, 38 % bra och 3,4 % dåligt, fig 6.

Fig 6 Vad tyckte du om föreläsningen 
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På frågan Vad tyckte du om innehållet i föreläsningen Miljö- och hälsoskyddsaspekter med 
fallskyddsgummi och konstgräs svarade 31 % utmärkt, 55 % bra och 14 % mindre bra, fig 5.



- Ansvar och egenkontroll  - UV-stråling

- Luft     - Kemikalier och material

- Ren mark    - Bekämpningsmedel

- Buller     - Konstgräs och fallskydsgummi

- Ytor och utformning

Diskussion
Projektarbetsgruppen kan konstatera att det tar tid att planera en utbildning trots att den bara ska vara 
en dag. Det är viktigt att diskutera såväl vad inspektörerna har behov av att lära sig mer om samt vilka 
avgränsningar som måste göras på grund av tiden. Efter att föreläsare valts ut och tillfrågats är det också 
en utmaning att bestämma hur lång tid varje föreläsare ska ha för att dagen ska bli så effektiv som möjligt 
samt att kontrollera att det inte blir upprepningar på föreläsningarna.  Projektarbetsgruppen känner 
sig nöjda med resultatet av den utbildningsdag som planerades. Även utvärderingen visar att deltagarna 
överlag är nöjda. Någon tyckte att det kunde framgått ännu tydligare vilka krav inspektörerna kan ställa 
på utemiljön och någon föreslog att det även kunde tagits fram en checklista som inspektörerna kan arbeta 
utifrån, vilket dock inte ingick i projektbeställningen.  

Förhoppningsvis har utbildningen lett till att olika förvaltningar i kommunerna får mer förstående 
för varandra samt att samarbetet kan öka ännu mer. Den långsiktiga effekten av utbildningen, 
informationsmaterialet och projektet är dock svårt att mäta. Enligt projektbeskrivningen som 
arbetsgruppen tog fram ska det skickas ut ytterligare en utvärderingsenkät i januari 2018 till deltagarna på 
utbildningen, för att undersöka om de hade nytta av utbildningen och informationsmaterialet. 

Informationsmaterialet
Arbetsgruppen var redan från början överens om ungefär vilka ämnen som skulle behandlas i 
informationsmaterialet till verksamheter. Svårigheten låg i att begränsa textmassan till ett material som 
är lättillgängligt för mottagarna det vill säga verksamhetsinnehavarna. Var och en i arbetsgruppen gjorde 
research inom ”sitt” område, skrev ett förslag till text och därefter diskuterades textstyckena i gruppen.
Följande rubriker används i informationsmaterialet:
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Målen med projektet har uppnåtts, förutom att andel deltagande miljöförvaltningar var 60 % istället för 
70%.

En fördel med projektet är att deltagarna i arbetsgruppen tycker att de fått mycket erfarenhetsutbyte av 
varandra och ett bra kontaktnät som kan fortsätta framöver. För att kunna träffas i arbetsgruppen bokade 
vi in projektets alla möten redan från start. Det gjorde att alla har kunnat delta i stort sätt vid samtliga 
tillfällen. 

Projektarbetsgruppen ville filma föreläsningarna för att inspektörerna efteråt skulle kunna se dem igen 
och för att fler personer skulle kunna tillgodogöra sig informationen. Inom Miljösamverkan Skåne finns 
ingen stor vana att filma föreläsningar men vi ville ändå prova, med föreläsarnas tillåtelse. Vad vi lärde oss 
av detta är att det krävs lite mer förberedelser bland annat när det gäller kamerans placering och bakgrund 
med mera. Det behöver också rutiner för vart, lämpligast på hemsidan, publicering sker samt vem som gör 
detta i anknytning till utbildningsdagen. 

Projektarbetsgruppen lämnar inte vidare något direkt förslag på fortsatt arbete, men utemiljön för barnen 
kommer självklart att alltid vara ett viktigt område som måste prioriteras högt inom kommunerna. 

Övriga kommentarer pch sunpunkter från utvärdering av seminaredagen:
- Jag tänkte från början att det var ett rätt smalt område och att det endast skulle handla  

 om utemiljön. Men viktten av god utemiljö belystes verklingen och dagen var jättebra!
- Trevligta att träffa så många olika personer med samma intresse; värna om barnens miljö!
- Väldigt intressanta föreläsningar! Jag är supernöjd och det är så himla skoj att se så många  

 duktiga kvinnor på scenen. Som ung kvinna behöver man förebilder som inte bara består  
 av äldre män. Tack för en trevlig och intressant dag!
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Bilagor
1. MSS inbjudan seminariedagen den 4 maj 2017 (program)
2. Informationsmaterialet: Utemiljöer; Information om utemiljö och friytor vid förskola och skolor   

– till dig som driver verksamheten.

Avslutningslunch i Lunds Stadspark, foto E.Ulander
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Välkommen till ett seminarium om utemiljön på förskolor 

och skolor, Norra Station i Hässleholm den 4 maj 2017 
 

Hur viktig är utemiljön på förskolor och skolor för barns hälsa och utveckling? 
I många kommuner är förtätning ett ledord för nybyggande och detta 
påverkar ytorna som finns tillgängliga för barnens lek. 
 
Under dagen får ni höra föreläsningar om hur utemiljöer bör utformas, hur man som 
inspektör kan bedöma utemiljöer, risker med konstmaterial, vilka krav kan ställas 
inom tillsynen och exempel från aktuella rättsfall. Dagen riktar sig till miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer samt bygglovs- och planhandläggare men kan även vara 
intressant för dig som jobbar med upphandling kring utemiljöer. 
 

Tid: Torsdagen den 4 maj 2017 

 Klockan 09.00 – 15.45 

Plats: Norra Station, Hässleholm 

Kostnad: 1000 kronor exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch 
ingår. 

Anmälan: Anmäl dig på www.kfsk.sesenast den 13 april 2017. 

Avanmälan Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång faktureras faktiska 
kostnader. 

Information:  För närmare information om innehåll vänligen kontakta Elin 
Ulander, elin.ulander@kfsk.se (kan även kontaktas vid förfrågan 
om eventuell efteranmälan). 

 

Program – se nästa sida! 

 

http://kartor.eniro.se/?c=56.157525,13.760848&z=14&q=%22norra%20stationsgatan%208%20c%20hässleholm%22;geo
http://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/?search=utemilj%C3%B6
mailto:elin.ulander@kfsk.se


Program torsdag den 4 maj 
 

08.30 – 09.00 Samling, registrering och fika 

 

09.00 – 09.10 Välkomna, inledning 

 

09.10 – 10.10 Varför behövs en bra utemiljö för barnen; Elia Psouni, psykolog, Lunds 

universitet 

 -hur påverkar utemiljön barnens utveckling 

 

10.10 – 10.50 Därför FRI (Boverkets allmänna råd om friyta för lek och 

utevistelse fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet 

BFS 2015:1); Ulrika Åkerlund, Boverket 

 -därför togs FRI fram 

 -hur ska man bedöma friytan vid prövning och tillsyn 

 -vanliga frågor; schemaläggning, tak, balkonger, närliggande parker 

  

10.50 – 11.10 Paus 

 

11.10 – 12.00 Hur utformas en bra utemiljö för barnen; Ulrika Åkerlund, 

Boverket 

 -vad kan inspektören titta på i tillsynen på förskolor och skolor 

 -hur kan man höja kvaliteten på en utemiljö 

 -kan liten yta alltid kompenseras 

 -naturmaterial och konstmaterial, slitage 

 

12.00 – 13.00 Lunch 

 

13.00 – 13.30 Hur bedömer man kvalitet på utemiljö – exempel från Malmös 

lekvärdesfaktor; Anna Sohlberg, enhetschef planavdelningen, Malmö Stad 

 -bakgrund, varför togs lekvärdesfaktorn fram 

 -hur används modellen 

 -vilken tyngd har dokumentet 

 

13.30 – 14.00 Miljö- och hälsoskyddsaspekter med fallskyddsgummi och 

konstgräs; Elaine Rydberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Ängelholms 

miljöförvaltning 

 -gummigranulat, miljö-och hälsorisker 

 -vad kan man titta på i tillsynen, vilken handledning finns 

 -hur Ängelholm ställer sig till SBR, EPDM och korkgranulat, en 

presentation om hur vi jobbar med detta idag 

  

 

 

 

 

 



 

 

14.00 – 14.30 Aktuella rättsfall och de juridiska möjligheterna- hur kan 

inspektören ställa krav; Andrea Hjärne Dalhammar, miljöjurist, 

miljöförvaltningen Malmö Stad 

 -aktuella fall från kommuner 

 -planeringsprocessen, Plan-och bygglagen relaterat till Miljöbalken 

 -kan vi använda oss av Boverkets allmänna råd i tillsynen 

 

14.30 – 14.50 Fika 

 

14.50 – 15.30 fortsättning; Andrea Hjärne Dalhammar 

 

15.30 – 15.45 Information om Miljösamverkan Skånes informationsmaterial; 

projektarbetsgruppen 

 

 

Med reservation för ändring i programmet. 

 

 

 

Varmt välkomna! 
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Många barn och ungdomar vistas dagligen i förskolor och skolor 
liksom i utemiljöerna runt byggnaderna. En viktig förutsättning för 
att få en god kvalitet i förskolans och grundskolans utemiljö, är att 
ha tillräckligt stora friytor. I många kommuner är förtätning ett 
ledord när man bygger nytt vilket dock kan riskera att prioritera ner 
friytorna. 
Förutom storleken på friyta, påverkar luftföroreningar, buller, 
kemikalier med mera utemiljöns kvalitet. Det är du som driver en 
förskola eller skola som har ansvaret för att planera och kontrollera 
verksamheten så den inte orsakar några risker för barnen hälsa. 
Barn ska få vara ute och leka, springa och ha roligt. 

 
Du som är verksamhetsutövare har ansvar för så kallad egenkontroll. 
Egenkontrollen är ett sätt för dig att visa att verksamheten 
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna samt övriga krav i 
miljöbalken. Eftersom skolor och förskolor är anmälningspliktiga 
omfattas du även av kraven enligt egenkontrollförordningen. Det 
innebär bland annat att du ska ha kunskap om, och känna till, vilka 
miljö- och hälsorisker som kan förekomma i verksamheten, samt 

• hur dessa risker kan förebyggas. 
Egenkontrollen  ska  vara  skriftlig  och  innehålla  fyra  delar: att 

• planera, genomföra, följa upp och förbättra. Ansvaret kan vara 
delat mellan till exempel förskolan/skolan och fastighetsägaren. 
För att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, ska det 

• finnas en tydlig ansvarsfördelning. 

Det är viktigt att luften är så ren som möjligt i barnens omgivning. 
Barn påverkas mer än vuxna av höga halter luftföroreningar 
eftersom de andas in mer luft än vuxna, räknat per kilo kroppsvikt. 
De har också mindre luftrör och blir oftare sjuka. 
Luftföroreningar kan skada barnens utveckling så att de till 
exempel får sämre lungfunktion, vilket kan komma att påverka 
deras hälsa och livskvalitet under hela livet. Barn med astma och 
allergisjukdomar är särskilt utsatta. Skolor och förskolor bör därför 
inte placeras vid kraftigt trafikerade gator, järnvägar eller nära 
industrier. 



 
 

 
Marken som förskolan eller skolan lokaliseras på ska vara fri från 
markföroreningar. Du som verksamhetsutövare är ansvarig för 
att marken är lämplig för verksamheten. 

Vid misstanke om markförorening ska markprover tas. Om det 
finns markföroreningar, kan marken behöva saneras. Vid 
markarbeten på gården ska du kunna visa att tillförda jordmassor 
är lämpliga och inte utsätter barn eller miljön för farliga 
föroreningar. Tänk på att om du upptäcker en okänd förorening 
i samband med markarbeten är du skyldig att underrätta din 
miljö-förvaltning. 
Tänker du använda en befintlig byggnad ska du kontrollera att 
lokalerna och marken har inventerats för PCB samt vid behov 
sanerats. 
Kontakta din miljöförvaltning för råd och rekommendationer 
då olika anmälningar kan krävas. 

 

 
Förskolan eller skolan bör lokaliseras så att utemiljön inte är 
utsatt för buller. En ljudmiljö utan buller är viktig i barnens 
utemiljö både vid lek och för utepedagogiken. Buller riskerar att 
maskera tal och försvåra samtal. Det finns även studier som 
visar att buller kan ge ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och 
utsöndring av stresshormoner med mera. Vid bedömning av 
ljudkvaliteten bör du se hur byggnaden placeras i förhållande till 
stora vägar, störande verksamheter med mera. Vid höga 
bullernivåer kan vissa åtgärder vidtas för att minska 
störningarna. Vegetation kan bara ge en liten bullerdämpning 
men byggnaden kan användas som bullerskärm. Ljudnivån kan 
också minskas genom att sätta upp bullerplank, både vid 
nyetablering och på befintliga förskolor och skolor. 
Boverket lämnar råd och tips vad gäller buller utomhus vid 
förskolor och skolor. Boverket anger att det är önskvärt att 
buller från spårtrafik, vägar eller störande verksamheter inte 
överskrider 50 decibel (dBA) som genomsnittlig (ekvivalent) 
ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara 
att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

 
Foto: Malmö stad 



 
 

 
Foto: Malmö stad, Linnea Svensson 
Arbab 

Både storleken och utformningen av barnens utemiljöer är viktigt 
för barnens utveckling och trivsel. Forskning visar att barn mår 
bättre och är friskare när de visats ute i gröna områden jämfört 
med inomhus. På förskolor som har en rymlig utemiljö med träd, 
buskage och kuperad terräng får barnen en ökad fysisk aktivitet. 
Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter per barn för 
förskolegårdar, 30 kvadratmeter per barn/elev för skolgårdar samt 
att den totala ytan inte ska understiga 3 000 kvadratmeter. Ytorna 
behövs för att det ska vara möjlig att skapa en grön utemiljö av bra 
kvalitet som tål slitage från barnens lek och för att kunna få plats 
med både öppna ytor, varierad terräng, lummiga områden och 
lekredskap. 
Utomhusvistelse gör att barns koncentrationsförmåga förbättras, 
lek och motorik utvecklas på ett bra sätt samtidigt som en bra grön 
miljö ger extra möjligheter till social, emotionell och kognitiv 
utveckling, vilket minskar risk för psykiska problem. När barnen 
tillbringar mycket tid utomhus minskar dessutom risken för 
sjukdomsspridning. 
Utemiljön behöver ligga i direkt anslutning till förskolan eller 
skolan för att kunna användas mer spontant. Barnen kan då också 
på egen hand ta sig ut på gården och får bättre möjlighet att följa 
utemiljöns växlingar med väder och årstider, både inomhus och 
utomhus. 
Gården bör kunna delas in i tre zoner: en trygg zon närmast 
förskolan eller skolan där barnen har direkt kontakt med vuxna, 
en vidlyftig öppen zon där barnen kan springa och få upp fart eller 
leka ytkrävande och fartfyllda lekar samt en vild zon med skog eller 
anlagd naturliknande miljö. Mellan hälften och två tredjedelar av 
lekmiljön bör vara kuperad och bevuxen. Det främjar fysisk 
aktivitet och ger skydd mot solen. Naturmarkens pinnar, stenar 
och växter stimulerar dessutom uppfinningsrikedomen. Snår, 
gläntor och kvisthögar är för barnen platser där det oväntade 
händer, där lekar kan födas, pågå och återupptas utan att något 
behöver plockas undan. Det är också ställen där de själva kan 
skapa sina rum och gångar. 
Utemiljöer på tak kan vara möjliga, men ambitionen ska vara 
densamma när det gäller yta, naturliga material och grönska i form 
av buskar och träd. Det ställer stora krav på att bjälklaget klarar 
vikten från de jordlager som krävs. Utemiljöer på tak blir också 
mer utsatta för sol, väder och vind, vilket ställer extra krav på vind- 
och solskydd. 



UV-strålning 
Barn är extra känsliga för effekterna av solens UV-strålning. De 
har tunnare hud än vuxna och bränner sig därför lättare, vilket 
ökar risken för att de längre fram i livet ska drabbas av 
hudcancer. Bästa sättet att skydda barnen är att se till att de inte 
bränner sig, vilket inte betyder att de ska vara inomhus mer. Vi 
behöver solljus för att må bra. 
Träd, buskar och planering av barns utemiljöer är viktiga för 
barns kreativitet i utemiljöer, men är också bra som solskydd. 
Mätningar av hur mycket UV-strålning svenska förskolebarn 
utsätts för visar att barn på I-ur-och-skur-förskolor, (som är 
utomhus nästan hela dagarna året runt) utsätts för lagom mängd 
UV-strålning. Det beror på att de är bland skyddande växtlighet 
större delen av tiden. Växtlighet och spännande lekställen i 
skugga minskar exponeringen för UV-strålning med nära 
hälften, vilket gör planeringen av förskolegårdar och utemiljöer 
för barn till en viktig hälsofråga. 
Solen är som starkast mitt på dagen, mellan klockan 11 och 15, 
men det betyder inte att barnen måste vara inomhus under 
denna tid. Klätterställningar, gungor, sandlådor och andra 
populära lekinstallationer bör placeras så att de är skuggade av 
växtlighet. 
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Barn har ofta händerna i munnen och kan få i sig sand när 
de leker i sandlådan eller utsättas för kemikalier från 
lekställningar. Därför är det viktigt att sandlådans material 
inte avger giftiga ämnen till sanden eller att lekställningar 
inte är impregnerade med farliga kemikalier. Förr användes 
trä impregnerat med kreosot, arsenik eller krom till 
sandlådans sarg. Trä impregnerat med kreosot är klassat som 
cancerframkallande och är idag förbjudet att använda på 
bland annat lekplatser. 

Idag finns andra hälso-  och  miljövänligare  material  på 
marknaden. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturlig 
längre hållbarhet än vissa andra träslag och kan vara ett 
alternativ på material som ska hålla länge och stå emot vind 
och väder. Många gånger går det bra att använda 
obehandlat virke som sedan målas eller oljas in. Några 
exempel på material i ställningar är obehandlat trä, HPL 
(highpressure  laminat), stål, aluminium och limmat virke. 
Undvik överblivet byggmaterial som är behandlat, 
plastslangar, kabeltrummor, mm. 
Bildäck är inte tillverkade för att vara leksaker. Däcken 
innehåller flera ämnen som inte bör komma i kontakt med 
barn, till exempel högaromatiska oljor. Särskilt olämpligt är 
det att plantera ätbara grödor eller växter i bildäck. Plaströr 
eller andra produkter av PVC kan också vara olämpligt. 
Det är även viktigt att tänka på vilka växter som planteras på    
gården.    Växter     som     är     giftiga     eller     starkt 
allergiframkallande ska undvikas. 

 
Bekämpningsmedel 

Förskole- och skolgårdar ska i första hand skötas med 
alternativa bekämpningsmetoder som handrensning, 
ogräsborstning eller användning av grästrimmer 
tillsammans med exempelvis hetta, flamning eller ångning. 
Växtskyddsmedel mot ogräs, insekter och skadedjur är ofta 
hälsofarliga och användning av dessa medel bör därför 
undvikas. Du ska så långt som möjligt välja den metod eller 
det medel som är minst skadligt för barnens hälsa och 
miljön. För användning av växtskyddsmedel på platser där 
barn uppehåller sig exempelvis förskolegårdar, skolgårdar 
och lekplatser krävs tillstånd från miljönämnden. 



Mot skadedjur och ohyra som exempelvis råttor, möss, 
getingar och myror används i första hand icke-kemiska 
metoder som till exempel nedkylning av getingbon. 
Användning av biocider mot skadedjur ska begränsas till 
det som är absolut nödvändigt. Den som i sin yrkesroll 
(vaktmästare, pedagog eller fastighetsägare) vill sprida 
biocidprodukter för bekämpning på sådana platser dit 
allmänheten har tillträde, måste lämna en underrättelse till 
kommunens miljöförvaltning. Detta gäller såväl inomhus 
som utomhus. Underrättelsen ska ske i samband med 
spridningen eller omedelbart därefter. 
Konstgräs och fallskyddsgummi 
På skol- och förskolegårdar har konstgräs och 
fallskyddsgummi blivit en populär ersättning för naturliga 
material som gräs, grus, sand och barkflis. Konstgräs och 
fallskyddsgummi tål mer slitage jämfört med naturgräs. Det 
uppfyller även europeisk fallskyddsstandard samtidigt som det 
ökar tillgängligheten på gårdarna. 

Konstgräs och fallskyddsgummi kan ha varierande ursprung 
men består oftast av något av följande typer av material: 
återvunnet gummi från bil- och maskindäck, nytillverkat 
vulkaniserat industrigummi, återvunnet gummi från till 
exempel kablar och bilmattor eller nytillverkad termoplast. 
Organiskt fyllnadsmaterial som kork, kokos eller bark kan 
också ingå. Återvunna material kan vara klassat som avfall och 
då är det avfallslagstiftningen som gäller. Är materialet klassat 
som en produkt omfattas det av kemikalielagstiftningen. 
Glöm inte att fråga leverantören! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källhänvisning 
Information till denna broschyr har hämtats från: 
Linköping kommun Vi rensar 
Miljöförvaltningen Malmö stad Starta förskola;2011 
Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Friytor vid förskolor och skolor;2016 
Boverket Gör plats för barn och unga;2015 
Kristianstads kommun Kemikaliebanta för en giftfri vardag;2015 
Strålsäkerhetsmyndigheten Solskyddsfaktorer;2009 
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Materialet "Utemiljöer, Information om utemiljö och friytor vid 
förskolor och skolor – till dig som driver verksamheten" har tagits 
fram av en projektarbetsgrupp inom Miljösamverkan Skåne under 
2017. 

 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, 
Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och 
miljömedicin, Region Skåne. En huvuduppgift är att effektivisera och 
utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
kontrollen inom livsmedelsområdet. 

 
www.miljosamverkanskane.se 
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Miljösamverkan Skånes projektarbetsgrupp ”Utemiljön på förskolor och skolor 2016 
-2017” har arrangerat en utbildningsdag i maj 2016. Syftet var att belysa kommunens 
olika roller och problemställningar som finns kring utemiljön på förskolor och skolor. 
Projektarbetsgruppen har också tagit fram ett informationsmaterial som vänder sig till 
verksamhetsutövare.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och miljömedicin, Region Skåne. 
En huvuduppgift är att effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.
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