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Ärendet 
 
En lärare vid Bolandgymnasiet kontaktade den 26 augusti 2015 Miljöförvaltningen och fram-
förde att elever är oroliga för att hästallergen via hår och kläder ska vålla allergiska besvär.   
Miljöförvaltningen genomförde därför en inspektion på Jällagymnasiet den 1 september 2015. 
Ärendet remitterades därefter till Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset för 
bedömning. Den 6 oktober 2015 levererade Arbets- och miljömedicin sin bedömning gällande 
en flytt av fordons- och byggprogrammen till Jällagymnasiet. Jällagymnasiet har gått igenom 
befintliga rutiner och hygienregler, andra skolor har kontaktats, skolledningen har diskuterat 
med berörda yrkeslärare, kartor har tagits fram, översyn av ventilationssystem har anmälts till 
Skolfastigheter AB och avståndsmätningar har gjorts mellan olika byggnader. 
Den 2 november 2015 träffade Utbildningsförvaltningen Arbets- och miljömedicin för att 
diskutera åtgärder med tanke på remissvaret och beställa provtagningar på Jällagymnasiet.  
 
Utbildningsförvaltningen synpunkter 
 
Utbildningsförvaltningen synpunkter på miljöinspektionens punkter från 2015-09-03. 

• Det framgick inte hur de hanterar allergener som fastnar på byxor och i hår i 
djurhuset. 
Svar: När särskilda arbetskläder krävs sker ombyte och dusch i skolhusets käl-
larplan under matsalen. Separat ingång finns via stöveltvätten på skolhusets 
baksida. Elever som hanterar djur går inte in genom huvudingången till skol-
huset och till gemensamma utrymmen. Besökare till skolan ska använda 
skyddsrockar och plastöverdrag på skor och huvud. Den utrustningen tillhan-
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dahålls i djurhuset alternativt veterinärkliniken. Efter avslutat pass återlämnas 
skyddskläderna. Händerna tvättas och spritas på plats innan förflyttning sker. 
Anslag om dessa rutiner finns uppsatta i de aktuella lokalerna.  

• Lektionssalen där hundar hålls i pedagogiskt syfte har sin ingång mittemot 
häststallet vilket innebär att elever måste passera ladugården och häststall för 
att komma dit. 
Svar: Entré till hunddagis finns på husets norra sida (se ritning bilaga 6). Ele-
verna behöver varken passera ladugården eller häststallet för att komma dit. 
 

• Vi(miljöinspektörerna) tilläts gå in i häststallet utan skyddskläder och sedan in 
i skolhuset utan att ta av skorna. I entrén till skolhuset stod ridkängor vilket 
innebar att alla som ska in och ut genom dörren måste passera kängorna. 

Svar: I skolhuset, där undervisningslokaler, matsal, bibliotek samt vissa andra 
allmänna utrymmen är belägna, är det inte tillåtet att medföra djur eller att vis-
tas i arbetskläder. Skolan ska säkerställa att inga arbetsskor står i entréer till 
gemensamma lokaler. Skolan informerar nya elever under de första veckorna 
på höstterminen om de hygienregler och rutiner som gäller på Jällagymnasiet. 
Dessa regler och rutiner uppdateras varje vårtermin efter att hälsosamtalen med 
eleverna är genomförda. Aktuella regler anslås i berörda lokaler. Besökare till 
skolan ska anmäla sig på skolexpeditionen för att under ledning av skolperso-
nal få tillåtelse att göra besök i ladugård, häststall och djurhus. 

• Vi vet ännu inte var byggeleverna kommer att vistas eftersom huset inte är 
byggt. 
Svar: Bygghallarna planeras ligga ca 280 meter från häststallet (se bilaga 6) 
 

• Avståndet mellan häststallet och huvudbyggnaden är ca 130 meter hörn till 
hörn och ca 190 m stalldörr till skolbyggnadens dörr. Grov uppskattning uti-
från Kartinfos flygbilder. 
Svar: Avståndet stalldörr till skolbyggnadens dörr är 183 m enligt Google 
Maps 
 

• Förhärskande vindriktning i Jälla är sydväst. 
Svar: Sydvästliga vindar innebär att det blåser mot huvudbyggnad från djurhus 
och häststall. Om det visar sig nödvändigt efter beställda provtagningar kan 
Jällagymnasiet vidta åtgärder för att reducera luftspridningen genom att plan-
tera buskar, vilket har föreslagits vid dialog med Arbetsmiljömedicin vid Aka-
demiska sjukhuset. En översyn av ventilationssystem har anmälts till Skolfas-
tigheter AB. Vid sidan av problematik runt eventuell luftspridning av allergen 
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kan allergen också spridas via kläder och hår. Detta förhindras genom krav på 
skyddskläder och andra hygienregler (se punkt 1 och bilagorna 1-5). 
 

• Vi på miljöförvaltningen har inte fått beslutsunderlaget för flytten av Boland-
gymnasiet till Jälla och har därmed inte sett om det har gjorts några/vilka ris-
kanalyser som har gjorts gällande allergener. 
Svar: Risk- och konsekvensanalys finns för såväl flytt av fordonsprogrammet 
som byggprogrammet där allergirisk noteras som viss risk som bör utredas och 
åtgärdas på sikt för gemensamma utrymmen som matsal, toaletter m.m. så att 
även elever med allergiska besvär ska kunna söka utbildningar på skolan. 
Många elever har idag inte djur i sin utbildning - eleverna på introduktionspro-
grammet med inriktningarna fordon och bygg liksom gymnasiesärskolans ele-
ver - och det fungerar. För att säkerställa att det finns salar som minimerar 
häst- och pälsdjursallergen kommer allergenmätningar att göras av Arbetsmil-
jömedicin hösten 2015. Utifrån mätresultaten vars data jämförs med referens-
skolor kommer om nödvändigt ytterligare åtgärder och rutiner att införas, vil-
ket i så fall kommer att ske i samråd med Arbets- och miljömedicin. Noteras 
bör att lektioner i gymnasiegemensamma ämnen för bygg- och fordonselever 
planeras till nyrenoverade lokaler dit elever som hanterar djur inte har tillträde. 

 

Utbildningsförvaltningens övriga synpunkter  

Att naturbruksutbildningar samlokaliseras med andra utbildningar, såsom bygg och anlägg-
ning, är vanligt förekommande i Sverige. I Mälardalen förekommer detta i t ex Kvinnersta 
och Ösby (Till Ösby planeras för övrigt flytt av ytterligare tre yrkesprogram). Gymnasier med 
naturbruksprogram samlokaliserade med andra program finns också i Vreta (fordonspro-
gram), i Bollerup (gymnasiesärskola), i Ryssby (profil jakt) och i Rättvik, där all gymnasie-
verksamhet har samlokaliserats, såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. 
Tidigare och nuvarande erfarenheter av dylika samlokaliseringar är att det inte, vare sig juri-
diskt eller individuellt, vållat några problem. I fastställda hygienrutiner har bl a lokala anpass-
ningar gjorts vad gäller såväl lokaler som schemaläggning för att minimera allergenspridning. 
Dessutom har det setts som positivt att elever på naturbruksprogrammet som hanterar djur får 
ökad medvetenhet om allergenspridning och vana vid att ta hänsyn till människor med aller-
gier. Skolverket och Arbetsmiljöverket har inte tidigare haft invändningar kring detta upplägg 
och inga elevärenden avseende diskriminering har behandlats. 

 
Angående risk för diskriminering  
 



4 (16) 
 

På Jällagymnasiet finns skogsutbildning, skogligt basår samt trädgårdsutbildning. Ingen av 
dessa utbildningar har inslag av djurhantering. Till den gruppen hör även eleverna på intro-
duktionsprogrammet med inriktningarna fordon och bygg liksom gymnasiesärskolans elever. 
Det gäller f n 119 av skolans totalt 274 elever. Skolan har även konferensverksamhet som 
kräver en miljö som fungerar utan risk för allergier. 
 
Jällagymnasiet lyder under samma lagar och förordningar som alla skolor. Djurutbildningar-
nas lokaler är helt separerade från övriga undervisningslokaler, vilket innebär att ingen elev 
blir diskriminerad på grund av att utbildningen förläggs till Jällagymnasiet. På skolan används 
dessutom skyddskläder i all djurverksamhet och hygienutrymmen med separat ingång finns. 
Skolkläderna kommer således inte i kontakt med djuren.  
 
Jällagymnasiet har i dagsläget allergiker både bland elever och personal. Det gäller både päls-
djursallergiker och personer allergiska mot hästallergen. Hänsyn tas till dessa personer utifrån 
befintliga regler och rutinerna. Inga speciella åtgärder har behövt vidtas utöver dessa och det 
har fungerat bra. 
 
Även i skolor utan utbildning med djurinslag förekommer allergiframkallande ämnen från 
pälsdjur.  Husdjur är vanligt förekommande i elevers och skolpersonals hemmiljöer och aller-
giframkallande ämnen från dessa medförs i textilier och hår till skolor och offentliga miljöer.   
 
Alla skolor granskas utifrån samma lagar och förordningar, naturligtvis även Jällagymnasiet. 
Inga andra inspektioner görs då dessa är heltäckande. Skolan har inte fått anmärkning på djur-
sidan. Däremot har brister påtalats vad gäller frekvensen städning och tvätt av textilier något 
som verksamheten åtgärdat med ny fastställd rutin upprättad 2015-09-22. Dessutom måste 
skolan se till att riktvärdena när det gäller ventilation klaras. Skolan har tagit kontakt med 
Skolfastigheter AB som ska se till att detta är i sin ordning. Kritik framfördes även vad gäller 
akustiken i flera rum, något som kommer att åtgärdas vid en planerad totalrenovering av en 
större del av skolan. I samband med renoveringen kommer också möbler att bytas ut.  
 
Det är mycket angeläget att förhindra spridning av hästallergen och pälsdjurallergen, vilket  är 
syftet med de allmänna regler och rutiner som gäller på Jällagymnasiet (se bilagor 1- 5). 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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Bilaga 1 - Hygienregler för Jällagymnasiet med tanke på allergirisker: 

Jällagymnasiet har lång erfarenhet att arbeta med samspelet mellan djur och människa. I nor-
malfallet tillämpas rutiner beskrivna nedan för att upprätthålla rimliga krav på allmän renlig-
het och trivsam miljö. Här ingår också en grundnivå för undvikande av risker beträffande al-
lergier som kan uppträda i anslutning till djur och till personer som handskats med djur. 

Flera kategorier av lokaler: 

• I skolhuset, där undervisningslokaler, matsal, bibliotek samt vissa andra allmänna ut-
rymmen är belägna, är det inte tillåtet att medföra djur eller att vistas i arbetskläder. 

• Sammanbyggt med skolhuset finns också verkstadslokaler, som används i samband 
med fordons- och maskinundervisning. Inte heller här är det tillåtet att ta in djur eller 
arbetskläder som använts i djurstaller (såvida de inte är nytvättade). 

• Djur finns enbart i lokaler som tillhör Stiftelsen Jälla Egendom. Dessa lokaler ligger 
utanför det område som Skolfastigheter äger och som disponeras för teoriundervisning 
eller undervisning i verkstäder. Djuren finns i första hand i djurstallar av olika slag 
men i anslutning till dessa finns också vissa undervisningssalar. Undervisning i dessa 
förekommer endast för de elever som studerar det aktuella djurslaget. I undantagsfall 
kan djur tas in i dessa salar. 

• Hygienutrymmen – omklädningsrum – finns i ladugården för personal och elever som 
arbetar eller praktiserar där. Övriga elever som har kontakt med djur använder hygien-
utrymmen i matsalens källarplan. När särskilda arbetskläder krävs sker ombyte och 
dusch i skolhusets källarplan under matsalen. Separat ingång finns via stöveltvätten på 
skolhusets baksida. Eleverna går inte in genom huvudingången till skolhuset och till 
gemensamma utrymmen. Elever som arbetar med djur eller smutsiga arbeten i övrigt 
har dubbla klädskåp – ett skåp för arbetskläder som är ventilerat och ett annat för de 
vanliga kläderna. 

 

Regler vid förflyttning mellan olika lokaler: 

• Ladugården: Ombyte till arbetskläder sker i ladugårdens hygienutrymme. Efter avslu-
tat pass – dusch och ombyte till vanliga kläder på samma ställe. Jobbar man heldag 
och vill äta lunch i matsalen  krävs dusch och ombyte. 

• Stallet, ridhuset: Ombyte till hästkläder i matsalens källarplan där varje elev har två 
skåp - ett omklädningsrum för arbetskläder med ventilation, duschrum och därefter 
omklädningsrum med rena kläder– utgång mot skolhusets baksida. Efter avslutat ar-
bete eller övningspass sker dusch och ombyte i samma hygienutrymme (skolhuset un-
der matsalen– ingång från husets baksida). 
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• Djurhuset: Då särskilda arbetskläder krävs: Ombyte och dusch enligt ovan i skolhusets 
källarplan under matsalen. Många gånger är det dock tillräckligt att använda skydds-
rockar och plastöverdrag på skorna. Den utrustningen tillhandahålls i djurhuset alt ve-
terinärkliniken. Efter avslutat pass: Återlämna skyddskläder samt tvätta och sprita 
händerna på plats innan förflyttning sker. Anslag om dessa rutiner finns uppsatta i de 
aktuella lokalerna. 

• Maskinhallar samt utomhusaktiviteter: Ombyte i separata omklädningsrum för arbets-
kläder respektive rena kläder till arbetskläder i skolhuset i källarplanet under matsalen. 
Efter avslutat arbete nytt ombyte inklusive dusch i samma hygienutrymme. Ombyte 
även i samband med fika eller lunch i matsalen. Vid övningar av olika slag anger lära-
ren vilken klädsel som krävs. Maskinhallarna kommer att lämnas av naturbrukspro-
grammet som flyttar till nya verkstadshallar. Nuvarande maskinhallar kommer att re-
noveras för att tas i bruk av fordonsprogrammet. 

• Elever på fordons- och byggprogrammen kommer att ha omklädningsrum i den bygg-
nad som ska renoveras för att tas i bruk av fordonsprogrammets elever.  

 

Den plats där elever av olika kategorier oftast möts är matsalen. Genom att hålla på hygien-
reglerna beskrivna för de olika delar av skolan som arbetar med djur, minimeras riskerna med 
allergier. De allergier som mest visat sig aktuella där är de ökande problemen med mataller-
gier av olika slag.  
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Bilaga 2 – Gödselhanteringen vid Jällagymnasiet  
 
Svämgödsel från korna pumpas via biogasanläggning (nr 1) för att sedan förvaras i betong-
brunnar (ca 1600 m3 vardera, nr 2 och 3 på bifogade kartan). Ovanpå brunnarna bildas ett 
”svämtäcke” som bl a hindrar kväveläckage till luften. På våren sommaren och hösten körs 
dessa rötrester ut och den för växternas nyttiga näringen fördelas på gårdens åkrar med hjälp 
av en svämtunna. Det är då det luktar som mest. Det beror delvis på att man måste röra om i 
brunnarna så att man bryter svämtäcket som bildats och då frigörs en del gaser. Det blir även 
en del gödsellukt runt skolan när spridning görs på åkrar som ligger nära Jällaområdet – men 
den övervägande delen av gödseln sprids på åkrarna vid Vittulsberg. Utvinningen av biogasen 
innan spridningen innebär dock en väsentlig reduktion av luktproblemen. 
 
Vi har även en liten del fastgödsel från kalvarna och kalvningsboxarna som tippas bakom 
ladugården (nr 4) 
 
Gödsel från djurhuset (mindre mängder) förvaras i en sluten mindre 3 m3 container (nr 7) 
denna körs bort med hjälp av traktor en ggr var tredje mån. Gödsel från reptildjur samlas i 
slutna kärl enligt jordbruksverkets föreskrifter. 
 
Hästgödseln som även den är i fast form mockas ut i en container som står bakom stallet (nr 
5) Container töms sedan ca 1 ggr i månaden. En liten container (nr 6) står även utanför ridhu-
sets gäststall som töms efter behov (beroende på tävlingar m.m) Hästgödseln tippas i stuka ute 
på någon av gårdens åkrar tillsammans med fastgödseln från korna och smådjurshuset för att 
sedan på hösten spridas ut och plöjas ned. 
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Bilaga 3 – Allmänna regler och förutsättningar vid Jällagymnasiet 
 

Jällagymnasiet har lång erfarenhet av att arbeta med samspelet mellan djur och människa. I 
normalfallet tillämpas rutiner beskrivna nedan för att upprätthålla rimliga krav på allmän ren-
lighet och trivsam miljö. Här ingår också en grundnivå för undvikande av risker beträffande 
allergier som kan uppträda i anslutning till djur och till personer som handskas med djur. 

Generellt kan sägas att elever på program som beräknas flytta ut till Jällagymnasiet sällan 
kommer i kontakt med de elever och den personal som arbetar med djuren – såvida de inte 
själva väljer sådana möten. Djur kan t ex bara tas in i några få klassrum, som finns i delar av 
skolan som de tänkta eleverna inte kommer att vara i närheten av. Men givetvis kommer dessa 
elever att möta kamrater som på ett eller annat sätt varit i kontakt med djur –det gäller ju i inte 
minst klasskamrater i den egna gruppen som har husdjur hemma.  

Undervisande lärare inom fordons- och byggprogrammet kan komma att möta elever både där 
och inom naturbruksprogrammet. Det gäller dock enbart lärare inom gymnasiegemensamma 
ämnen, vilka inte vistas i några lokaler där de kommer i kontakt med djur. Övriga lärare torde 
vara specifika för respektive program och därmed inte röra sig mellan de olika delarna av sko-
lan. 

Den plats där elever av olika kategorier oftast möts är matsalen. Genom att hålla på hygien-
reglerna beskrivna för de olika delar av skolan som arbetar med djur, minimeras riskerna med 
allergier. De allergier som mest visat sig aktuella här är de ökande problemen med mataller-
gier av olika slag.  

De generella reglerna kan dock för enstaka elever och personal visa sig otillräckliga. Sådana 
problem måste man skapa enskilda lösningar för. När skolan t ex för många år sedan hade en 
husmor som var extremt känslig för hästallergener fick vi noggrant hålla fokus på att verklig-
en minimera kontamineringen till matsalen för att undvika skyndsamma ambulanstransporter 
till sjukhusakuten. Men även en så extremt känslig person klarade av att jobba på Jälla under 
lång tid (fram till pensionering). 
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Bilaga 4 - Rutiner ladugård och stall för att undvika allergirisk bland elever och perso-
nal  
 

Ladugård 

Personal som arbetar i ladugården har omklädningsrum och duschar i anslutning till djurstal-
larna. Personalen arbetar enbart i djurstallarna och kommer därför sällan i kontakt med andra 
elever eller med personal som arbetar på annat håll inom skolan. I samband med personalsam-
lingar eller lunch i skolmatsalen duschar man och byter om till neutrala kläder. Vid hygienut-
rymmet har varje person både ett klädskåp för arbetskläder och ett annat för ”civila” kläder. 

Elever som deltar i arbetet i ladugården följer samma rutiner som personal – dusch och om-
byte innan man går till annan verksamhet i skolan. Detsamma gäller lärare och elever som gör 
övningspass av olika slag i ladugården. 

I samband med tillfälliga besök i ladugården använder man skyddskläder för ändamålet och 
tvättar och spritar händerna efteråt. Detta gäller även för externa besökare/besöksgrupper.  

Stall 

I princip gäller samma regler som för ladugården. Här är det dock så att eleverna har sina om-
klädningsutrymmen i källaren till skolhuset (särskild ingår från baksidan). De har där också 
dubbla klädskåp – för ”hästkläder” med särskild ventilation (utsug).  

Både ladugård, stall och ridhus finns på det område som disponeras av Stiftelsen Jälla Egen-
dom. Detta ligger i anslutning till skolan men på en från skolan avskild yta. Elever inom na-
turbruksutbildningen får del av sin praktiska undervisning via stiftelsen och dess personal. 
Övriga elever har ingen del av sin undervisning på det området. 
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Bilaga 5 - Rutiner med tanke på allergirisk bland elever och personal vid Jällagymnasiet 

I samtliga lokaler på skolan råder djurförbud p.g.a. allergirisk och allmänna ordningsregler.  
 
Det finns dock klassrum i anslutning till våra olika djurstallar. På smådjurssidan finns två 
klassrum ovanpå djurhuset där mycket av undervisningen kring sällskapsdjuren sker. I de fall 
lärarna anser det vara nödvändigt för undervisningen, vistas även djur i dessa klassrum.  

När elever och lärare arbetar med smådjuren i djurhuset finns särskilda skyddsrockar som ska 
bäras för att skydda elevernas privata kläder och för att minska risken att bära med sig aller-
gener. När arbetet avslutats i djurhuset tvättar man sig och spritar händerna. Det finns skrift-
liga rutiner för detta i djurhuset.  

När elever och lärare arbetar med hundarna på veterinärkliniken bär eleverna en tunika och 
arbetar med strikta hygienrutiner då det krävs för undervisningen och allt arbete avslutas med 
att tvätta och sprita händerna. Det finns skriftliga rutiner för detta på kliniken.  

När elever och lärare arbetar med hundarna i hundstallet, i skogen eller på agilityplan tvättas 
händerna efteråt. Då det mest handlar om träning av hundar eller observation av hundar i ar-
bete och då elever och lärare inte håller hundarna nära kroppen behövs inga särskilda arbets-
kläder.  

Vid pälsvård och bad av hundar finns särskilda förkläden alternativt skyddsrockar som ele-
verna bär. Det finns skriftliga rutiner kring detta i djurhuset. 
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Bilaga 6 – kartor över Jällagymnasiet 

 
 
Djurhållning sker i byggnader innanför grön linje. På övriga ytor ska hundar vara 
kopplade under skoltid. 
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Information med anledning av inspektion på Jällagymnasiet 

Miljöförvaltningen har fått ett klagomålsärende som avser flytt av Bolandgymnasiets program 
till Jällagymnasiet. Ärendet lyfter frågan om det finns risker för att nuvarande och kommande 
medarbetare och elever med djurallergi kommer att få besvär vid en flytt av program från 
Bolandgymnasiet till Jällagymnasiet.  

Utifrån det inkomna klagomålsärendet har miljökontoret gjort en inspektion på 
Jällagymnasiet. Därefter har miljökontoret vänt sig till enheten för Arbets- och miljömedicin 
på Akademiska sjukhuset för att få ett utlåtande. Utlåtandet uttrycker svårigheter kring 
utformning och efterlevnad av rutiner. Hela ärendet kom till utbildningsnämnden igår, den 6 
oktober. Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma med ett yttrande. 

Vad som nu sker är att vi inom utbildningsförvaltningen, utifrån utlåtandet från Miljökontoret 
och Akademiska sjukhuset, ska se över om de rutiner som finns på Jällagymnasiet behöver 
utvecklas samt hur vi kan säkerställa att de efterlevs. I arbetet kommer vi att ta lärdom av 
andra kommuner där man samlokaliserar program som har djurhållning med sådana som inte 
har det. Förvaltningens slutsatser kommer att bli ett underlag för nämndens yttrande i 
november. 

Vi återkommer med mer information efter nämndens yttrande. 

Erik Ojala, chef kommunal gymnasieskola 
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