Om du har frågor

På Kungsbacka kommuns intranät kan du läsa mer
om Lokalvårds tjänster.
Kontakt

Ann-Cathrine Roxhage, verksamhetschef Lokalvård
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se
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Så här städar vi hos dig
Förskola & Grundskola

Detta ingår i städuppdraget
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig städning, enligt beställd frekvens

Tömma papperskorgar, men ej matavfall och blöjpåsar
Rengöra entrémattor
Tillsyn av samlingsmattor
Rengöra speglar, toaletter, handfat och annan sanitär inredning i hygienutrymmen
Fylla på material i hygienutrymmen
Rengöra glaspartier i innedörrar och entrédörrar
Torka av dörrar och dörrhandtag
Torr- eller fuktmoppning av golv
En gång per vecka

• Damma av fönsterbänkar, lampor, och övriga fria ytor upp till 2,5 meters höjd
• Ta bort smuts på väggar och mellanglas
• Rengöra textila mattor vid behov
En gång per månad

• Damma av lister, golvsocklar, element, dörrkarmar och ovanpå klädskåp
• Borsta av textila möbler
• Rengöring av ventilationsdon
En gång per år

• Storstädning
• Golvvård
• Eventuell höghöjdsstädning

Detta gör du för att underlätta

• Ställer upp eller drar ut stolar i matrum, grupprum, lektionssal och
lekhall
• Hänger upp sladdar
• Sopar och torkar upp spill och matrester i matrum
• Tar bort material som ingår i verksamhet och undervisning
• Väskor, kläder, och skor ska vara upphängda och upplockade från golvet
• Tömmer matavfall och blöjpåsar
• Dammar av personliga prydnadsföremål
• Vattnar blommor och tvättar gardiner och mattor
• Tar hand om verksamhetsavfall, till exempel pappersåtervinning eller
annan återvinning
Behovsstädning innebär att

Vi städar där det behövs bäst. Städinstruktionen ska vara en vägledning
för städarbetet. Om det behövs kan vi avvika från
instruktionen och göra mer akuta städinsatser.
Det här prioriterar vi vid reducerad personalstyrka,
Till exempel vid sjukdom och utbildningar

• Städning av hygienutrymmen
• Tillsyn av entré, matsal och omklädningsrum
• Tömning av papperskorgar vid behov

