
 

 
Rutin för rapportering av brist på städning eller trasigt material 
 
För att säkra en god arbetsmiljö för våra anställda samt säkerställa en träningsmiljö som både 
är säker, trygg och trevlig behöver vi ha en ren och fräsch fysisk miljö liksom hel och säker 
utrustning. 
 
Städning 
Städningen i hallarna vi har tillgång till sköts av en av kommunen upphandlad städfirma. 
Städningen följer ett på förhand uppsatt schema. Ansvarsfördelningen mellan städfirma och 
oss är följande: 

• Städfirman ansvarar för att städa på alla öppna ytor. 

• Vi ansvarar för att plocka undan material från de ytor som ska städas. 
 
Följande schema gäller: 
Är vi sist i hallen innan städning? Eller kommer annan verksamhet efter oss? 
 
Mörbyhallen  tisdagar och fredagar kl 14.00 
Danderyds gymnasium 
Mörbyskolans gymnastiksal 
Brageskolans gymnastiksal 
 
Felanmälan 
Vad gör du om du ser att städning inte är tillfredsställande eller om utrustning eller lokaler är 
skadade eller trasiga? 
 

→ Så snart du upptäcker att något inte är som det ska, tar du en bild och skickar till 
ledare@enebybergsgymnasterna.se. 

 

→ Mejlet tas emot av idrottskonsulent Maria Olving som kontaktar kommunen och 
sedan informerar berörda om åtgärder och status.  
 

→ Skulle problemet inte åtgärdas eller återkomma fortsätter du att uppmärksamma 
problemet, och Maria fortsätter att uppvakta kommunen. 

 
Tack för att du hjälper till att hålla fint och säkert i vår träningsmiljö! 
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Hantering av felanmälan 
 

- Idrottskonsulent tar emot anmälan. Anmälan ska innehålla bild och information om 
problem. 

- Idrottskonsulent kontaktar kommunens kontaktperson. 
- Vid återkoppling från kommunen informerar idrottskonsult den som anmält om 

vidtagna åtgärder och status. 
 

- För de fall problemet inte omgående åtgärdas eller återkopplas ska idrottskonsulent 
göra felanmälan på kommunens hemsida. Då registreras ärendet i kommunens 
registratur. 
 

- Även vid återkommande problem görs anmälan. 
 

- Efter tredje anmälan utan åtgärd eskaleras frågan till EG styrelse som ska väcka frågan 
med Kultur och fritidsnämndens ordförande. 


