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Abstract 
In this study a proposal on self-monitoring control focusing on cleaning and ventilation 
systems have been developed for schools in the municipality of Vindeln. The aim of this study 
was to enhance the ability of schools to meet the demands of the Swedish environmental 
code. Interviews with school principals and a checklist of questions about the schools’ 
procedures were used in the development of self-monitoring control. The study showed that 
even though schools largely meets the requirements on cleaning and ventilation they do not 
fulfil the demands of the Swedish environmental code. Many factors need to be taken into 
account, such as increase of knowledge and risks assessment of environmental and health 
issues. A self-monitoring control can help the school authorities and environmental and 
health protection authorities in their work on fulfilling the demands.  
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1 Inledning 
En bra inomhusmiljö är en förutsättning för god hälsa. Skolans inomhusmiljö är viktig då 
barn och ungdomar vistas där större delen av dagen. Inomhusluften är ofta mer förorenad än 
utomhusluften och innehåller många föroreningar i form av partiklar, flyktiga ämnen (VOC) 
och gaser (Folkhälsomyndigheten 2016 a). Föroreningarna kan både föras in med 
utomhusluften och avges inne i byggnaden från byggnadsmaterial, möbler, inredning och 
den utrustning som används i verksamheten (Socialstyrelsen 2013 a). Ämnen i 
inomhusluften kan i sin tur påverkas av andra inkommande ämnen, fukthalt, temperatur och 
UV-ljus som kan leda till bildande av nya föroreningar (Socialstyrelsen 2006). 
Koncentrationen av föroreningar inomhus påverkas även av användningen av lokalerna samt 
de åtgärder som utförs för att avlägsna föroreningarna (Socialstyrelsen 2006). Bristande 
städning och otillräcklig luftomsättning leder till ökade halter av föroreningar vilket påverkar 
de individer som vistas i skolorna, speciellt de med olika former av överkänslighet 
(Socialstyrelsen 2013 a). Skolorna omfattas av miljöbalken (SFS 1998:808) vilken ställer krav 
på dess inomhusmiljö. I miljöbalken ställs även krav på att skolor ska ha ett fungerande 
egenkontrollprogram (SFS 1998:808). Syftet med detta är att i tid upptäcka och förebygga 
problem med inomhusmiljön för att inte påverka människors hälsa. Genom att uppfylla 
kraven i lagstiftningen ger skolan barn med överkänslighet bättre förutsättningar för att klara 
sin vistelse i skolan (Socialstyrelsen 2013 a). 
 
Socialstyrelsen utförde på uppdrag av regeringen en utredning (2013 a) som visar att många 
skolor och förskolor saknar generella anpassningar för barn med överkänslighet 
(Socialstyrelsen 2013 a). Utredningen visar vidare att det saknas kunskap i skolorna om 
hälsoriskerna med inomhusmiljön och de krav som lagstiftningen ställer på verksamheterna 
(Socialstyrelsen 2013 a). Resultatet tyder enligt Socialstyrelsen på att det krävs ökad kunskap 
i verksamheterna och skärpt tillsyn som säkerställer att den fysiska miljön uppfyller gällande 
lagstiftning (Socialstyrelsen 2013 a). Institutet för miljömedicin (IMM) har tagit fram en 
miljöhälsorapport (2013) där resultatet visar att det skett en ökning av astma- och 
allergirelaterade sjukdomar bland barn (Institutet för miljömedicin 2013). Utifrån dessa 
undersökningar utförde Folkhälsomyndigheten under 2014 och 2015 ett nationellt 
tillsynsprojekt gällande inomhusmiljön i skolan med fokus på städning och ventilation. I 
projektet deltog 207 kommuner som rapporterade resultat från totalt 2 728 skolor, 
motsvarande 44 procent av landets grund- och gymnasieskolor (Folkhälsomyndigheten 2015 
b). Resultatet visar att många skolor inte uppfyller miljöbalkens krav på städning och 
ventilation (Folkhälsomyndigheten 2015 b). Vidare visade resultatet att det finns brister i 
skolornas arbete med egenkontroll enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och att drygt hälften 
av de skolor som inspekterades saknade ett dokumenterat egenkontrollprogram 
(Folkhälsomyndigheten 2015 b). 
 
1.1 Syfte 
Avsikten med arbetet är att skapa förutsättningar för skolorna i Vindelns kommun att följa 
gällande lagstiftning och arbeta förebyggande så att inomhusmiljön i skolan inte medför en 
negativ påverkan på elevers hälsa. Detta genom att ta fram ett förslag till 
egenkontrollprogram fokuserat på städning och ventilation samt förslag till hur de praktiskt 
kan tillämpa egenkontroll i verksamheten. 
 
1.2 Frågeställningar 

1. Hur väl uppfyller skolorna i Västerbottens län kravet på egenkontroll av städning 
och ventilation? 

2. Vilken ansvarsfördelning och vilka rutiner för städning och ventilation finns i 
skolorna i dagsläget?  

3. Hur bör ett egenkontrollprogram se ut för att skolorna ska ha möjlighet att 
uppfylla miljöbalkens krav på egenkontroll? 

4. Hur kan skolorna arbeta vidare för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning? 
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1.3 Avgränsning 
Det här arbetet bygger på resultat från Folkhälsomyndighetens projekt Inomhusmiljön i 
skolan 2014-2015 med fokus på städning och ventilation. Det finns fler områden som 
omfattas av kraven på skolornas inomhusmiljö som också bör ingå i skolornas 
egenkontrollprogram. Bland dessa kan buller, inomhustemperatur, fukt och mögel samt 
kemikalier i verksamheten nämnas som några exempel (Folkhälsomyndigheten 2014). I 
förslaget till egenkontrollprogram har fokus lagts på de rutiner och den ansvarsfördelning 
som skolorna fått föreläggande om att dokumentera och tillämpa i verksamheterna. De 
praktiska åtgärder som berör upphandling av städavtal och underhåll av lokalerna kommer 
inte att följas upp i detta arbete.  
 
 
2 Bakgrund 
2.1. Ventilationssystemets påverkan på inomhusmiljön 
Ventilationssystemets uppgift är att föra bort förorenad luft och ersätta den med ny frisk luft 
(Institutet för miljömedicin 2013). Ventilationssystemet har betydelse för inomhusmiljön då 
en låg luftomsättning bland annat kan ge ökad partikelmängd och ökad relativ luftfuktighet 
(Smedje och Norbäck 2000). Låg luftomsättning har, i en studie av Wålinder et al. (1997), 
visat samband med högre koncentrationer lättflyktiga organiska föreningar (VOC), bakterier 
och mögel jämfört med klassrum med högre luftomsättning. Ventilationen har visat sig vara 
viktig då det gäller att föra bort små partiklar som uppehåller sig i luften under lång tid, som 
bland annat hund- och kattallergener (Munir 1995).   
 
Det finns ventilationssystem med eller utan mekanisk fläkt. Självdragsventilation sker utan 
mekanisk fläkt och styrs av temperatur- och tryckskillnader. Det finns två olika typer av 
mekanisk ventilation som antingen drivs av en mekanisk frånluftsfläkt eller med både 
mekanisk från- och tilluftsfläktar (Folkhälsomyndigheten 2015 c). I en studie av Smedje och 
Norbäck (2001) hade 80 procent av de klassrum som undersöktes mekaniska 
ventilationssystem, varav 20 procent hade självdragsventilation. Mekaniska 
ventilationssystem kan vid bristande konstruktion och underhåll av filter och kanaler 
påverka luftkvaliteten negativt (Clausen 2004). För att ventilationsanläggningen ska fylla sin 
funktion krävs underhåll, annars finns risk för förorening och lägre cirkulationskapacitet 
(Institutet för miljömedicin 2013). Ventilationssystemet ska genomgå regelbunden 
funktionskontroll. Föroreningar kan tillföras till inomhusluften även om systemet uppfyller 
normerna (Institutet för miljömedicin 2013). Den inkommande luften genomgår ett filter 
som kräver rengöring för att undvika ansamling av damm i ventilationssystemet (Liddament 
2000). Detta kan vidare leda till mikrobiell tillväxt i ventilationsfiltret samt att mögelsporer 
sprids i luften och blandas med förorenad luft (Liddament 2000). 
 
I en studie av Smedje et al. (2002) jämfördes klassrum med och utan byte av tilluftsfilter. I 
studien noterades påbörjan till mikrobiell tillväxt i filtren redan efter två månader. (Smedje 
et al. 2002). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015 a) kan det i tilluftsfilter fastna mögelsporer, 
pollen och andra partiklar från utomhusluften. Byte av filter bör enligt 
Folkhälsomyndigheten (2015 a) ske två gånger per år, en gång på sommaren efter 
pollensäsong och en gång på vintern efter höstens höga halter av mögelsporer i luften. 
Pollenallergener kan enligt en studie av Holmquist och Vesterberg (1999) förekomma i höga 
koncentrationer inomhus, både under och efter pollensäsong.  
 
2.1.2 Hälsoeffekter av bristande ventilation och luftkvalitet  
En bristande ventilation och därmed otillräcklig luftomsättning har visats ha samband med 
en ökning av symptom som torrhosta och rinit (Simoni et al. 2010). Byte av 
ventilationssystem och därmed ökad luftomsättning visade i en studie av Smedje och 
Norbäck (2001) samband med en minskning av allergi- och astmasymtom (Smedje och 
Norbäck 2000). Detta antas främst bero på att den låga luftomsättningen leder till en förhöjd 
halt av luftföroreningar (Smedje och Norbäck 2000).  
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Mikrobiell tillväxt i ventilationsfilter kan leda till irritation i ögon och luftvägar samt 
nästäppa hos de elever som vistades i lokalerna (Smedje et al. 2002). Enligt en studie av 
Ormstad et al. (1998) kan höga halter pollen- och djurallergener kan ge upphov till allergier. 
En högre halt luftburna partiklar i skolmiljöer visade i en studie av Smedje et al. (2001) en 
ökad incidens pälsdjursallergi.  
 
2.2 Städningens påverkan på inomhusmiljön 
I skolmiljön förekommer ofta högre dammhalter jämfört med andra inomhusmiljöer 
(Institutet för miljömedicin 2013). Syftet med städningen är, enligt Folkhälsomyndigheten 
(2015 b), att minska föroreningar i inomhusmiljön som kan leda till olägenhet för 
människors hälsa. Städningens påverkan på inomhusmiljön beror enligt 
Folkhälsomyndigheten (2015 c) till stor del på hur lokaler planerats för att underlätta 
städning. En ökad förekomst av textil inredning samt öppen förvaring, som hyllor och skåp 
utan luckor eller lådor utan lock kan leda till ökade halter formaldehyd, deponerat damm och 
djurallergener (Smedje och Norbäck 2001). I en studie av Causer et al. (2004) gav 
användningen av mattor en ökad förekomst av allergener. I studien visades att dammsugning 
av mattor främst avlägsnade större partiklar medan mindre allergener stannade kvar i 
inomhusluften (Causer et al. 2004). Minskad användning av dammsamlande möbler och 
inredning samt en ökad luftomsättning, gav i en studie av Zhang et al. (2006) en minskning 
av halten kattallergener till en tredjedel av den i andra skolor. 
 
Förekomsten av föroreningar i inomhusluften beror till stor del på hur mycket som genom 
luftrörelser återförs till luften från golv och ytor (Folkhälsomyndigheten 2016 a). En ökning 
av antalet elever och en ökad fysisk aktivitet ger enligt en studie av Heudorf et al. 2009 en 
ökad partikelmängd av större partiklar, PM10 i lokalerna (Heudorf et al. 2009). Mängden 
partiklar i luften och på ytor är ofta relativt hög i skolor, och det gäller framförallt de största 
partiklarna (Fox et al. 2005). I skolor har korrelationen mellan halten PM10 och PM2,5 
inomhus och utomhus visat sig vara låg, vilket talar för att de främsta källorna till PM10 finns 
inomhus (Branis et al. 2005). Ett ökat luftutbyte har visat sig minska halten CO2 men inte 
mängden PM10, vilket tyder på att det främst är de partiklar som deponerat som minskar med 
städningen, inte det luftburna dammet (Smedje och Norbäck 2001).  
 
Städningens frekvens har visat sig ha större betydelse för partikelmängden och förekomsten 
av damm och allergener än vad städmaterial och städmetoder har (Smedje 2002). En ökning 
av städfrekvensen gav i studien av Heudorf et al. (2009) en minskad partikelmängd från 
79+/-22 till 64+/-15 µg/m3 i samtliga undersökta klassrum. Rengöring av bänkar kan ge en 
lägre koncentration djurallergen i deponerat damm enligt en studie av Smedje och Norbäck 
(2001). En ökad mängd tarmbakterier har uppmätts på bord- och golvytor i samband med 
kräksjuka och diarré (2015 c). Rengöring av ytor som ofta kommer i kontakt med händer har 
enligt Folkhälsomyndigheten (2015 b) betydelse för virus- och bakteriespridning. För att 
undvika smittspridning har städning av hygienutrymmen och ytor som ofta kommer i 
kontakt med händer särskilt stor betydelse (Folkhälsomyndigheten 2015 c).  
 
2.2.1 Hälsoeffekter av bristande städning 
Skolor med dammiga ytor har i en studie av Smedje och Norbäck (2001) visat högre incidens 
av astma hos elever som tidigare visat tecken på överkänslighet (atopi) än de som gick i 
skolor med lägre dammhalt. En ökad koncentration av föroreningar som formaldehyd och 
mögel kan enligt en studie av (Smedje et al. 2001) ge astmabesvär hos barn som inte är 
atopiska. Höga partikelmängder, PM10 har visat samband med en försämrad lungfunktion 
(Castro et al. 2009), nästäppa (Simoni et al. 2010) och en ökning av besvär hos barn med 
överkänslighet Dijken et al. (2005). 
 
Dammet innehåller flertalet partiklar och fibrer som bland annat kan komma från de som 
vistas i lokalerna, mögelsvampar och allergener (Kildesø et al. 1998). På skolor har 
framförallt dammets innehåll av allergener från pälsdjur uppmärksammats. Detta då 
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pälsdjursallergener transporteras från hemmiljöer via kläder och hår till andra miljöer, där 
de sedan avges till inomhusluften (Almqvist et al. 1999). Djurallergener kan som redan 
nämnts, orsaka allergier (Ormstad et al. 1998). En studie av Smedje et al. (1997) visade att 
elever med astma fick mer besvär vid ökad förekomst av kattallergener i damm. Barn med 
astma- och pälsdjursallergi har visat sig få sämre lungfunktion efter att ha gått i en klass med 
många kattägare (Almqvist et al. 2001)  
 
2.3 Miljöbalken, tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
I miljöbalkens 2 kap finns hänsynsreglerna som ställer krav på att alla som bedriver en 
verksamhet (SFS 1998:808). Verksamhetsutövaren ska ha den kunskap som krävs, arbeta 
förebyggande för att undvika att verksamheten orsakar olägenhet för människors hälsa och 
visa på att verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa (SFS 1998:808). I 
miljöbalkens 9 kap 3 § finns lagstöd för att lokaler används så att inomhusmiljön inte ska 
påverka människors hälsa negativt (SFS 1998:808).  
 
Enligt miljöbalkens 26 kap 19 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra egenkontroll 
(SFS 1998:808). Syftet med egenkontrollen är att verksamhetsutövaren själv ska se till att 
verksamheten uppfyller gällande lagstiftning genom att regelbundet kontrollera 
verksamheten och dess påverkan på människors hälsa och miljön (SFS 1998:808). Skolor, 
förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). För anmälningspliktiga 
verksamheter gäller kraven i förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. I 4 § i förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
framgår det att det ska finnas en dokumenterad ansvarsfördelning av de frågor som omfattas 
av miljöbalken. Enligt 5 § i förordningen (SFS 1998:901) ska det finnas dokumenterade 
rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick för 
att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt 6 § i förordningen (SFS 
1998:901) ska verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma 
risker med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Dessa undersökningar ska 
dokumenteras (SFS 1998:901).  
 
Som en vägledning för bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) och förordning (SFS 
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll har Folkhälsomyndigheten gett ut allmänna 
råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 
2014:19). Enligt råden ska det vid bedömningen om det föreligger risk för olägenhet för 
människors hälsa vägas in om det finns påtagliga brister i den utförda städningen, 
städrutinerna eller städmetoderna (FoHMFS 2014:19).  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) bör det för att uppfylla kraven som rör 
egenkontroll i miljöbalken (SFS 1998:808) och tillhörande föreskrifter (SFS 1998:901) finnas 
rutiner för bland annat städning av lokaler och inredning. Det bör finnas rutiner för 
rengöring av den utrustning som används inom verksamheten och rutiner för de textilier som 
används i sovmiljöer (FoHMFS 2014:19).  
 
Anmälningspliktiga verksamheter bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) vid 
planeringen av en skolverksamhet beakta frågor som rör städning och hygien i lokalerna. 
Detta genom att bl.a. utforma lokaler och inredning så att ansamling av damm motverkas och 
städning underlättas (FoHMFS 2014:19). Det kan exempelvis uppnås genom att välja sluten 
förvaring i skåp eller lådor med lock, så att städningen inte försvåras. Högt belägna 
horisontella ytor bör också undvikas då det kan samlas damm där (FoHMFS 2014:19). 
Textila golv, mattor, stoppade möbler, gardiner samt annan textil inredning som kan samla 
damm bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) användas så sparsamt som 
möjligt.  
 



 5 

Städningens omfattning bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) anpassas efter 
verksamheten och belastningen av lokalerna. Det innebär att städningen kan behöva utökas 
om belastningen av lokalerna ökar. Lokaler som används ofta som klassrum och korridorer 
bör städas dagligen (FoHMFS 2014:19). Städningen bör omfatta rengöring av lättåtkomliga 
ytor som bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor. Ytor som ofta kommer i kontakt 
med händerna som t.ex. handtag och lysknappar bör också rengöras dagligen (2014:19). 
Hygienrum som toaletter bör städas en till flera gånger om dagen (FoHMFS 2014:19). 
Storstädning bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) ske återkommande under 
året och bör bland annat omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna 
ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar. Vid större utbrott 
av smittsamma sjukdomar kan städningen behöva utökas (FoHMFS 2014:19). För ytor där 
risken för smittspridning är särskilt stor samt vid större utbrott av smittsamma sjukdomar 
kan det finnas behov av att använda desinfektionsmedel (FoHMFS 2014:19). 
 
Anmälningspliktiga verksamheter bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) ha 
en egenkontroll med dokumenterade rutiner för utförande och uppföljning av städning och 
klagomålshantering. Dessa rutiner bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) 
finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.  
 
I miljöbalkens (SFS 1998:808) 26 kap 22 § ställs krav på att verksamhetsutövaren ska utföra 
de undersökningar av verksamheten och dess påverkan som behövs för tillsynen. I 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) ges 
rekommendationer för tillämpningen av 26 kap 22 § samt 9 kap 3 § i miljöbalken (SFS 
1998:808). Vid bedömningen av om bristande luftkvalitet innebär olägenhet för människors 
hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) bör Folkhälsomyndighetens riktvärden 
vara vägledande (FoHMFS 2014:18). I skolor och lokaler för barnomsorg bör det finnas ett 
uteluftsflöde som inte understiger cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning 
(FoHMFS 2014:18). Det bör göras ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea så att hänsyn 
också tas till föroreningar från andra källor än människor (FoHMFS 2014:18).  
 
Vid bedömningen av om det finns risk för olägenhet för människors hälsa bör det enligt 
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:18) göras en helhetsbedömning av byggnaden eller 
lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten. För skolor och lokaler för 
barnomsorg är det viktigt att ta hänsyn till hur många som vistas i lokalen (FoHMFS 
2014:18). Det bör även tas hänsyn till hur lokalerna används, hur lång vistelsen är och om det 
finns vändringsmöjligheter och rutiner för vädring (FoHMFS 2014:18). Vid bedömningen ska 
hänsyn tas till känsligare personer (FoHMFS 2014:18).  
 
2.4 Arbetsmiljölagen, tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsmiljön inte ska påverka hälsa och välmående 
negativt (SFS 1977:1160). Vidare ska arbetsmiljön anpassas efter enskildas olika 
förutsättningar (SFS 1977:1160). I 4 § i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ställs krav på att de 
arbetshygieniska förhållandena gällande luft ska vara tillfredställande. Lagen gäller både för 
personal och elever i grund- och gymnasieskolan (SFS 1977:1160).  
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) ställs krav på 
att det ska finnas ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som 
alstras i lokalerna så att luftkvaliteten där människors vistas är tillfredställande. 
Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas (AFS 2009:2). För 
ventilationssystem ska det finnas tillgänglig dokumentation av kontroll och underhåll av 
ventilationen (AFS 2009:2). 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla 
arbetsgivare. Enligt 8 § i föreskrifterna (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren kontinuerligt 
undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i verksamheten. Riskbedömningen ska 
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dokumenteras skriftligt (AFS 2001:1). Enligt 11 § ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet och dokumentera denna skriftligt (AFS 2001:1). 
 
2.5 Plan- och bygglagen, tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
Enligt 5 kap 1 § i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) ska byggnader genomgå en 
inledande och återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som ska vara 
dokumenterad. Vid återkommande besiktning ska ventilationsanläggningens funktion enligt 
5 kap 3 § (SFS 2011:338) kontrolleras utifrån de funktionskrav som fanns då systemet togs i 
bruk. I kontrollen ingår enligt 4 § (SFS 2011:338) uppgifter om luftflöden och ventilationens 
drifttider (SFS 2011:338). Om fastighetsägaren har anledning att misstänka att 
ventilationssystemet inte uppfyller kraven ska fastighetsägaren enligt 7 § (SFS 2011:338) 
vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven (SFS 2011:338). Enligt 3 § i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16, OVK 
1.) ska OVK utföras med ett tre års intervall i skolor. 
 
2.6 Ansvar för inomhusmiljön på skolan  
Det finns många aktörer inom skolväsendet med ansvar för olika uppgifter och att de utförs 
på ett sätt som uppfyller kraven i gällande lagstiftning (Socialstyrelsen 2013 a). I en 
skolverksamhet är det verksamhetsutövaren som har huvudansvaret för att bedriva 
egenkontroll (SFS 1998:808). Inom kommunala skolor är det barn- och utbildningsnämnden 
och för det praktiska genomförandet delegeras uppgifter vidare till skolchef, rektor eller 
förskolechef (Socialstyrelsen 2013 a). 
 
Enligt Socialstyrelsens utredning (2013 a) råder det ofta en osäkerhet inom kommunala 
skolverksamheter kring ansvarsfördelningen av uppgifter som rör lokalerna, städningen och 
ventilationen. Vad gäller skolor hyr barn- och utbildningsnämnden ofta lokal av en annan 
nämnd och har då i praktiken begränsad möjlighet att påverka lokalernas utformning 
(Socialstyrelsen 2013 a). Det innebär att krav i miljöbalken (SFS 1998:808) kan gälla både 
skolan och fastighetsägaren. Därför är fastighetsägarens roll även viktig i ansvaret för 
inomhusmiljön även om skolan har huvudansvaret (Socialstyrelsen 2013 a).  
 
Kommunen har enligt 26 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) tillsynsansvar för 
anmälningspliktiga verksamheter och ska enligt 26 kap 1 § (SFS 1998:808) kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalken och tillhörande föreskrifter. Tillsynsmyndigheten ska se till att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer enligt 9 kap 3 § (SFS 1998:808). Vid denna 
bedömning ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt (Prop. 
1997/98:45), vilket innefattar merparten av barn och ungdomar med överkänslighetsbesvär 
(Socialstyrelsen 2013 a). Tillsynsmyndigheten ansvarar även för att ge rådgivning, 
information och liknande för att skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna 
tillgodoses (SFS 1998:808). Enligt Folkhälsomyndigheten är en viktig del av tillsynen att 
kontrollera verksamhetsutövarens egenkontroll, hur den är utformad och om den uppnår 
miljöbalkens syfte (Folkhälsomyndigheten 2016 b). Verksamhetsutövaren ska vid 
tillsynsbesök kunna redovisa en fungerande egenkontroll med säkra rutiner 
(Folkhälsomyndigheten 2016 b).  
 
2.6 Vägledning gällande egenkontrollen 
Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet och ansvarar för att vägleda 
kommunerna i frågor som rör städning, ventilation och egenkontroll inom dessa områden. 
Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontroll (2016 b) ska egenkontrollen 
anpassas till verksamheten så att den uppfyller syftet att förebygga risk för olägenhet för 
människors hälsa. Det innebär enligt Folkhälsomyndigheten (2016 b) att egenkontrollen inte 
behöver vara mer omfattande och detaljerad än nödvändigt. Naturvårdsverket ansvarar för 
allmän tillsynsvägledning i frågor om egenkontroll och har utformat allmänna råd (NSF 
2001:2) om egenkontroll till 26 kap 19 § miljöbalken (SFS 1998:808) och förordning (SFS 
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Enligt dessa allmänna råd (NSF 2001:2) 
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bör det prioriteras att egenkontrollen är aktuell och praktiskt användbar, vilket ställer krav 
på att det för varje verksamhet görs en bedömning av de risker som finns. Egenkontrollen 
kan därför enligt Folkhälsomyndigheten (2016 b) se olika ut för olika typer av verksamheter, 
och skilja sig mellan verksamheter inom samma område. En verksamhet som berörs av flera 
olika lagstiftningar med krav på egenkontroll kan enligt Folkhälsomyndigheten (2016 b) med 
fördel samordna arbetet. Personalen bör enligt Naturvårdsverket (NSF 2001:2) ha den 
kunskap som krävs och vara medveten om hur verksamheten påverkar människors hälsa och 
miljön samt hur de genom sitt arbete kan orsaka så liten olägenhet som möjligt (NSF 
2001:2). Beslut som fattats av myndigheter utifrån miljöbalken bör verkställas och 
kontrolleras och följas genom förebyggande åtgärder (NSF 2001:2). Detta genom att bland 
annat arbeta med en ändamålsenlig egenkontroll (NSF 2001:2).  
 
 
3 Material och metod  
Det här arbetet är utfört efter ett förslag från miljö- och byggkontoret i Vindelns kommun 
och är en uppföljning av inspektioner utförda inom Folkhälsomyndighetens projekt 
Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Vid inspektionerna uppmärksammades flera brister som 
skolorna fick föreläggande om att åtgärda. Flera av bristerna grundade sig på att skolorna 
saknade dokumenterad egenkontroll. Miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun 
bedömde därför att barn- och utbildningsnämnden inte bedrivit sin verksamhet i enighet 
med miljöbalkens krav på egenkontroll (SFS 1998:808). 
 
3.1 Kontakt med Folkhälsomyndigheten  
För tillgång till resultatet från Folkhälsomyndighetens projekt kontaktades ansvarig för 
projektet, Fredrik Haux, via e-post. Resultatet tillhandahölls i form av rådata i excelformat 
och innehöll svar från en webbenkät ifyllt av deltagande miljökontor. Ett urval av resultatet 
har sammanställts i bilaga 1. Haux har informerats om avsikterna med uppgifterna och 
godkänt att materialet används i arbetet.  
 
3.2 Skolorna i Vindelns kommun 
De skolor som kommer utgöra utgångspunkten för detta arbete är; Granö småbarnsskola, 
Hällnäs skola, Tvärålunds skola, Åmsele småbarnsskola, Renforsskolan och Älvbrinkens 
skola. Granö småbarnsskola är en integrerad förskola och skola upp till årskurs två och 
bedriver fritidsverksamhet för barn mellan 6-9 år och hade vid senaste inspektionen 12 
elever. På Hällnäs skola finns förskola, fritidshem och årskurser från förskola årskurs 5 och 
hade vid senaste inspektionen 46 elever på skolan. Tvärålunds skola har elever i årskurserna 
1-5 och på skolan bedrivs även fritidsverksamhet och hade vid senaste inspektionen 41 elever. 
Åmsele småbarnsskola är en integrerad skol-, förskole-, fritidsverksamhet för barn mellan 1-
9 år och hade vid senaste inspektionen åtta elever inskrivna i skolan. Renforsskolan har 
elever i årskurs 6-9 och hade vid senaste inspektionen 220 elever. På Älvbrinken skola finns 
förskola, fritidshem och årskurs 1-5 och hade vid senaste inspektionen 207 elever. 
 
3.3 Kontakt med Vindelns kommun 
En intervju (bilaga 3) med Malin Holmlund, miljöinspektör på miljö- och byggkontoret 
inledde projektet. Via Holmlund kontaktades skolchefen och ett möte bokades in för att 
diskutera upplägget av projektet. Skolchefen upplyste rektorerna om projektet vid ett 
ledningsmöte och ett informationsbrev (bilaga 2) skickades ut via e-post till rektorerna där 
de uppmanades föreslå tid för intervju.  
 
Intervjuerna med rektorerna utgick ifrån frågor i bilaga 4 och 5. Checklistan (bilaga 5) är 
utformad med Västra Götalands (Miljösamverkan Västerbotten 2014) och Prevents (Vindelns 
kommun 2016) checklista som förlagor. Dessa är framtagna för Folkhälsomyndighetens 
projekt (Miljösamverkan Västerbotten 2014) och skyddsrond inom systematiska 
arbetsmiljöarbetet (Vindelns kommun 2016). Andra aktörer inom skolan kontaktades via e-
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post för uppgifter gällande rutiner och egenkontroll på skolorna (bilaga 5). Skyddsombuden 
kontaktades via e-post och uppmanades hitta en tid för telefonintervju.  
 
3.4 Utformning av egenkontrollprogram 
Flera kommuner har kommit långt vad gäller det vägledande arbetet om egenkontrollen. 
Dessa kommuners material har använts som förlaga vid utformningen av 
egenkontrollprogrammet (Stockholm stad 2009, Järfälla kommun 2013, Kalmar kommun 
2016, Umeå kommun 2016, Lund kommun 2016). Materialet har tagits fram med sökorden 
”egenkontroll” och ”skola”. Utgångspunkten för egenkontrollprogrammet har varit gällande 
lagstiftning (SFS 1998:808) och Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 2014:18, FoHMFS 
2014:19) och Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NSF 2001:2).  
 
 
4 Resultat 
4.1 Folkhälsomyndighetens projekt Inomhusmiljön i skolan  
Följande resultat kommer från en sammanställning av Folkhälsomyndighetens projekt 
Inomhusmiljö i skolan 2014-2015 (bilaga 1). 
 
I Västerbottens län deltog 10 av 15 kommuner i projektet varav nio kommuner fullföljde det.  
I dessa nio kommuner inspekterades sammanlagt 71 av 163 skolor som totalt ingår i de 
deltagande kommunernas tillsynsregister, vilket framgår av tabell 1 i bilaga 1. För 
kommunerna Malå och Norsjö har tillsynen samordnats och resultatet innefattar båda 
kommunerna. Sorsele har angett att de inspekterat en skola men resultatet innefattar för 
flertalet frågor tre skolor, vilket gör att det totala antalet skolor för de flesta frågor är 73.  
 
Resultatet visar att av de skolor som inspekterats hade 19 stycken ett dokumenterat 
egenkontrollprogram och 54 skolor hade inte det, vilket framgår av figur 1 och tabell 4 i 
bilaga 1. I Vindelns kommun saknade samtliga skolor dokumenterat egenkontrollprogram. 
Det gäller även för Bjurholm, Dorotea, Malå och Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner 
vilket framgår av figur 1. I Vännäs kommun hade samtliga fem inspekterade skolor ett 
dokumenterat egenkontrollprogram och i Umeå kommun hade 14 skolor det.  
 

 
Figur 1. Antal skolor i de olika kommunerna med och utan dokumenterat egenkontrollprogram. Frågan som 
ställdes i webbenkäten var ”Har skolorna ett dokumenterat egenkontrollprogram?”. 
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Resultatet visar att det varierar hur miljökontoren bedömt att egenkontrollen fungerar 
gällande städning. Bjurholm, Dorotea, Sorsele och Vännäs har bedömt att samtliga skolor har 
bra eller ganska bra egenkontroll av städning.  I Vindeln och Malå/Norsjö har egenkontrollen 
av städning på samtliga skolor bedömts vara dålig eller ganska dålig, vilket framgår av tabell 
2 i bilaga 1. De flesta skolor har bedömts ha ganska bra egenkontroll av ventilation. 
Bjurholm, Dorotea och Vännäs har bedömt att samtliga skolor har bra eller ganska bra 
egenkontroll av ventilation. Malå/Norsjö och Vindeln har bedömt att samtliga skolor har 
ganska dålig eller dålig egenkontroll av ventilation, vilket framgår av tabell 3 i bilaga 1.  
 
Vid bedömningen av städbarheten i skolornas lokaler och inredningar är resultatet 
varierande. De flesta skolor har bedömts ha ganska bra städbarhet, vilket framgår av tabell 5 
i bilaga 1. Synligt damm på hög höjd (skåp, armaturer, ventilationsdon etc.) förekom vid 
inspektionerna i de flesta av skolorna, sammanlagt 64 skolor i länet. I nio skolor förekom inte 
damm på hög höjd, varav sex av i Skellefteå, två i Umeå och en i Vännäs, vilket framgår av 
figur 2 och tabell 6 i bilaga 1.  
 

 
Figur 2. Antalet skolor i de olika kommunerna där det förekommit damm på hög höjd. Frågan som ställdes i 
webbenkäten var ”Finns synligt damm på hög höjd, på skåp, armaturer, ventilationsdon etc.?”. 
 
Städningen har allmänt bedömts fungera ganska bra och ganska dåligt i skolorna. I 
Bjurholm, Malå/Norsjö och Sorsele har städningen allmänt på samtliga skolor bedömts 
fungera bra eller ganska bra. I Skellefteå har städningen i de flesta skolor bedömts fungera 
ganska bra eller bra. I Umeå har städningen i de flesta skolor bedömts vara ganska dåligt 
eller dåligt. I Vindeln har hälften bedömts vara ganska bra, två skolor ganska dåligt och en 
dåligt. I Vännäs har fyra skolor bedömts ha ganska bra städning och en skola ganska dåligt, 
vilket framgår av tabell 7 i bilaga 1.  
 
Hälften av de skolor som inspekterats i Västerbottens län har förelagts eller planeras att göra 
föreläggande om att åtgärda städningen. De kommuner som uppgett att de inte kommer att 
förelägga skolorna är Dorotea, Malå/Norsjö, Skellefteå och Sorsele. I Bjurholm, Umeå, 
Vindeln och Vännäs har eller kommer samtliga skolor få föreläggande, vilket framgår av 
tabell 8 i bilaga 1. De flesta skolor har enligt resultatet kunnat uppvisa godkänd OVK vid 
inspektionerna. I Bjurholm, Dorotea, Umeå och Vännäs fanns det skolor som inte hade 
godkänd OVK eller att de inte kunnat visa det, vilket framgår av tabell 9, bilaga 1. I de flesta 
skolor utförs byte av ventilationsfilter inte mer än en gång per år. Det gäller för Skellefteå 
som har svarat att lite mindre än hälften av skolorna i kommunen byter ventilationsfilter mer 
än en gång per år och Sorsele samtliga tre skolor, vilket framgår av tabell 10 i bilaga 1. I 
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hälften av de skolor som inspekterats i Västerbotten har det förekommit klagomål på 
ventilationen. I Bjurholms skola och i Sorseles skolor förekom klagomål på ventilationen. I 
Umeå förekom klagomål på sju skolor varav det på 17 skolor inte gör det. Fördelningen i 
övriga kommuner är relativt jämnt fördelad. För de flesta kommuner gäller att det finns 
klagomål i ungefär hälften av skolorna, vilket framgår av figur 3 och tabell 11 i bilaga 1.  
 

 
Figur 3. Förekomsten av klagomål på ventilationen i de olika kommunerna. Frågan som ställdes i webbenkäten 
var ”Finns klagomål på ventilationen i skolorna?” 
 
Luftkvaliteten i skolan har i de flesta skolor bedömts vara bra eller ganska bra. Ingen skola 
har bedömts ha dålig luftkvalitet och endast tre skolor har bedömts ha ganska dålig 
luftkvalitet, varav en i Umeå och två i Vännäs, vilket framgår av tabell 12 i bilaga 1. De flesta 
skolor kommer enligt resultatet inte att få eller fått föreläggande att åtgärda ventilationen 
(tabell 14, bilaga 1). Bjurholm och Vännäs kommer, enligt resultatet, att förelägga samtliga 
skolor i kommunen. I Umeå kommer sju skolor få eller har fått föreläggande att åtgärda 
ventilationen. Övriga kommuner kommer inte eller har inte förelagt skolorna att åtgärda 
ventilationen vilket framgår av tabell 13 i bilaga 1.  
 
4.2 Tillsynen av skolorna i Vindelns kommun 
Tillsynen av skolornas inomhusmiljö har enligt Holmlund varit eftersatt i Vindelns kommun 
och tillsynsbesök har endast gjorts vid klagomål eller anmälningar (Holmlund, muntl.). 
Skolorna betalar ingen årlig avgift, utan timtaxa, vilket enligt Holmlund kan leda till att 
verksamheter med årlig avgift prioriteras i tillsynsplaneringen. I och med att det inte har 
gjorts någon återkommande tillsyn har skolornas rektorer inte fått kunskap om miljöbalkens 
krav gällande skolor (Holmlund, muntl.). Eftersom att tillsynen har varit sporadisk har det 
oftast inte skett någon uppföljning av de brister som uppmärksammats på skolorna vilket 
gjort att en del åtgärder inte vidtagits (Holmlund, muntl.).  
 
Ett problem med tillsynen, menar Holmlund, är att lagstödet är otydligt och att det saknas 
föreskrifter på området (Holmlund, muntl.). Allmänna råd är inte bindande på samma sätt 
och det krävs mer motivering av tillsynsmyndigheten för att kunna ställa krav utifrån 
allmänna råd (Holmlund, muntl.). Holmlunds personliga uppfattning är att 
verksamhetsutövarna upplever detta som otydligt och de tror att kraven är 
rekommendationer och att de inte är påtvingade (Holmlund, muntl.). Att det saknas 
föreskrifter sänder signalen att frågorna inte har så stor vikt och att det inte har någon 
egentlig betydelse om de följs eller ej (Holmlund, muntl.). 
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Den vanligaste reaktionen när tillsynsmyndigheten påtalar egenkontrollen är enligt 
Holmlund att rektorerna inte känner till begreppet, även om skolorna arbetar med sådant 
som ingår i arbetet (Holmlund, muntl.). Holmlund menar att det har upplevts som oklart på 
skolorna, var ansvaret ör egenkontrollen ligger (Holmlund, muntl.). När miljökontoret 
informerat om egenkontrollen har några rektorer reagerat på att de redan arbetar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och undrat om det då innebär ytterligare arbete (Holmlund, 
muntl.). Rektorerna har många ansvarsområden och frågor som rör egenkontrollen har då 
fått låg prioritet jämfört med andra uppgifter (Holmlund, muntl.).  
 
Några rektorer har ifrågasatt de negativa hälsoeffekterna av damm och smuts (Holmlund, 
muntl.). Enligt Holmlund har miljökontoret bemötts av reaktioner om att smuts är en 
nödvändighet för att barnen ska stärka sitt immunförsvar. Detta menar Holmlund beror på 
inverkan av Agnes Wold som under 2014-2015 uppmärksammades i media med uttalanden 
om att smuts inte gör oss sjukare eller mer allergiska (Holmlund, muntl.). Flera rektorer har 
tagit det till sig som att det gäller även för skolmiljön (Holmlund, muntl.). Mediabilden har 
varit ganska entydig, menar Holmlund, då det framställts som att samhället lider av 
bacillskräck och Folkhälsomyndigheten har inte nått ut med argument för att förankra de 
allmänna råden om städning i skolor (Holmlund, muntl.).  
 
Orsakerna till att skolorna inte upprättat egenkontrollprogram kan enligt Holmlund vara 
flera. Det kan bero på att det inte ställts lika hårda krav på skolorna som på för övriga 
anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Det är många inblandade i skolornas 
verksamheter och det kan vara svårt att samordna det arbete som ingår i egenkontrollen då 
det på skolorna kan finnas flera skillnader i städavtal, städföretag, samt skillnader vad gäller 
rutiner och ansvarsfördelning på skolorna (Holmlund, muntl.). Under hösten kommer det 
enligt Holmlund att utföras uppföljande inspektioner på skolorna. Beroende på hur det ser ut 
då kommer de eventuellt att föreläggas med vite för att se till att åtgärderna vidtas 
(Holmlund, muntl.).  
 
4.3 Rektorernas förutsättningar  
Det är tre rektorer som ansvarar för Vindelns kommuns sex grundskolor. Ledningsansvaret 
för Granö småbarnsskola, Hällnäs skola, Tvärålunds skola och Åmsele småbarnsskola är idag 
samordnat. Samtliga rektorer var vid intervjutillfället relativt nyanställda och hade inte 
verksamhetsansvar för skolorna vid senaste inspektionen. Samtliga har tidigare erfarenheter 
inom yrket. Kjell Nilsson, rektor för Renforsskolan, var tidigare rektor inom Vindelns 
kommun (Nilsson, K. muntl.). Den rektor som haft sin tjänst längst är Johan Söderberg, 
rektor för Älvbrinken skola, som varit rektor där i snart ett år. Birgitta Signebro ansvarar för 
övriga skolor och har haft sin nuvarande tjänst från och med i år, 2016.  
 
Samtliga rektorer saknar utbildning om miljöbalkens bestämmelser. Signebro uppger att hon 
i sitt tidigare arbete som förskolechef i Umeå kommun gick utbildningar om kraven gällande 
egenkontroll enligt arbetsmiljölagstiftningen, men inte enligt miljöbalken (Signebro, muntl.). 
Enligt Söderberg har han numera kännedom om miljöbalkens krav om egenkontroll men det 
har inte ingått i någon rektorsutbildning (Söderberg, muntl). Nilsson uppger att han inte har 
kännedom om miljöbalkens regler om egenkontroll och att han inte getts möjlighet till det i 
någon utbildning (Nilsson, K. muntl.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Tabell 1. Tiden rektorerna haft sin nuvarande tjänst och tidigare kännedom om miljölagstiftningens krav på 
egenkontroll. 

Fråga Rektor för Granö 
småbarnsskola, 
Hällnäs skola, 
Tvärålunds skola, 
Åmsele 
småbarnsskola 

Rektor för 
Renforsskolan 

Rektor för Älvbrinkens 
skola 

Tid med nuvarande 
tjänst? 

Cirka 3 månader Cirka 4 veckor Cirka 1 år 

Tidigare erfarenhet som 
chef? 

Ja Ja Ja 

Utbildning om 
miljöbalkens krav på 
egenkontroll? 

Nej Nej Nej 

 
Vad gäller skolans systematiska arbetsmiljöarbete uppger Signebro att det är svårt att svara 
på hur det fungerar i de verksamheter hon ansvarar över då hon inte arbetat där tillräckligt 
lång tid (Signebro, muntl.). Enligt hennes uppfattning kan det se lite olika ut på skolorna, då 
det beror på vem som är skyddsombud och hur de väljer att arbeta med sina uppgifter 
(Signebro, muntl.). Enligt Nilsson anser han att arbetet fungerar bra, då de har en planering 
som de följer där det framgår när det ska utföras. Enligt Söderberg fungerar det bättre nu då 
skyddsombuden numera gör skyddsronderna med hjälp av en app i kommunernas 
informationssystem om arbetsmiljö (KIA-systemet). Det innebär enligt Söderberg att arbetet 
kan utföras mer effektivt. Förut var det svårt att samordna berörda personer till träffarna 
(Söderberg, muntl.). De flesta problem som behöver åtgärdas menar Söderberg berör 
fastighetsägaren vilket gör att vissa åtgärder inte utförs på grund av bristande resurser 
(Söderberg, muntl.). 
 
Signebro svarar att hon tror att det möjligen kan fungera att införa arbetet med 
egenkontrollen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men att det finns risk att frågorna blir 
nedprioriterade (Signebro, muntl.). För att en sådan samordning skulle kunna fungera krävs 
det enligt Signebro att egenkontrollen ingår som en punkt i protokollet (Signebro, muntl.). 
Nilsson ställer sig positiv till att samordna arbetet med arbetsmiljöarbetet då han menar att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet redan finns och används (Nilsson, K. muntl.). Även 
Söderberg svarade att det skulle kunna fungera men önskade då att det infördes i det nya 
arbetssättet (Söderberg, muntl).  
 
Tabell 2. Rektorernas svar på frågor som rör skolans systematiska arbetsmiljöarbete. 

Fråga Rektor för Granö 
småbarnsskola, Hällnäs 
skola, Tvärålunds skola, 
Åmsele småbarnsskola 

Rektor för 
Renforsskolan 

Rektor för Älvbrinkens 
skola 

Hur bedömer du att 
skolans SAM-arbete 
fungerar? 

Vet ej Bra Bra 

Bör arbetet med 
egenkontrollen införas i 
SAM-arbetet? 

Ja* 
 

Ja Ja** 

*Om det förs in som punkt i protokoll. 
**Om det kan föras in i det nya arbetssättet. 
 
Enligt Signebro kan anledningen till att skolorna inte infört ett egenkontrollprogram vara att 
det förekommit oklarheter kring vad som ska ingå i egenkontrollen (Signebro, muntl.). På 
hennes tidigare arbetsplats fanns det ett register som gjorde det tydligt vilka delar som ska 
finnas med, vilket gjorde omfattningen av egenkontrollen tydligare menar hon (Signebro, 
muntl.). Enligt Nilsson beror det på att det inte funnits den traditionen i verksamheten 
(Nilsson, K. muntl.). Söderberg menar att det varit svårigheter att samordna arbetet, då det 
är många personer inblandande och mycket pappersarbete (Söderberg, muntl.). Bristen på 



 13 

tid menar han, gör att det blir nedprioriterat, istället utförs snabba lösningar för att möta 
myndighetens krav (Söderberg, muntl.).  
 
Viktiga faktorer vid tillämpningen av egenkontrollen är enligt Signebro den inställning hon 
som chef har till arbetet med egenkontrollen (Signebro, muntl.). Arbetet bör enligt Signebro 
följas upp med utbildning för personalen så att de vet hur och varför och hur den ska 
användas (Signebro, muntl.). Det skulle nog vara en fördel, menar Signebro, om någon i 
personalen ansvarade för egenkontrollen och att den efterföljs (Signebro, muntl.). Nilsson 
svarar att han tror att det är viktigt att det finns en plan för när de ska ses och att det bör vara 
inplanerat i förväg, annars finns risk att det inte blir gjort (Nilsson, K. muntl.). Enligt 
Söderberg bör egenkontrollprogrammet vara digitalt, ifyllningsbart och åtgärderna bör 
skickas direkt via e-post till ansvarig person (Söderberg, muntl.).  
 
De största svårigheterna med införandet av egenkontrollen kan enligt Signebro vara 
förhållningssättet hos personalen (Signebro, muntl.). Vidare menar Signebro att det vanliga 
motståndet inför förändringar, att det innebär mer arbete och att det är tidsbrist har 
betydelse (Signebro, muntl.). Nilsson uppger att en svårighet kan vara att det finns för lite tid 
att tillgå och att det är så mycket annat som ska göras vilket gör att den typen av frågor 
nedprioriteras (Nilsson, K. muntl.). Söderberg uppger också att tidsfaktorn kan innebära 
svårigheter vid införandet av egenkontrollprogram i skolorna (Söderberg, muntl.). 
 
Samverkan mellan kommuner i arbetet med egenkontrollen tror Signebro skulle innebära att 
frågor som berör miljö- och hälsoskydd nedprioriteras. Att verksamhetsansvariga på varje 
skola är med och utformar egenkontrollen på deras arbetsplatsträffar tror hon däremot 
skulle vara en god idé (Signebro, muntl.). Enligt Nilsson finns utrymme för att rektorerna i 
Vindelns kommun samverkar då de har regelbundna ledningsmöten (Nilsson, K. muntl.). 
Söderberg anser att det skulle kunna vara en fördel med samverkan mellan kommuner då det 
enligt honom behövs ett färdigt koncept som effektivt kan tillämpa (Söderberg, muntl.). 
 
Vad gäller vägledning gällande egenkontrollen uppger Signebro att det säkert finns men att 
hon själv inte undersökt det, i sådana fall skulle hon i första hand vända sig till miljö- och 
byggkontoret (Signebro, muntl.). Nilsson uppger att han aldrig kommit i kontakt med någon 
vägledning om egenkontroll, och att han saknar kunskap om var han ska leta information 
(Nilsson, K. muntl.). Enligt Söderberg fungerar vägledningen (Söderberg, muntl.).  
 
Det finns olika risker gällande inomhusmiljön i skolorna. Enligt Signebro tror hon att de 
största riskerna på de skolor hon ansvarar över är de uppgifter som sällan utförs som att 
torka av ventilationsdon, lysknappar, putsa fönster och liknande. Orsaken till det tror 
Signebro kan bero på att det inte finns någon ansvarig för uppgifterna trots att det är sådant 
som är viktigt för inomhusmiljön (Signebro, muntl.). Ventilationen och uppvärmningen är 
enligt Nilsson största problemet på Renforsskolan (Nilsson, K. muntl.). Det råder även ett 
missnöje med städningen och många klagar på toaletterna, som Nilsson uppger troligtvis bör 
städas oftare (Nilsson, K. muntl.). På Renforsskolan har de nu inbokat ett möte, 
skyddsombud, ansvarig från städbolaget och skolans rektor där de ska diskutera problemet 
och ställa krav på att de förbättras (Nilsson, K. muntl.). Söderberg svarar att deras största 
problem är att skolan inte är avsedd för att vara en skola, vilket innebär problem med 
dammgömmor på hög höjd i gymnastiksal och matsal (Söderberg, muntl.). 
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Tabell 3. Rektorernas svar på frågor som rör skolornas egenkontroll.  
Fråga Rektor för Granö 

småbarnsskola, Hällnäs 
skola, Tvärålunds skola, 
Åmsele småbarnsskola 

Rektor för 
Renforsskolan 

Rektor för Älvbrinkens 
skola 

Av vilka anledningar 
tror du att skolan inte 
upprättat ett 
egenkontrollprogram? 

Oklar omfattning. Avsaknad av tradition. Svårt att samordna. 

Vilken eller vilka 
faktorer är viktiga vid 
tillämpning av 
egenkontrollen? 

Ledares inställning, 
någon ansvarig, 
utbildning. 

Framförhållning och att 
det är inplanerat. 

Digitalt, ifyllningsbart 
och att åtgärder mejlas 
direkt till den det berör. 

Vilka svårigheter kan 
finnas vid införandet av 
egenkontrollen? 

Förhållningssätt till 
förändring och 
tidsbrist. 

Tidsbrist. Tidsbrist. 

Finns tillräckligt med 
vägledning om 
egenkontrollen? 

Vet ej. Vet ej. Den är okej. 

Vilka problem som rör 
inomhusmiljön utgör 
störst risk på er skola? 

Uppgifter som utförs 
sällan, torka av på hög 
höjd t ex. 

Temperaturer och 
bristande städning. 

Att lokalerna inte är 
anpassade för 
verksamheten. 

 
Vad gäller kommunikationen med personalen finns det enligt Signebro inte inplanerat några 
träffar i dagsläget där hon går ut med regelbunden information till personalen om frågor som 
rör egenkontrollen (Signebro, muntl.). De har enligt Signebro planerat att de ska gå 
skyddsrond i höst (Signebro, muntl.). Nilson uppger att han kontaktar lärare via veckobrev 
en gång i veckan och att de har regelbundna möten i arbetslagen, samt att de använder sig av 
en internetplattform där personalen tar del av aktuell information (Nilsson, K. muntl.). 
Söderberg berättar att information når ut via arbetsledare för respektive arbetslag 
(Söderberg, muntl.). 
 
Endast Åmsele småbarnsskola har en vaktmästare som arbetar för verksamheten (Signebro, 
muntl.). På övriga skolor är det en tjänst som hyrs in av fastighetsägaren, vilket innebär att 
skolorna betalar för enskilda tjänster (Nilsson, M. muntl. Signebro, muntl. Söderberg, 
muntl.). Kommunikation med fastighetsskötare sker främst muntligt eller via e-post vid 
behov (Nilsson, M. muntl. Signebro, muntl. Söderberg, muntl.). Det kan då både vara 
personal som rapporterar problem direkt till fastighetsskötaren eller så går det via rektor 
(Signebro, muntl.). Då fastighetsskötsel är en tjänst som beställs och innebär en kostnad ska 
det egentligen gå via respektive chef (Signebro, muntl.).  
 
4.4 Egenkontroll och rutiner i skolorna  
Tabell 4 visar en kartläggning av den ansvarsfördelning som finns på skolorna idag. Samtliga 
skolor har en ansvarsfördelning av städningen, vilket framgår av de förfrågningsunderlag 
som ligger till utgångspunkt för städavtalen. Städbolaget ansvarar utöver den dagliga 
städningen även för fönsterputsning, golvvård, storstädning och extra städning, men dessa 
tjänster ska beställas av rektorerna. På några skolor ligger delar av städansvaret hos 
skolpersonalen, men det saknas dokumentation av vad som omfattas av städningen 
(Hilmersson Sörlin, muntl. Johannesson, muntl.). Fastighetsägaren ansvarar för drift och 
underhåll av ventilation på samtliga skolor, vilket framgår av tabell 4. Även denna 
ansvarsfördelning är muntlig. De ansvarar för OVK, byte av ventilationsfilter samt rengöring 
av ventilationskanaler på samtliga skolor (Eriksson, muntl.).  
 
Vid kontakt med personal och rektorer råder oklarhet kring vem som ansvarar för rengöring 
av ventilationsdon. Enligt Älvbrinkens rektor ingår det i städavtalet (Söderberg, muntl.) men 
av avtalet framgår det att det endast ingår rengöring av ventilationstrummor. Både personal 
och rektorer uppgav att det borde vara fastighetsskötarens ansvar medan fastighetsskötaren 
uppger att ansvaret ligger hos verksamheten (Eriksson, muntl.). Av tabell 4 framgår det att 
det saknas ansvarig för rengöring av ventilationsdon på samtliga skolor bortsett från Åmsele 



 15 

småbarnsskola, där det enligt skyddsombudet är verksamhetsvaktmästaren som utför 
rengöring av ventilationsdonen i verksamheten (Johannesson, muntl.). Enligt ett 
skyddsombud på Renforsskolan bör det ingå i storstädning som städning av högt belägna 
ytor men hon var osäker på om det utförs (Nilsson M., muntl.). 
 
Tabell 4. Ansvarsfördelning som finns i verksamheterna idag för städning och ventilation.  

Ansvarsfördelnin
g 

Granö 
småbarnsskol
a 

Hällnä
s skola 

Tvärålund
s skola 

Åmsele 
småbarnsskol
a 

Renforsskola
n 

Älvbrinken
s skola 

Ansvarsfördelning 
när det gäller 
städning av skolan. 

Ja* Ja* Ja* 
 

Ja* 
 

Ja* Ja* 

Vad som ingår i den 
storstädning som 
utförs av personalen. 

Ja* Nej Nej Ja* - - 

Omfattning av 
personalens 
städansvar. 

- - - - - Nej 

Ansvarig för 
rengöring av 
ventilationsdonen 

Nej Nej Nej Ja* Nej Nej 

Ansvarig för 
rengöring av 
ventilationskanaler 

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 

Ansvarsfördelningen 
för drift och 
underhåll av 
ventilationen. 

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 

*Ansvarsfördelning finns men är inte dokumenterad. 
 
På några av skolorna finns rutiner för rengöring av textil inredning (Hilmersson Sörlin, 
muntl. Örebrand, muntl. Johannesson, muntl.). På Renforsskolan har det tidigare beställts 
tvätt av gardiner men det saknas rutin för det (Nilsson, K. muntl.). Enligt Älvbrinkens rektor 
ansvarar personalen för att rengöra textilier som gardiner, men det är oklart om det finns 
rutin för det (Söderberg, muntl.). I städavtalet står det att städbolaget ska dammsuga textila 
möbler en gång i månaden, vilket gäller för samtliga skolor. På Åmsele småbarnsskola finns 
en matta och ett extra rum som personalen ansvarar för att städa (Johannesson, muntl.). 
Rutinerna för städningen av rummet finns, men är inte dokumenterade (Johannesson, 
muntl.). 
 
Riktlinjer vid inköp av möbler och inredning för att underlätta städning saknas på samtliga 
skolor. Förvaltningarna ansvarar för inköpen men personalen är på många skolor delaktiga 
vid val av möbler och inredning. Det gäller för Granö småbarnsskola (Hilmersson Sörlin, 
muntl.), Hällnäs skola (Lindmark, muntl.) och Åmsele småbarnsskola (Johannesson, 
muntl.). Enligt skyddsombud på Åmsele småbarnsskola tas hänsyn till att möbler ska vara 
lätta att rengöra och torka av, men det är inte dokumenterat (Johannesson, muntl.). På 
Hällnäs skola har personalen blivit tillsagda att tänka på att möbler bör gå till taket och att 
förvaring bör vara sluten för att undvika dammansamling men det finns inte dokumenterat 
(Lindmark, muntl.). På Granö småbarnsskola finns enligt skyddsombudet medvetenhet om 
att möblerna ska väljas med hänsyn till buller och gifter men det finns inga riktlinjer för 
städbarhet (Hilmersson Sörlin, muntl.). 
 
Rutin för uppföljning av utförd städning sker på några av skolorna. På Granö småbarnsskola 
och Tvärålunds skola saknas sådana rutiner (Örebrand, muntl.). På Hällnäs skola 
dokumenterar personalen på de olika avdelningarna de brister som upptäckts, vilket sedan 
rapporteras till skolans rektor (Lindmark, muntl.). Detta till följd av att det förekommit 
missnöje med den utförda städningen (Lindmark, muntl.). På Renforsskolan finns ingen 
uppföljning av städningen, extra städning beställs när städningen är bristande (Nilsson, M. 
muntl.). På Älvbrinkens skola kontrolleras detta enligt rektor dagligen av skyddsombud och 
de som vistas i lokaler och hygienutrymmen naturligt genom att de vistas där (Söderberg, 
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muntl.). Bedöms städningen då inte vara tillräcklig beställs extra städning av rektor vilket då 
utförs av städbolaget (Söderberg, muntl.). 
 
Det var osäkert om det finns ansvarig för rengöring av musikinstrument i de skolor där 
sådana förekommer. På Hällnäs skola utfördes det tidigare av den lärare som då var 
musiklärare (Lindmark, muntl.). Enligt ett skyddsombud på Renforsskolan saknas rutiner 
men rengöring av instrument utförs av ansvarig lärare vid behov (Nilsson, M. muntl.). 
Rektorn för Älvbrinkens skola var osäker på om det var skolans musiklärare som ansvarade 
för uppgiften (Söderberg, muntl.). 
 
På Granö småbarnsskola saknas rutin för rengöring av gymnastikredskap, och då varken 
städpersonal eller skolpersonal utför det är det osäkert om det utförs (Hilmersson Sörlin, 
muntl.). På Älvbrinkens skola ansvarar idrottsläraren för att rengöra redskapen regelbundet 
(Söderberg, muntl.). Rutinen ska enligt skolans rektor vara dokumenterad på dörren i 
idrottshallen (Söderberg, muntl.). 
 
Det varierar vad som gäller på skolorna vid uppföljning av städning efter uthyrning av 
lokalerna. På Älvbrinkens skola är det enligt rektorn idrottsläraren som ansvarar för 
uppföljningen i samband med lektion, men det saknas rutin och dokumentation för hur det 
ska utföras (Söderberg, muntl.). Rektor och skyddsombud på Renforsskolan saknar 
kännedom om rutiner för uppföljning av städning (Nilsson, M. muntl.). Det är 
administrationen på Renforsskolan som ansvarar för uthyrning av lokalerna (Nilsson, M. 
muntl.). På Granö småbarnsskola administreras uthyrningen av en idrottsförening men det 
saknas rutin för uppföljning av städningen. Enligt skolans rektor bör det skötas av föreningen 
som administrerar uthyrningen (Signebro, muntl.). 
 
Renforsskolan och Älvbrinkens skola har luftrenare i några av klassrummen och det finns 
rutiner för rengöring av dessa. På Renforsskolan ska det enligt personal vara en tjänst som 
skolan hyr in, men det är osäkert vem som ansvarar för att utföra beställningen (Nilsson, M. 
muntl.). Installationen av luftrenarna är en åtgärd till följd av att det på Renforsskolan varit 
problem med inomhusmiljön (Nilsson, M. muntl.). På Älvbrinkens skola utförs enligt skolans 
rektor utbyte av luftfilter regelbundet en gång per år (Söderberg, muntl.).  
 
Tabell 5. Rutiner för städning och underhåll som finns i verksamheterna idag. 

Städning och 
underhåll 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Rengöring av 
textilier i 
verksamheten 

Ja* Nej Ja* Ja* Nej Nej 

Riktlinjer vid 
inköp av 
möbler/inredning 
för att underlätta 
städning. 

Nej Ja* Nej Ja* Nej Nej 

Uppföljning av 
städningen. 

Nej Ja* Nej Nej Nej Ja* 

Rengöring av 
musikinstrument 

- Nej - - Vet ej Vet ej 

Rengöring av 
gymnastikredskap. 

Nej - - - - Ja 

Uppföljning av 
städning efter 
uthyrning av 
lokaler. 

Nej - - - Vet ej Nej 

Underhåll av 
luftrenare 

- - - - Ja Ja* 

*Rutin finns men är inte dokumenterad. 
 
Det finns enligt rektorerna kommunikation med fastighetsbolaget på samtliga skolor, men 
det saknas skriftlig rutin för det (Nilsson, K. muntl. Signebro, muntl. Söderberg, muntl.). Vad 



 17 

gäller hänsyn till ventilationens kapacitet vid planeringen av verksamheten var det på några 
skolor osäkert om sådan hänsyn togs. På Tvärålunds skola och Åmsele småbarnsskola 
uppgav skyddsombuden att de tog hänsyn till ventilationen vid planering men att de saknade 
kännedom om var uppgifterna finns (Örebrand, muntl. Johannesson, muntl.). Lokalerna var 
enligt skyddsombudet på Åmsele småbarnsskola så begränsade att det inte fanns behov för 
sådan planering (Johannesson, muntl.). På Tvärålunds skola var elevantalet lägre än det varit 
när ventilationen senast justerades vilket enligt skyddsombudet gör att maximala 
personantalet inte överskrids (Örebrand, muntl.).  
 
På Tvärålunds skola har gymnastikläraren en rutin för påslag av ventilationen i dagsläget och 
han ansvarar även för att vädra och slå på ventilationen innan lektioner (Ganeteg, muntl.). 
Dock saknas dokumentation (Ganeteg, muntl.). Enligt Ganeteg förekommer problem med 
inomhusluften i byggnaden och personer som vistas där upplever symptom (Ganeteg, 
muntl.). 
 
Tabell 6. Rutiner för ventilation och underhåll som finns i verksamheterna idag.  

Ventilation och 
underhåll 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Kommunikation 
med 
fastighetsbolaget 
om 
ventilationsfrågor.  

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 

Hänsyn till 
ventilationens 
kapacitet vid 
planering av 
verksamheten. 

Nej Nej Ja* Ja* - Nej 

Rutin för påslag av 
ventilation i 
gymnastiksalen. 

- - Ja* - - - 

*Rutin finns men är inte dokumenterad. 
 
Dokumentation av den städning som utförs regelbundet av städbolaget finns för samtliga 
skolor. Fönsterputsning, golvvård och storstädning brukar enligt förfrågningsunderlaget 
normalt beställas av städbolaget en gång per år. Däremot saknas dokumentation över vad 
som ingår i den storstädning och städning av högt belägna ytor som beställs av städbolaget. 
På Granö småbarnsskola har dokumentation upprättats där det framgår vad storstädningen 
ska omfatta, dock saknas dokumentation av den städning som utförs av personalen 
(Hilmersson Sörlin, muntl.). På Åmsele småbarnsskola framgår omfattningen av 
storstädningen och höghöjdsstädningen i städavtalet.  
 
På Hällnäs skola och Åmsele småbarnsskola finns rutiner för vad som ska ingå i den 
storstädning som ska utföras av personalen men det finns inte dokumenterat hur ofta eller 
vad som ska göras (Lindmark, muntl. Johannesson, muntl.) På Granö småbarnsskola finns 
skriftliga rutiner för vad som ingår i den dagliga städningen som utförs av personalen 
(Hilmersson Sörlin, muntl.). På Tvärålunds skola finns rutin för att plocka bort möbler, 
inredning och utrustning för att öka städbarheten vid storstädning, men de är inte 
dokumenterade (Örebrand, muntl.).  
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Tabell 7. Dokumentation av städningens omfattning som finns i verksamheterna idag. 
Dokumentation 
av städrutiner 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Dokumentation av 
vad som ingår i 
städavtalet. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Dokumentation av 
vad som ingår i den 
upphandlade 
storstädningen. 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej 

Dokumentation av 
vad som ingår i 
höghöjdsstädning. 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Dokumentation av 
vad som ingår i den 
storstädning som 
utförs av 
personalen. 

Nej Nej Nej Nej - - 

Dokumentation av 
den dagliga 
städning/veckostäd
ning som utförs av 
personalen. 

Ja Nej Nej Nej - Nej 

 
På några av skolorna finns rutin för utökad städning vid utbrott av smitta. På Åmsele 
småbarnsskola beställs detta muntligt via städpersonalen (Johannesson, muntl.). På övriga 
skolor ska all extra städning beställas av respektive städbolag via rektorerna (Hilmersson 
Sörlin muntl. Lindmark, muntl. Söderberg, muntl.).  
 
Tabell 8. Hygien- och smittskyddsrutiner i verksamheterna idag.  

Hygien- 
och 
smittskydd 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Utökad 
städning vid 
utbrott av 
smitta. 

Ja Nej Nej Ja* Nej Ja* 

*Rutin finns men är inte dokumenterad. 
 
Det finns endast muntliga rutiner för hantering av klagomål eller bristande städning. 
Städbolaget kontaktas då antingen direkt av personal eller via rektor. På flera av skolorna har 
städningen varit bristande och de åtgärder som då vidtagits är att ansvarig chef för skolorna 
haft möte med respektive städbolag där de gått igenom problemen med städningen 
(Signebro, muntl. Nilsson, K. muntl. Söderberg muntl.). På Hällnäs skola noteras klagomål 
enligt skyddsombud med egna noteringar som sedan rapporteras till rektor (Lindmark, 
muntl.). 
 
Vid klagomål på ventilationen kontaktas fastighetsägaren som ansvarar för att kontrollera 
ventilationssystemet och fastighetsskötaren åtgärdar eventuella brister. På Älvbrinkens skola 
och Renforsskolan sker detta vanligen via telefon eller via e-post och går då antingen via 
rektor eller skoladministrationen (Söderberg, muntl. Nilsson, K. muntl.). På Granö 
småbarnsskola (Hilmersson Sörlin muntl.), Hällnäs skola (Lindmark, muntl.) och 
Tvärålunds skola kontaktas fastighetsägaren av personalen (Örebrand, muntl.). På Åmsele 
småbarnsskola kontaktas i vissa fall vaktmästaren i första hand som sedan sköter 
kommunikationen med fastighetsbolaget (Johannesson, muntl.). Ansvariga chefer för 
respektive skola har huvudansvaret för att åtgärder vidtas och att det följs upp. På 
Älvbrinkens skola finns det enligt rektorn ett papper som ska fyllas i (Söderberg, muntl.). Då 
frågor som berör ventilationen även ingår i arbetet med arbetsmiljön finns det möjlighet att 
rapportera avvikelser på ventilationen till fastighetsskötare via den app som numera används 
av skyddsombud på Renforsskolan och Älvbrinkens skola (Nilsson M, muntl. Söderberg, 
muntl.). 



 19 

 
Tabell 9. Rutiner för hantering av klagomål som finns i verksamheterna idag. 

Hantering av 
klagomål 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Hantering av 
klagomål på 
städning/bristande 
städning. 

Ja* Ja* Nej Ja* Ja* Ja* 

Hantering av 
klagomål och 
felanmälan på/av 
ventilationen.  

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja 

*Rutin finns men är inte dokumenterad. 
 
Uppgifter om maximal personsbelastning i lokalerna saknas idag på skolorna. Rektorerna 
uppger att det bör vara fastighetsägarens ansvar, men enligt deras fastighetsskötare ligger 
ansvaret hos verksamheterna (Eriksson, muntl.). Mätningar har utförts för några av skolorna 
enligt fastighetsskötaren och påbörjats på övriga skolor (Eriksson, muntl.). 
 
Tabell 10. Dokumentation från kontroller och undersökningar som finns i verksamheterna idag.  

Dokumentation 
från 
undersökningar 
och kontroller 

Granö 
småbarnsskola 

Hällnäs 
skola 

Tvärålunds 
skola 

Åmsele 
småbarnsskola 

Renforsskolan Älvbrinkens 
skola 

Uppgift om hur 
många personer 
som kan vistas i 
lokalerna utifrån 
ventilationsflöden 
och gällande 
riktvärden. 

- Nej Ja* Ja* - Nej 

*Fanns inte tillgängligt för personalen. 
 
4.5 Förslag till dokumenterat egenkontrollprogram 
I bilaga 6 finns ett förslag till dokumenterat egenkontrollprogram till skolorna i Vindelns 
kommun. Mallen är utformad för att kunna användas gemensamt av skolorna i kommunen. 
Det som har fyllts i mallen gäller för samtliga skolor utifrån vad som framkommit i kontakt 
med fastighetsskötare, rektorer och personal på skolorna. På första sidan finns en 
innehållsförteckning med de delar som bör ingå i egenkontrollen. Vissa delar kan samordnas 
mellan skolorna. Det gäller exempelvis omfattningen av städbolagets städansvar, rutiner som 
rör ventilation och de rutiner som rektorerna ansvarar för. De rutiner som rektorerna 
ansvarar för är beställning av extra städning och kommunikation med fastighetsägare. Övriga 
delar som berör personal och verksamheternas lokaler varierar mellan skolorna och bör 
anpassas därefter. De uppgifter som samlats in via checklistan i bilaga 5 har förts in i 
egenkontrollprogrammet och kan användas som utgångspunkt för ifyllnaden av 
ansvarsfördelning och rutiner på respektive skola.  
 
 
5 Diskussion 
5.1 Material och metodanalys 
Resultatet från Folkhälsomyndigheten (bilaga 1) gav en god bild av hur det ser ut i andra 
kommuner i länet gällande förekomsten av egenkontroll och brister som rör städning och 
ventilation. Då resultatet är inrapporterat från olika miljökontor bör hänsyn tas till 
möjligheten att frågorna tolkats olika av miljöinspektörerna. Bedömningen av skolornas 
egenkontroll kan eventuellt ha försvårats i de fall egenkontrollprogram saknats på skolorna. 
Det kan i bedömningen även ha spelat in vad inspektörerna bedömer vara egenkontroll. Flera 
av frågorna bygger även på svar som uppgetts av olika aktörer och som inte kunnat 
kontrolleras vilket kan ge en variation i svaren. Svar på frågor om filterbyte och OVK-
protokoll kan då variera beroende på vilken kännedom den tillfrågade personen haft.  
 



 20 

Den intervju som hölls med miljöinspektör i Vindelns kommun gav en förståelse för 
bedömningarna till senaste inspektionerna. Intervjuerna med rektorerna gav en inblick i de 
olika förutsättningar som råder skolorna. Det var en fördel att frågorna skickades i förväg via 
e-post då det gav de personer som intervjuades tid att samla in den information som 
efterfrågades. En svårighet med de frågor som gällde egenkontrollen av skolorna var att 
tolkningen av vissa begrepp kan ha varierat. Det var för vissa frågor en nackdel att inte vara 
på plats då vissa frågor kunde kräva förståelse för hur det såg ut på skolan. Intervjuerna gav 
dock tillräcklig information för att kunna göra en kartläggning av den egenkontroll som finns 
i skolorna i dagsläget.  
 
5.2 Folkhälsomyndighetens resultat 
Resultatet från Folkhälsomyndighetens projekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015 visade att 
situationen i Vindeln inte utmärker sig från andra kommuner i länet. Endast miljökontoren i 
Vännäs kommun och Umeå kommun har uppgett de skolor som inspekterats har 
dokumenterat egenkontrollprogram. I övrigt förekommer brister både vad gäller städning 
och ventilation i flertalet kommuner. Resultatet visade att förekomsten av damm på hög höjd 
var vanligt förekommande i skolorna (tabell 6 bilaga 1). Dammansamlingar innebär att luften 
kan återkontamineras och föroreningar blir kvar i lokalerna (Folkhälsomyndigheten 2016 a), 
vilket gör att städningen är viktig för att avlägsna föroreningar från inomhusluften (Smedje 
och Norbäck 2001). Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) bör städning av högt 
belägna ytor förekomma återkommande under året. Saknas rutin för när det ska göras vem 
som är ansvarig försvåras möjligheterna att göra en uppföljning och tillgodose ett eventuellt 
behov av ökad städfrekvens. I skolorna förekommer dessutom ofta högre dammhalter än 
andra inomhusmiljöer (Institutet för miljömedicin 2013) och då det förekommer relativt hög 
fysisk aktivitet i lokalerna kan detta leda till en ökad partikelmängd (Heudorf et al. 2009.). 
Då städfrekvensen har betydelse både för att minska partikelmängden och halten 
djurallergen i deponerat damm bör det vara av betydelse att denna anpassas efter de behov 
som finns i skolornas lokaler (Smedje och Norbäck 2001, Heudorf et al. 2009). Genom att 
följa lagstiftningen ökar möjligheten att skydda barn och unga från hälsobesvär orsakade av 
skolans inomhusmiljö, trots det visar Folkhälsomyndighetens resultat visar att flertalet 
skolor inte uppfyller kraven i miljöbalken (SFS 1998:808) gällande egenkontroll. 
 
Det förekommer klagomål på ventilationen i flera av skolorna (tabell 10 i bilaga 1) och byte av 
luftfilter sker i de flesta skolor inte mer än en gång per år (tabell 10 i bilaga 1). Byte av 
ventilationsfilter bör enligt Folkhälsomyndigheten (2015 a) utföras två gånger per år, för att 
det inte ska ansamlas partiklar, pollen och mögelsporer i filtret som då kan spridas till 
inomhusluften. Det gäller framförallt pollenallergener då dessa har förmåga att uppehålla sig 
i inomhusluften under lång tid (Holmquist och Vesterberg 1999) och möjligen kan ge upphov 
till allergier (Ormstad et al. 1998). I ventilationsfilter finns även risk för mikrobiell tillväxt, 
vilket i en studie av Smedje et al. (2002) kan uppkomma redan efter två månader. Detta kan 
vidare leda till hälsobesvär som irritation i ögon och luftvägar samt nästäppa (Smedje et al. 
2002). Brister vad gäller städning på hög höjd och ventilationen kan upptäckas genom 
regelbunden översyn av verksamheten. Både Socialstyrelsens resultat och resultatet i 
Vindelns kommuns skolor visar att den här typen av ansvarsuppgifter, städning av 
svåråtkomliga ytor och ventilation (Socialstyrelsen 2013 a), tenderar att falla mellan stolarna. 
Saknas regelbunden uppföljning minskar sannolikheten att upptäcka dessa brister och 
möjligheten att vidta åtgärder. Folkhälsomyndighetens resultat visar resultatet att de brister 
som noterats i Vindelns kommuns skolor gällande städning och ventilation förekommer på 
flertalet skolor i länet och att det saknas dokumenterat egenkontrollprogram i samtliga 
skolor i de flesta kommuner i länet (bilaga 1). 
 
5.3 Förslag till fortsatt arbete 
5.3.1 Grundläggande förutsättningar 
Skolorna i Vindelns kommun kan i dagsläget inte visa för tillsynsmyndigheten hur de arbetar 
för att tillgodose elevernas hälsa enligt kravet i 2 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808). Detta 
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då det genomgående saknas dokumentationen av ansvarsfördelning och rutiner i 
verksamheterna. Resultatet visade att det är många aktörer inblandade i frågor som rör 
skolornas inomhusmiljö. Detta försvårar möjligheten att överblicka verksamheten samt att 
det innebär ett tidskrävande arbete vid tillsyn att samla in och redovisa informationen. 
Tillsynsmyndighetens tid i verksamheten innebär en kostnad för verksamheterna och 
möjligheten att vägleda begränsas om det inte finns material att utgå ifrån vid tillsynen. 
 
Med dokumentation av rutiner och ansvarsfördelning underlättas även tillsynsmyndighetens 
arbete att kontrollera verksamheternas lagefterlevnad enligt 26 kap 3 § miljöbalken (SFS 
1998:808) och kontrollera verksamhetsutövarens egenkontroll, hur den är utformad och om 
den fungerar (Folkhälsomyndigheten 2016 b). Saknas egenkontrollprogram försvåras 
tillsynsmyndighetens arbete och verksamhetsutövaren kan inte uppfylla kravet i 2 kap 1 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) som ställer krav på att verksamhetsutövaren ska kunna visa att 
den verksamhet som bedrivs uppfyller hänsynsreglerna och inte orsakar skada på 
människors hälsa.  
 
Vid tidigare inspektioner upplevde tillsynsmyndigheten att rektorerna saknade kännedom 
om var ansvaret på egenkontrollen låg (Holmlund, muntl.), vilket är ett krav enligt 2 kap 2 § 
miljöbalken (SFS 1998:808), att den som bedriver en verksamhet ha den kunskap som krävs 
för att verksamheten inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa. Situationen i Vindelns 
kommuns skolor stämmer överens med resultatet i Socialstyrelsens utredning (2013 a), där 
det framkommer att ansvariga i skolorna saknar kunskap om miljöbalken (SFS 1998:808) 
krav på egenkontroll. Det är viktigt att rektorerna känner till de lagar och regler som finns då 
de har huvudansvaret för att bedriva skolans egenkontroll (SFS 1998:808).  
 
I Vindelns kommuns skolor fanns många rutiner och ansvarsfördelning för frågor som bör 
ingå i egenkontrollen, men de bygger på att åtgärder vidtas först när elever eller personal 
upplevt besvär med inomhusmiljön. Fastighetsskötare kontaktas vid brister men det kan i 
vissa fall ta tid innan åtgärder vidtas. Städtjänster beställs först efter att personal eller elever 
upplever besvär vilket inte är förenligt med miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). 
Resultatet överensstämmer med det i Socialstyrelsens rapport, att det saknas generella 
anpassningar för de med känslighetsbesvär och att det istället utförs särlösningar för elever 
med problem (Socialstyrelsen 2013 a). För att kravet i 2 kap 3 § om förebyggande åtgärder 
för att undvika påverkan på människors hälsa ska kunna uppfyllas behöver rutinerna utföras 
i förebyggande syfte, planeras in och utövas systematiskt på skolorna.  
 
5.3.2 Behov av ansvarsfördelning 
Resultatet visade att det förekom en del oklarheter på skolorna kring hur ansvaret är fördelat 
och vad som kan förväntas av olika aktörer som fastighetsägare och städbolag. Resultatet 
överensstämmer med det i Socialstyrelsens rapport (2013 a), där det framgår att det inom 
kommunala skolor ofta råder oklarheter kring vem som ansvarar för frågor som rör lokaler, 
städning och ventilation. Lokaler, fastighetsskötsel och städtjänster hyrs av skolorna och 
beställningar ska ofta gå via rektorerna. Det innebär en begränsning för 
verksamhetsansvariga både praktiskt och ekonomiskt vad det gäller att påverka 
inomhusmiljön. Trots att barn- och utbildningsnämnden hyr skolornas lokaler och tjänster 
som städning och fastighetsskötsel ansvarar de för att de lokaler som eleverna vistas i inte 
orsakar olägenhet för elever och personals hälsa enligt 9 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). 
Det är därför viktigt med ett fungerande samarbete mellan verksamhetsutövare och 
fastighetsägare. Detta då krav i miljöbalken (SFS 1998:808) kan gälla både skolan och 
fastighetsägaren. Vid upprättandet och tillämpningen av egenkontrollen är det därför viktigt 
att det utförs i samverkan mellan de som berörs av skolans inomhusmiljö. 
 
Trots att frågor som rör ventilationen ligger på fastighetsägaren har verksamhetsutövaren ett 
viktigt ansvar för luftkvaliteten. I skolor är mekaniska ventilationssystem vanliga (Smedje 
och Norbäck 2001) och dessa kan vid bristande konstruktion och underhåll av filter och 
kanaler påverka luftkvaliteten negativt (Clausen 2004). Underhåll av ventilationen är 
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nödvändig för att ventilationens kapacitet ska vara tillräcklig (Institutet för miljömedicin 
2013). Ventilationssystemets kapacitet har betydelse för tillräcklig luftomsättning i lokalerna. 
En otillräcklig ventilation av lokaler och därmed luftutbyte innebär ökad exponering för 
luftföroreningar (Smedje och Norbäck 2000). Det ger en ökad risk för hälsoeffekter 
relaterade till föroreningar som hosta, rinit (Simoni et al. 2010) och förvärrade astmabesvär 
(Smedje och Norbäck 2000). För att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
(FoHMFS 2014:18) med ett uteluftsflöde på ca 7 l/s per person och ett tillägg på minst 0,35 
l/s mer m2 golv area krävs mätningar av luftflödena i lokalerna samt att det vid planering av 
verksamheten tas hänsyn till de luftflöden som finns i lokalerna. Med tillfredställande 
arbetsförhållanden gällande luft samt tillräcklig luftomsättning uppfylls även kraven i 
arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens 
utformning (AFS 2009:2). Genom att upprätta en skriftlig dokumentation av 
ansvarsfördelningen uppfylls kravet i 4 § i förordning (SFS 1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll. 
 
Samverkan och kommunikation mellan fastighetsägare och verksamhetsansvariga är även av 
betydelse då resultat från undersökningar och kontroller kan behöva visas upp för 
tillsynsmyndigheten vid inspektion enligt 26 kap 22 § miljöbalken (SFS 1998:808). 
Rektorerna ansvarar för att bedöma riskerna med verksamheten enligt 6 § i förordning (SFS 
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och behöver då tillgång till OVK-protokoll 
samt att uppgifter om luftflöden i lokalerna. Dessa uppgifter utgör även en grund för 
tillsynsmyndigheten vid bedömning om det föreligger risk för människors hälsa. Krav på 
luftkvaliteten och underhåll av ventilationssystemet finns även i arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2009:2) och boverkets föreskrifter om regelbunden funktionskontroll av 
ventilationssystem (BFS 2011:16, OVK 1) som då bör kunna uppfyllas. 
 
Upphandlingen av städningen utförs på förvaltningsnivå, men det största ansvaret ligger hos 
rektorerna då de ansvarar för att beställa tjänster vad gäller städning och fastighetsskötsel. 
De effekter som kunnat konstateras till följd av bristande ventilation är dels generella 
hälsobesvär som hosta, nästäppa (Simoni et al. 2010), irritation i ögon och luftvägar (Smedje 
et al. 2002), vilket kan göra det svårt att visa på orsakssamband kopplade till inomhusmiljön. 
Studier visar att ökad förekomst av luftburna partiklar till följd av bristande ventilation kan 
leda kroniska hälsoeffekter som pälsdjursallergi (Smedje et al. 2001) och att förekomst av 
damm och föroreningar lett till utveckling av astma (Smedje och Norbäck 2001). Flera 
undersökningar visar även att barn med överkänslighet fått mer besvär, försämrad 
lungfunktion vid högre partikelmängd (Dijken et al. 2005, Castro et al. 2009), vilket är 
vanligt förekommande i skolmiljöer (Fox et al. 2005). Det innebär att det kan vara svårt för 
elever att påvisa de hälsoeffekter som uppkommer till följd av brister i inomhusmiljön. Det 
innebär problem om det krävs att hälsobesvär uppkommer för att åtgärder på skolan ska 
vidtas. 
 
Resultatet från Institutet för miljömedicins undersökning (2013) visar att astma- och 
allergirelaterade sjukdomar bland barn ökar, samtidigt som Folkhälsomyndighetens rapport 
(2015 b) visar att det förekommer många brister vad gäller städning och ventilation i 
skolorna. Tillsynsmyndigheten har enligt 26 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) utöver 
ansvaret att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken (SFS 1998:808) ansvar för att ge 
rådgivning och information för att skapa förutsättningar så att miljöbalken och tillhörande 
föreskrifter efterföljs. Det kan vara ett problem om tillsynsmyndigheten upplever att de 
allmänna råden inte tas på allvar. Resultatet visade att det saknats kunskap om egenkontroll, 
de krav som ställs i miljöbalken och de risker som kan orsakas av inomhusmiljön (Holmlund, 
muntl.). Det kan då vara svårt att endast med vägledning från tillsynsmyndighetens sida 
skapa de förutsättningar som behövs enligt 2 kap 2 § (SFS 1998:808) för att bedriva 
egenkontroll. Frågor som berör miljölagstiftningen blir nedprioriterade inom 
skolverksamheterna, vilket skulle kunna förklaras av att den lagstiftning som skolorna 
omfattas av är omfattande och rektorerna saknar utbildning som tar upp miljölagstiftningen. 
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Då miljölagstiftningen innebär tolkningsutrymme kan detta innebära en begränsning snarare 
än frihet för verksamhetsutövarna vad det gäller att upprätta egenkontroll. 
 
En slutsats i Socialstyrelsens rapport är att det krävs skärpt tillsyn av att den fysiska miljön 
för att skolorna ska uppfylla gällande lagstiftning (Socialstyrelsen 2013 a). Det arbetet kan 
dock försvåras då tillsynsmyndigheten upplever att lagstödet är otydligt och det saknas 
föreskrifter på området (Holmlund, muntl.). Med ett förslag på egenkontrollprogram kan 
förutsättningarna förbättras inom de kommunala skolorna genom att ge 
verksamhetsutövaren ramar för ett fortsatt arbete. För det krävs en överblick över 
verksamheten och att de i fortsättningen arbetar regelbundet och systematiskt med att vidta 
åtgärder. Detta för att uppfylla gällande lagstiftning samt förbättra villkoren för de som vistas 
i skolornas lokaler.   
 
5.3.3 Behov av rutiner och dokumentation 
De uppgifter som saknar ansvarig tillfaller enligt resultatet ofta på skolpersonalen, vilket gör 
att ansvaret är självpåtaget snarare än fördelat och att uppgifter utförs när det finns tid och 
behov. Utan dokumentation är det lätt att rutiner blir beroende av personer istället för att 
förankras i organisationen, och kan då upphöra i de fall personal slutat. Det gäller exempelvis 
rengöring av verksamhetens utrustning som på flertalet skolor saknade ansvarig. Utan 
rengöring av sådana ytor som ofta kommer i kontakt med händer finns det enligt 
Folkhälsomyndigheten (2015 c) ökad risk för bakterie- och virusspridning. Rengöring av 
verksamhetens utrustning bör därför enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) ingå 
som rutin i egenkontrollen. På bords- och golvytor ansamlas tarmbakterier 
(Folkhälsomyndigheten 2015 c) som kräver rengöring för att dessa ska avlägsnas.  
 
Resultatet visade att det saknas rutin för rengöring av textil inredning på några skolor och att 
där det fanns sådana rutiner utförs det i mån av tid. Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 
2014:19) bör rengöring av textil inredning ingå i storstädningen som bör ske återkommande 
under året. Ansvaret för beställning av storstädning ligger hos rektorerna som saknar 
kännedom om vilken utrustning som finns. Därför krävs dokumentation över vad som ska 
ingå i storstädningen. Användningen av textilier bör anpassas till möjligheten av att ha 
möjlighet att rengöra dessa. Då beslut om inköp utförs av personal och förvaltningar och 
städningen till största del utförs av städbolaget krävs tydlighet både vad gäller inköp och 
rengöring av möbler och inredning. I nuläget finns risk att personal gör inköp med hänsyn 
till trevnad för de som vistas i lokalerna och inte med hänsyn till städbarhet. Redan vid inköp 
av möbler och inredning kan förutsättningarna för städningen påverkas. Detta genom att 
minska användningen av textiler och öppen förvaring som kan medföra ökade 
koncentrationer av deponerat damm och djurallergener, vilka vidare kan förvärra besvären 
hos de som har allergi och i särskilt barn med astma (Smedje och Norbäck 2001). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) bör det vid planering och utformning av 
verksamheten tas hänsyn till frågor om städning och hygien. Det gäller även mattor, vilka bör 
undvikas då dessa ökar halten allergener (Causer et al. 2004). Vid dammsugning av mattor 
försvinner främst större partiklar medan allergener, som är betydligt mindre, har en förmåga 
att stanna kvar i inomhusluften (Causer et al 2004). Genom att välja mindre dammsamlande 
möbler kan halten allergenhalten minskas avsevärt (Zhang et al. 2006). I nuläget ansvarar 
skolpersonalen för rengöring av den inredning som de själva tar in. Det kan dock innebära 
problem om personal slutar. Med riktlinjer för inköp av möbler och inredning kan skolorna 
undvika att möbler och inredning införskaffas som innebär problem gällande städbarhet. 
 
Med dokumenterade rutiner över städningen finns möjlighet till uppföljning av städningen, 
vilket enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) bör vara en del av egenkontrollen och 
utföras kontinuerligt. I dagsläget utförs uppföljning endast när städningen är bristande. Det 
gäller även vid uthyrning av lokaler. Städningen bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 
2014:19) anpassas efter belastningen vilket innebär att den kan behöva utökas. Det innebär 
att skolan bör ansvara för att säkerställa att städningen vid uthyrning av lokaler är 
tillfredställande. Städningen bör utföras så att föroreningar som kan leda till olägenhet för 
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människors hälsa avlägsnas från lokalerna (Folkhälsomyndigheten 2015 c). Detta för att 
minska de höga damm- (Institutet för miljömedicin 2013) och partikelmängder (Heudorf et 
al. 2009). Detta är av betydelse för elevers hälsa då partiklarna kan orsaka försämrad 
lungfunktion (Castro et al. 2009), nästäppa (Simoni et al. 2010) samt att barn med 
överkänslighet kan få förvärrade hälsobesvär (Dijken et al. 2005). Städningen kan även 
behöva utökas vid utbrott av smitta, för att hindra smittspridning, främst gäller det 
hygienutrymmen, som toaletter men även ytor som ofta kommer i kontakt med händer 
(Folkhälsomyndigheten 2015 c). 
 
Egenkontrollen bör enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) innefatta rutiner för 
klagomålshantering. Städning utöver det som ingår i städavtalet, ska i dagsläget beställas av 
rektorerna. Detta gäller även i de fall städningen ansetts vara bristande. Utan uppföljning, 
dokumentation över de brister som upptäcks och de klagomål som kommer in försvåras 
möjligheten att åtgärda källan till problemet. Flera studier visar att städfrekvensen har 
betydelse för kvaliteten på den utförda städningen vad gäller förekomsten av damm och 
allergener i jämförelse med vad städmaterial och metoder har (Heudorf et al. 2009, Smedje 
2002). Om städfrekvensen är orsaken till bristande städning finns risk att detta innebär en 
omkostnad som i längden bör vara mer kostsam än införandet av egenkontroll. 
Egenkontrollen ger möjlighet till ett förebyggande arbete som innebär ett tydliggörande av de 
brister som finns i skolan. Detta bör ses som ett underlag till samverkan mellan olika aktörer 
och möjlighet till politiskt stöd i frågor som rör skolornas inomhusmiljö.  
 
5.3.4 Tillämpning av egenkontrollen 
Frågor som rör inomhusmiljön och omfattas av miljölagstiftningen får i dagsläget låg 
prioritet i skolorna i Vindelns kommun, både enligt rektorer och miljöinspektör från 
tillsynsmyndigheten (Nilsson K., muntl. Signebro, muntl. Söderberg, muntl. Holmlund, 
muntl.). Arbetet med egenkontrollen bör kunna underlättas genom att samordna det med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016 b) kan det vara en 
fördel om en verksamhet som berörs av flera olika lagstiftningar med krav på egenkontroll 
kan samordna arbetet med egenkontrollen. Skolorna har ett ansvar inte bara gentemot 
miljölagstiftningen utan även arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter som ställer krav 
på arbetsmiljön (SFS 1977:1160) och att den ska anpassas efter enskilda individers olika 
förutsättningar (SFS 1977:1160). Det gäller även för egenkontrollen att hänsyn ska tas till 
personer som är känsligare än normalt (Prop. 1997/98:45). Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär kontinuerlig uppföljning riskbedömning och dokumentation (AFS 
2001:1) och är förenlig med miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). Det finns redan 
avsatt tid i skolorna för att arbetsgivaren varje år göra en dokumenterad uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). En checklista och handlingsplan i likhet med 
den som finns i förslaget till egenkontrollprogram i bilaga 6, används även i 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Förslaget till egenkontrollprogrammet i bilaga 6 är avsett att ge förutsättningar för skolorna 
att regelbundet följa upp och revidera egenkontrollen och med hjälp av den vidta åtgärder 
som ett förebyggande arbete enligt 2 kap 3 § (SFS 1998:808). Avsikten har varit att 
tydliggöra hur verksamhetsutövarna själva kan arbeta i fortsättningen för att uppfylla 
miljöbalkens krav på egenkontroll i 26 kap 19 § (SFS 1998:808). Skolorna behöver själva 
upprätta rutiner för kontinuerlig uppföljning av riskerna i verksamheten så att 6 § i 
förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll kan uppfyllas. Innehållet i 
egenkontrollprogrammet kan på så sätt anpassas efter omfattningen och de risker som finns i 
verksamheterna. 
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6 Slutsatser 
• I sju av nio kommuner i Västerbottens län saknas dokumenterat egenkontrollprogram 

i skolorna och miljöbalkens krav på egenkontroll kan inte uppfyllas.   
• Ansvarsfördelning och uppgifter som rör städning och ventilation finns i skolorna i 

Vindelns kommun i dagsläget, dock saknas dokumentation och förebyggande arbete 
för att kraven i miljöbalken och tillhörande lagstiftning ska uppfyllas. 

• Ett anpassat egenkontrollprogram i bilaga 6 bör öka förutsättningarna för skolorna 
att uppfylla gällande lagstiftning. För det krävs att den ansvarsfördelning och de 
rutiner som saknas i skolorna upprättas.  

• Ett fortsatt arbete bör bestå av en undersökning av skolans nuvarande arbete med 
inomhusmiljön samt att en handlingsplan upprättas för vidtagande av åtgärder. I 
fortsättningen bör arbetet även innefatta en regelbunden uppföljning och revidering 
av egenkontrollprogrammet. Detta bör kunna samordnas med skolans systematiska 
arbetsmiljöarbete.  
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Bilaga 1 – Resultat från Folkhälsomyndighetens 
projekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015  
 
Följande resultat är ett en sammanställning av ett urval frågor från en webbenkät ifylld av 
miljökontor i deltagande kommuner i Västerbottens län.  
 
Tabell 1. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur många grund- och 
gymnasieskolor har ert miljökontor tillsyn över enligt ert verksamhetsregister, fyll i med siffror.” samt ”Hur 
många skolor har ert miljökontor genomfört tillsyn på inom projektet, fyll i med siffror.” 

Kommun Antalet skolor i 
verksamhetsregister. 

Antalet skolor miljökontoren 
genomfört tillsyn av inom 
projektet. 

Bjurholm 1 1 
Dorotea 2 2 
Malå/Norsjö 4 4 
Skellefteå 58 27 
Sorsele 3 1 
Umeå 72 25 
Vindeln 6 6 
Vännäs 5 5 

 
Tabell 2. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur bedömer ni att egenkontrollen 
fungerar vad gäller städning?”. 

Kommun Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
Bjurholm  1   
Dorotea 1 1 0 0 
Malå/Norsjö 0 0 0 4 
Skellefteå 2 20 5 0 
Sorsele 0 3 0 0 
Umeå 0 2 4 18 
Vindeln   4 2 
Vännäs 1 3  1 

 
Tabell 3. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur bedömer ni att egenkontrollen 
fungerar vad gäller ventilation?”. 

Kommun Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
Bjurholm  1   
Dorotea 1 0 0 0 
Malå/Norsjö 0 0 0 4 
Skellefteå 9 16 2 0 
Sorsele 0 0 3 0 
Umeå 6 11 1 7 
Vindeln   6  
Vännäs  5   

 
Tabell 4. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Har skolorna ett dokumenterat 
egenkontrollprogram?” 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm  1 
Dorotea 0 2 
Malå/Norsjö 0 4 
Skellefteå 0 27 
Sorsele  3 
Umeå 14 11 
Vindeln  6 
Vännäs 5  

 
Tabell 5. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur bedömer ni att städbarheten av 
skolornas lokaler och inredningar är?”. 

Kommun Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
Bjurholm  1   
Dorotea 0 2 0 0 
Malå/Norsjö 0 2 2 0 



 

Skellefteå 6 19 1 1 
Sorsele 0 3 0 0 
Umeå 0 5 8 12 
Vindeln 0 3 2 1 
Vännäs 2 2  1 

 
Tabell 6. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Finns synligt damm på hög höjd, på 
skåp, armaturer, ventilationsdon etc?”. 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm 1  
Dorotea 2 0 
Malå/Norsjö 4 0 
Skellefteå 21 6 
Sorsele 3 0 
Umeå 23 2 
Vindeln 6 0 
Vännäs 4 1 

 
Tabell 7. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur bedömer ni att städningen 
allmänt är i skolorna?”. 

Kommun Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
Bjurholm  1   
Dorotea 2 0 0 0 
Malå/Norsjö 0 4 0 0 
Skellefteå 6 17 4 0 
Sorsele 0 3 0 0 
Umeå 1 4 14 6 
Vindeln 0 3 2 1 
Vännäs  4 1  

 
Tabell 8. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Har ni/kommer ni att förelägga 
skolorna att åtgärda städningen?”. 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm 1  
Dorotea 0 2 
Malå/Norsjö 0 4 
Skellefteå 0 27 
Sorsele 0 3 
Umeå 24  
Vindeln 6 0 
Vännäs 5  

 
Tabell 9. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Har skolorna godkänd OVK?”. 

Kommun Ja Nej Vet ej 
Bjurholm  1  
Dorotea 1 1 0 
Malå/Norsjö 4 0 0 
Skellefteå 25 0 2 
Sorsele 3 0 0 
Umeå 22 2  
Vindeln 6 0 0 
Vännäs 2 3  

 
Tabell 10. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Byts ventilationsfilter mer än en 
gång per år?”. 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm  1 
Dorotea 0 2 
Malå/Norsjö 0 4 
Skellefteå 12 15 
Sorsele 3 0 
Umeå 0 25 
Vindeln 0 6 
Vännäs  5 

 



 

Tabell 11. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Finns klagomål på ventilationen i 
skolorna?”. 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm 1  
Dorotea 1 1 
Malå/Norsjö 2 2 
Skellefteå 16 11 
Sorsele 3 0 
Umeå 7 17 
Vindeln 3 3 
Vännäs 3 2 

 
Tabell 12. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Hur bedömer ni att luftkvaliteten 
allmänt är i skolorna?”. 

Kommun Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
Bjurholm  1   
Dorotea 2 0 0 0 
Malå/Norsjö 2 2 0 0 
Skellefteå 12 15 0 0 
Sorsele 0 3 0 0 
Umeå 8 16 1 0 
Vindeln 2 4 0 0 
Vännäs  3 2  

 
Tabell 13. Visar hur miljökontoren i de olika kommunerna svarat på frågan ”Har ni/kommer ni att förelägga 
skolorna att åtgärda ventilationen?”. 

Kommun Ja Nej 
Bjurholm 1  
Dorotea 0 2 
Malå/Norsjö 0 4 
Skellefteå 0 27 
Sorsele 0 3 
Umeå 7 18 
Vindeln 0 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 – Informationsbrev till rektorer 
 
Dokumenterat egenkontrollprogram - Vindelns skolor 
 
Bakgrund 
Under 2014-2015 utförde miljö- och byggkontoret i Vindelns kommun tillsyn på 
kommunens skolor med fokus på städning och ventilation. Vid besöken kom det fram 
att skolorna inte uppfyller miljöbalkens krav på dokumenterad egenkontroll. 
Skolorna har därför förelagts att upprätta dokumenterade rutiner gällande städning 
och ventilation som ska tillämpas i verksamheten innan 31 december 2016.  
 
Egenkontroll enligt miljöbalken är ett löpande systematiskt arbete för att förebygga 
att inomhusmiljön eller det man gör i verksamheten påverkar hälsan eller miljön 
negativt. Ett egenkontrollprogram är en samling av verksamhetens rutiner när det 
gäller inomhusmiljö och miljöarbete. Egenkontrollen har likheter  
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetssätten kan med fördel  
samordnas.  
 
Om projektet 
För att hjälpa er att komma igång med arbetet kommer jag som mitt examensarbete 
upprätta ett förslag till dokumenterat egenkontrollprogram åt skolorna i Vindelns 
kommun.  
 
Egenkontrollen ska vara anpassad efter verksamheten och därför behöver jag er hjälp 
med att ta fram den. Min tanke är att vi bokar in ett möte där vi tillsammans går 
igenom de rutiner och den ansvarsfördelning som finns inom er verksamhet. Utifrån 
det kommer jag ta fram ett egenkontrollprogram som jag presenterar för er vid 
ytterligare ett möte där det är en fördel om även skyddsombud deltar. 
 
Hanna Beccau 
Studerande på miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet 
 
Vid frågor, kontakta gärna mig på: 
hannabeccau@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 – Intervju med miljöinspektör 
 
Intervju med Malin Holmlund; miljöinspektör, miljö- och byggkontoret i 
Vindelns kommun 2016-03-23 
 
Vilka problem upplever du att det finns vad gäller er tillsyn av skolornas inomhusmiljö? 
Tillsynen av skolornas inomhusmiljö har varit eftersatt och tillsynsbesök har bara gjorts vid 
klagomål eller anmälningar. Skolorna i Vindeln betalar ingen årlig avgift utan de betalar 
timtaxa vilket kan leda till att de verksamheter som betalar årlig avgift prioriteras i 
tillsynsplaneringen då de har rätt till ett visst antal timmars tillsyn. I och med att det inte har 
gjorts någon regelbunden återkommande tillsyn har skolornas rektorer inte haft kunskap om 
miljöbalkens krav gällande skolor. Eftersom tillsynen har varit sporadisk har det oftast inte 
skett någon uppföljning av de brister som uppmärksammats på skolorna vilket gjort att en 
del ärenden runnit ut i sanden. Samma brister kan ha påtalats vid flera tillfällen utan att 
några åtgärder vidtagits.  
 
Ett problem med tillsynen är att lagstödet är otydligt och att det saknas föreskrifter på 
området. Allmänna råd är inte bindande på samma sätt och det krävs mer motivering av 
tillsynsmyndigheten för att kunna ställa krav utifrån allmänna råd. Min personliga 
uppfattning är att verksamhetsutövarna upplever detta som otydligt och de tror att våra krav 
är rekommendationer och inget som måste följas. Att det saknas föreskrifter sänder signalen 
att de här frågorna inte har så stor vikt och att det inte har någon egentlig betydelse om man 
följer de allmänna råden eller ej. 
 
Vilken inställning upplever du att rektorer haft till egenkontrollen vid inspektionerna? 
Den vanligaste reaktionen är att de inte känner till egenkontrollen. Åtminstone inte 
begreppet, sedan kan det hända att de ändå jobbar med sådant som ingår i egenkontrollen. 
Det har även upplevts som oklart på skolorna, var ansvaret ör egenkontrollen ligger. En 
liknande reaktion var det då det inom livsmedelslagstiftningen ställdes krav på att det skulle 
finnas egenkontroll, men idag är det mer accepterat. När vi informerat om egenkontrollen 
har några rektorer reagerat på att de redan arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och undrat om det då innebär ytterligare jobb. Rektorerna har många ansvarsområden om en 
reaktion har varit att man inte tycker sig ha tid med något ytterligare och att egenkontrollen 
har låg prioritet jämfört med andra uppgifter.  
 
Några rektorer har ifrågasatt om det verkligen finns några negativa hälsoeffekter av damm 
och smuts. Vi har fått reaktioner om att smuts bara är nyttigt för att barnen ska stärka sitt 
immunförsvar. Under 2014-2015 var professor Agnes Wold uppmärksammad i media med 
uttalanden om att smuts inte gör oss sjukare eller mer allergiska. Flera rektorer har tagit det 
till sig som att det gäller även för skolmiljön. Det har ibland varit svårt för oss att bemöta det 
då det ju finns forskning som talar för både positiva och negativa hälsoeffekter av damm och 
bakterier. Mediabilden har varit ganska entydig att samhället lider av bacillskräck och 
Folkhälsomyndigheten har inte nått ut med argument för att förankra de allmänna råden om 
städning i skolor.  
 
Vad tror du att det beror på att skolorna inte uppfyller miljöbalkens krav på egenkontroll? 
Jag tror att kraven på att det ska finnas inte funnits lika länge på skolorna som för övriga 
anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, åtminstone har det inte ställts lika hårda 
krav av tillsynsmyndigheterna.  
 
På de kommunala skolorna är det svårt att samordna arbetet med egenkontrollen då det är 
många inblandade och städavtal, rutiner och ansvarsfördelning skiljer sig åt mellan skolorna. 
På vissa skolor har personalen visst ansvar för städning och på en annan skola anlitas 
städning och tvättning för samma uppgift.  



 

 
Hur kommer ni på miljö- och byggkontoret i Vindelns kommun att följa upp 
inspektionerna? 
Det kommer att utföras uppföljande inspektioner under hösten. Beroende på hur det ser ut 
då kommer de eventuellt att föreläggas med vite för att se till att åtgärderna vidtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 – Intervjufrågor till rektorer 
 
 
Intervjufrågor  
 
Hur lång tid har du haft din nuvarande tjänst och vad har du för tidigare erfarenhet inom 
yrket? 
 
Känner du till miljöbalkens regler om egenkontroll? I så fall, hur fick du kännedom om 
reglerna om egenkontroll? Ingick det i rektorsutbildning? 
 
Hur upplever du att skolans SAM-arbete fungerar? 
 
Bör arbetet med egenkontrollen införas i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 
Varför tror du skolan inte har upprättat ett dokumenterat egenkontrollprogram? 
 
Vilken/vilka faktor(er) bedömer du är viktig/a för att egenkontrollen ska kunna tillämpas? 
 
Bedömer du är det finns några svårigheter vid införandet av egenkontrollen? I så fall vilka? 
 
Finns det enligt din bedömning tillräcklig vägledning att tillgå om egenkontrollen? 
 
Finns det anledning att samverka med andra kommunala skolor vad gäller arbetet med 
egenkontroll?  
 
Vilka anser du är de största problemen på er skola vad gäller inomhusmiljön? Vad bör 
prioriteras? 
 
Hur informerar ni övrig personal på skolan om arbetet med egenkontrollprogram? 
 
Hur samarbetar ni med fastighetsägare vad gäller problem med inomhusmiljön? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 – Checklista - Egenkontrollprogram 
 
Ansvarsfördelning 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns den städning 
som städföretaget 
ansvarar för 
dokumenterat? 

   

Förekommer 
storstädning som 
utförs av personalen? 

   

Finns städning som 
personalen ansvarar 
för? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
ventilationsdon? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
ventilationskanaler? 

   

Finns 
ansvarsfördelning för 
drift och underhåll av 
ventilationen? 

   

 
Skötsel, underhåll och lokalanvändning 
Städning 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
rengöring av 
textilier i 
verksamheten? 

   

Finns rutin för 
inköp av 
möbler/inredning 
för att underlätta 
städning? 

   

Finns rutin för hur 
uppföljning av 
städningen ska gå 
till? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
musikinstrument? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
gymnastikredskap? 

   

Finns rutin för hur 
uppföljning efter 
uthyrning av 
lokaler ska gå till? 
 

   



 

Finns rutin för 
underhåll av 
luftrenare? 

   

 
Ventilation 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
kommunikation 
med 
fastighetsbolaget 
om 
ventilationsfrågor?  

   

Tas hänsyn till 
ventilationens 
kapacitet vid 
planering av 
verksamheten? 

   

Finns rutin för 
påslag av 
ventilation i 
gymnastiksalen? 

   

 
 
Lokalvård och städschema/städavtal 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
städavtalet?  

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
storstädningen? 

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
höghöjdsstädning? 

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i den 
storstädning som 
utförs av 
personalen? 

   

Finns 
dokumentation av 
den dagliga 
städning som 
utförs av 
personalen? 

   

 
Hygien och smittskyddsrutiner  

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
utökad städning 

   



 

vid utbrott av 
smitta? 

 
Hantering av klagomål 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
hantering av 
klagomål på 
städning/bristande 
städning? 

   

Finns rutin för 
hantering av 
klagomål och 
felanmälan på/av 
ventilationen? 
Av rutinen ska 
framgå vem som 
ansvarar för att 
felanmäla, hur 
felanmälan ska 
göras, samt hur 
det ska 
dokumenteras och 
följas upp. 

   

 
Dokumentation från undersökningar och kontroller 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns uppgift om 
maximal 
personbelastning i 
lokalerna? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 6 – Förslag till egenkontrollprogram 
 
 
 

 
 
 
 

Egenkontrollprogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Förord 
 
Det här arbetet har utförts som ett examensarbete för kandidatexamen i miljö- och 
hälsoskydd för institutionen Ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. 
Egenkontrollprogrammet är fokuserat på städning och ventilation som en uppföljning av 
Folkhälsomyndighetens projekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Sammanställningen av 
miljökrav och rekommendationer är hämtad från andra kommuners hemsidor där sökord 
som ”egenkontroll” och ”skola” använts. Många kommuner har kommit långt vad gäller 
vägledning för egenkontrollen, för mer information och material finns detta att hämta på 
följande kommuners hemsidor: Lund kommun, Järfälla kommun, Kalmar kommun, Umeå 
kommun och Stockholms stad. 
 
Vid frågor kring egenkontrollprogrammet, kontakta mig på e-post: hannabeccau@gmail.com 
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1 Begrepp och förkortningar 
 
 
Egenkontroll Sådana aktiviteter, rutiner, åtgärder m.m. som en verksamhets utövare 

på egen hand har att planera, genomföra och följa upp enligt 26 kap 19 
§ MB och enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna 
bestämmelse. (Enligt NFS 2001:2) 

 
Kontrollprogram En handling som myndigheten kan begära där verksamhetsutövaren 

bedriver hela eller vissa delar av egenkontrollen. (Enligt NFS 2001:2) 
 
MB Miljöbalken 
 
FVE Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
 
FoHMFS  2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. 

Rekommendationer för tillämpning av 9 kap 3 § och 26 kap 22 § MB 
vad gäller ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål.  

 
FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, 

fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Rekommendationer för 
tillämpning av 9 kap 3 §, 2 kap. 4 § och 26 kap 19 § MB samt 4-7 §§ 
FVE.   

 
NFS 2001:2 Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll till 26 kap 19 § MB 

och FVE. 
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2 Sammanställning av rekommendationer och 
miljökrav 
 
Den som driver en förskola, skola och eller fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte 
orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Som ansvarig för verksamheten måste 
verksamhetsutövaren ha de kunskaper som krävs för att uppfylla bestämmelserna i 
miljöbalken. Syftet med det här dokumentet är att informera om hur miljöbalken och dess 
följdlagstiftning styr verksamhetens utformning.    
 
Egenkontrollen – 26 kap 19 § MB 
Den som bedriver en verksamhet ska bedriva egenkontroll. Egenkontrollen innebär att 
verksamhetsutövaren regelbundet ska planera och kontrollera verksamheten. Omfattningen 
av egenkontrollen beror på vilken verksamhet som bedrivs, dess storlek och i vilken grad den 
påverkar människors hälsa och miljön. Det är den som är verksamhetsansvarig är skyldig att 
bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Det gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt 
några krav.  
 
Krav på dokumentation – 4-6 § FVE 
För anmälningspliktiga verksamheter som skolor, förskolor och fritidshem finns krav på 
dokumentation av egenkontrollen, som ska kunna visas upp för miljökontoret vid inspektion. 
Dokumentationen underlättar även för personal att göra rätt och hjälper den som är 
verksamhetsansvarig att följa upp verksamheten då det är hen som har bevisbördan för att 
visa att egenkontrollen fungerar. 
 
Ansvarsfördelning – 4 § FVE 
Ansvaret inom miljöområdet ska fördelas och dokumenteras. De som fått ett ansvar måste 
också ha kompetens, befogenhet och resurser för att kunna vidta åtgärder. För att skolor ska 
kunna leva upp till miljöbalkens krav på hälsoskydd och bra inomhusmiljö krävs samverkan 
med fastighetsförvaltaren. Det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan 
skolans ledning och förvaltaren. För att egenkontrollen ska användas och fungera är det även 
viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.  
 
Rutiner för att förebygga olägenheter – 5 § FVE 
Det ska finnas rutiner i verksamheten så att den som är verksamhetsansvarig hela tiden kan 
se till att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick. Rutinerna ska dokumenteras och 
se till att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt.  
 
Riskbedömning – 6 § FVE 
Den som är verksamhetsansvarig ska regelbundet och systematiskt identifiera och bedöma 
de risker som finns med verksamheten utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Det arbetet ska 
dokumenteras.  
 
Tillämpning 
Egenkontrollen bör införas i verksamheten så att den blir en del av det dagliga arbetet. För 
att underlätta arbetet kan egenkontrollen rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arbetet 
med egenkontrollen förs in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även kraven i 
räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete bör kunna arbetas in i 
verksamhetens samlade egenkontroll.  
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Ventilation – FoHMFS 2014:18 
Inomhusluften förorenas kontinuerligt av människor, byggmaterial och inredning mm. 
Bristande ventilation kan orsaka många olika hälsobesvär som bland annat allergiska besvär, 
huvudvärk, trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. För att undvika sådana 
hälsobesvär ska ventilationen anpassas efter lokalen och måste regelbundet underhållas. 
Ventilationens luftflöden ska anpassas efter hur många personer som vistas i lokalen. För att 
uppfylla det bör det finnas ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person samt ett tillägg på minst 
0,35 l/s och kvadratmeter golvyta enligt Folkhälsomyndigheten. Luftflödet mäts i samband 
med kontroll av ventilationen men det är verksamheten som ansvarar för att ta reda på 
uppgift om hur många personer som kan vistas i lokalen och planera verksamheten efter 
detta.  
 
Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med 
hjälp av en behörig besiktningsman (SFS 2011:338). Detta kallas för OVK, obligatorisk 
ventilationskontroll, och för skolor samt förskolor ska ventilationssystemet kontrolleras vart 
tredje år. OVK innebär en kontroll av att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde då 
systemet togs i bruk. Tänk på att en godkänd OVK inte är en garanti för att ventilationens 
luftflöden är anpassat efter det antal personer som normalt vistas i lokalen. Finns misstanke 
om att ventilationen inte fungerar tillfredsställande eller att luftflödena inte är anpassade till 
antalet personer som vistas i lokalen bör den som är verksamhetsansvarig se till att 
ventilationen kontrolleras och att luftflödena mäts upp. Om brister upptäcks ska den som är 
verksamhetsansvarig se till att dessa åtgärdas.  
 
Städning – FoHMFS 2014:19 
En välstädad och ren miljö är viktigt för att alla som vistas på skolan ska må bra. Ett 
städschema ska upprättas där det framgår vem som städar, var och hur ofta. Här ska även 
storstädning och rengöring av textilier, möbler och annan utrustning som gymnastikredskap 
och musikinstrument ingå. Rum där barn vistas mer än tillfälligt samt hygienutrymmen ska 
städas dagligen. Då städningen ska anpassas efter belastningen av lokalerna kan denna 
behöva utföras flera gånger per dag. Högt belägna horisontella ytor, ventilationsdon, lampor 
och liknande ska städas i den omfattning som behövs för att undvika att damm ansamlas. 
Stoppade möbler och textila mattor bör dammsugas varje dag. Gardiner, draperier, textila 
leksaker, utklädningskläder, madrasser och kuddar bör tvättas två gånger per år. 
Utrustningen som finns i verksamheten förvaras bäst i skåp. En kontinuerlig uppföljning är 
viktig för en fungerande städning. Även delaktighet från personal, elever och barn är då 
betydelsefull. Det kan innebära att man ställer upp stolar och håller ytor fria så att det går 
lättare att städa. Se också till att ha lättstädad möblering. Detta bör personalen ta hänsyn till 
vid inköp av möbler och inredning.  
 
Temperatur 
Lufttemperaturen är en viktig faktor för ett bra inomhusklimat, och bör vara mellan 20 och 
22 grader. Golvtemperaturen rekommenderas att vara runt 18 grader och ska inte vara lägre 
än 16 grader. Temperaturskillnaden mellan 0,1 respektive 1,1 meter över golvet ska vara 
mindre än 3 grader. För hög temperatur kan orsaka besvär för dom som vistas i lokalen. För 
att undvika för hög temperatur kan det behövas avskärmning av solen, särskilt i västerlägen.  
 
Fukt 
Fuktskador i byggnader kan orsaka många olika hälsoproblem. Av fuktskador kan det bildas 
mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Det kan även frigöras kemiska ämnen från 
material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Tecken på fuktskada kan vara 
missfärgning, avvikande lukt och bubblor i golvmattor. Misstanke om fuktskada ska alltid 
utredas. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem. 
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Varmvatten 
Tillväxt av bakterier, som Legionella-bakterien kan minimeras genom att temperaturen på 
varmvattnet i tappställen och ledningar har rätt temperatur, samt att ledningarna är 
utformade på rätt sätt. Om varmvattenberedare används ska den ständigt hålla en 
temperatur på 60 grader som lägst och varmvattnet i ledningarna ska vara minst 50 grader. 
Där det finns risk för skållning, d.v.s vid kranar där små barn själva använder varmvattnet, 
får regleringen av varmvattnet till lägre temperaturer ske först i blandaren. Regleringen ska 
då vara fackmannamässigt utförd. Kontakta fastighetsägaren om du är osäker. Duschar ska 
regelbundet spolas igenom för att förhindra tillväxt av bakterier, vilket är extra viktigt efter 
lov då vattnet stått still i ledningarna under en längre period. 
 
Toaletter 
Det bör finnas minst en toalett per 15 barn på skolor och dessutom en personaltoalett. På 
förskolor bör det finnas en toalett per 10 barn. För handhygien ska det alltid finnas tvål och 
engångshanddukar. Toaletter ska förses med lock för att förhindra spridning av bakterier vid 
spolning.  
 
Astma och allergi 
Idag är det vanligt med sjukdomar som är kopplade till överkänslighet som astma och allergi 
mot djur eller pollen exempelvis. För att minska besvären i förskolan, skolan och på 
fritidshemmet ska den som är verksamhetsansvarig tänka på att ta redan på vilka 
överkänslighetsbesvär barn och personal har. Det är viktigt att arbeta fram rutiner för det 
förebyggande arbetet med allergifrågorna och dessa bör då dokumenteras. Vid incidenter 
som t.ex. astmaanfall, ska dessa alltid följas upp och dokumenteras.  
 
Dagsljus 
I de rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör då vara 
tio procent av golvytan.  
 
Ljud 
Kontinuerliga ljudnivåer från installationer, som exempelvis från ventilation, ska inte 
överstiga 30 dBA i lokalen. De lokaler där barn kan vara högljudda när de leker bör anpassas 
efter detta. Exempelvis kan ljuddämpande tak, kuddar under stols- och bordsben och 
minskning av hårda ytor väljas för att minska ljudnivåerna. Ett rums akustik beskrivs ofta 
efter dess efterklangstid vilket definieras som den tid det tar från en ljudgivning startat till 
ljudnivån fallit 60 dB. Ett rum med kort efterklangstid ger bästa möjligheterna för en klar 
och distinkt ljudupplevelse, god talförstålighet och minimerar störande bakgrundsljud. I 
klassrum bör efterklangstiden inte överstiga 0,5 sekunder.  
 
Det finns många möjligheter att vid planering av verksamheten se till att ljudnivåerna inte 
hålls för höga i lokalerna. Olika tips kan man hitta i boken Bullret bort! utgiven av 
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen. 
Boken finns tillgänglig som pdf på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
Radon 
Radongashalten ska alltid kontrolleras i lokaler för skola och barnomsorg. Radongashalten 
får inte överstiga 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Ventilationens justering har stor 
betydelse för att sänka radongashalten i inomhusluften. Radongashalten ska kontrolleras 
minst var 10:e till 15:e år. 
 
Smittskydd och hygien 
Det är viktigt att det finns fasta rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och 
personal. Flytande tvål och engångshanddukar bör då användas. Hygienrutiner ska 
exempelvis finnas för blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör även finnas rutiner för 
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vad personal och föräldrar ska göra vid infektionssjukdomar och hur leksaker och annat 
material desinficeras för att hindra smittspridning. 
 
Kemikaliehantering 
Kemikalier som maskindiskmedel, målarfärger och liknande ska förvaras inlåsta och avskilda 
från livsmedel. Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med 
bland annat skyddsanvisningar, innehållsuppgifter och doseringsanvisning. Alla kemiska 
produkter som är klassificerade, d.v.s. har en vit ruta ska även säkerhetsdatablad finnas 
tillgängligt. Leverantören är skyldig att tillhandahålla detta på svenska. Användningen av 
kemiska produkter som utgör en risk för hälsan eller miljön bör minimeras. De kemiska 
produkter som har ett mindre farligt alternativ ska bytas ut enligt produktvalsprincipen (se 2 
kap 4§ miljöbalken). Läs även mer om kemiska produkter i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.  
 
 
Vill du veta mer? 
 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll 
 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om  
- Städning I skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) 
- Ventilation (FoHMFS 2014:18) 
- Fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) 
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3 Riktlinjer vid inköp av möbler 
 
Tänk på  
Ta till vara på personal och städpersonals erfarenheter och kunskap. Lägg vikt på möbler och 
textiliers tvätt- och rengörbarhet. 
 
Material 
Släta ytor är att föredra på möbler och inredning då det underlättar städningen och 
förhindrar svåråtkomlighet och dammansamling. 
 
Förvaring 
Sluten förvaring med lock på lådor och skåp på dörrar är att föredra före öppna lådor och 
hyllor då det underlättar städning och förhindrar svåråtkomlig dammansamling. 
 
Skåp 
Med skåp som går från golv till tak för att undvika svåråtkomlig dammansamling. 
 
Begagnat 
Begagnade stoppade möbler kan innehålla allergener av olika slag. 
 
Möbler 
Under möbler och inredning bör det finnas ca 20 cm om de inte är golvanslutna eller 
försedda med hjul och lätta att flytta på. 
 
Undvik fast inredning som högt belägna horisontella ytor som rör och armaturer. 
 
Undvik 

• Stoppade möbler 
• Lösa mattor 
• Textilier 

 
Om sådana väljs bör de följas upp med särskilda städinsatser och se till att de är tvätt- och 
rengörbara. 
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4 Handlingar från myndigheter 
Här kan ni samla handlingar och beslut från myndigheten samt domar så att de 
finns tillgängliga för alla berörda. 
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5 Ansvarsfördelning 
5.1 Checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns den städning 
som städföretaget 
ansvarar för 
dokumenterat? 

   

Förekommer 
storstädning som 
utförs av personalen? 

   

Finns städning som 
personalen ansvarar 
för? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
ventilationsdon? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
ventilationskanaler? 

   

Finns 
ansvarsfördelningen 
för drift och underhåll 
av ventilationen? 
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5 Ansvarsfördelning 
5.2 Ansvar 
 
Skola: 
Avdelning: 
Ansvarig: 
Underskrift: 
 
Verksamhetens ansvar 
 
Städföretaget 
Daglig städning och veckostädning. Se städavtal. 
 
Personalens ansvar 
 
Rektors ansvar 
Ansvarar för att beställa storstädning av städföretaget. 
 
 
 
 
Fastighetsägarens ansvar 
Underhåll och drift av ventilation. 
OVK-kontroll. 
Byte av ventilationsfilter. 
Rengöring av ventilationskanaler. 
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6 Skötsel, underhåll och lokalanvändning  
6. 1 Städning – Checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
rengöring av 
textilier i 
verksamheten? 

   

Finns rutin för 
inköp av 
möbler/inredning 
för att underlätta 
städning? 

   

Finns rutin för hur 
uppföljning av 
städningen ska gå 
till? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
musikinstrument? 

   

Finns rutin för 
rengöring av 
gymnastikredskap? 

   

Finns rutin för hur 
uppföljning efter 
uthyrning av 
lokaler ska gå till? 
 

   

Finns rutin för 
underhåll av 
luftrenare? 
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6 Skötsel, underhåll och lokalanvändning 
6.2 Städning – rutiner 
 

Ansvarig Vad som ska göras Hur ofta 
Städföretaget Se städavtal  
   
   
   
   
   
   

 
 
 

Ansvarig Vad som ska göras Hur ofta 
Personalen   
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6 Skötsel, underhåll och lokalanvändning 
6.3 Ventilation - checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Rutin för 
kommunikation 
med 
fastighetsbolaget 
om 
ventilationsfrågor?  

   

Tas hänsyn till 
ventilationens 
kapacitet tas vid 
planering av 
verksamheten? 
 

   

Rutin för påslag av 
ventilation i 
gymnastiksalen. 
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6 Skötsel, underhåll och lokalanvändning 
6.4 Ventilation - rutiner 
 
Skola: 
Avdelning: 
Ansvarig: 
Underskrift: 
 

Ansvarig Vad som ska göras Hur ofta 
Vibo Byte av ventilationsfilter. 1 ggr/år. 
Vibo OVK-kontroll.  Vart tredje år. Vibo skickar 

då kopia på OVK-protokoll 
till rektor. 

Vibo Rengöring av 
ventilationskanaler. 

Kontrolleras i samband 
med OVK, rengörs då vid 
behov.  

Rektor Felanmälan/klagomål på 
ventilation. 

Vid klagomål, avvikelse. 

Rektor Kommunikation med 
fastighetsägaren om 
resultat från OVK. 

Efter att OVK utförts 
skickas resultat till 
verksamhetsansvarig på 
verksamheten. 
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7 Lokalvård och städschema/städavtal 
7.1 Checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
städavtalet?  

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
storstädningen? 

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i 
höghöjdsstädning? 

   

Finns 
dokumentation av 
vad som ingår i den 
storstädning som 
utförs av 
personalen? 

   

Finns 
dokumentation av 
den dagliga 
städning som 
utförs av 
personalen? 
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7 Lokalvård och städschema/städavtal 
7.2 Rutiner 
 

Ansvarig Vad som ska göras Hur ofta 
Rektor Beställa:  
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8 Hygien och smittskyddsrutiner  
8.1 Checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
utökad städning 
vid utbrott av 
smitta? 
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8 Hygien- och smittskyddsrutiner 
8.2 Rutiner 
 

Ansvarig Vad som ska göras 
Rektor Personal kontaktar rektor som beställer extra 

städning av hygienutrymmen. 
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9 Hantering av klagomål och avvikelser 
9.1 Checklista 
 
Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns rutin för 
hantering av 
klagomål på 
städning/bristande 
städning? 

   

Finns rutin för 
hantering av 
klagomål och 
felanmälan på/av 
ventilationen? 
Av rutinen ska 
framgå vem som 
ansvarar för att 
felanmäla, hur 
felanmälan ska 
göras, samt hur 
det ska 
dokumenteras och 
följas upp. 
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9 Hantering av klagomål och avvikelser 
9.2 Rutiner 
 
Ansvarig Vad ska göras? 
Rektor Vid klagomål på städning på bristande städning fyll i 

tabell nedanför och kontakta verksamhetsansvarig. 
Rektor, skyddsombud Vid klagomål på/av ventilation kontakta 

fastighetsägare och fyll i brist i tabell nedanför. 
 
 
9.2.1 Städning 
Avvikelse/klagomål Datum Uppföljt/Åtgärdat 
   
   
   
   
   
   
   

 
9.2.2 Ventilation 
Avvikelse/klagomål Datum Uppföljt/Åtgärdat 
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10 Dokumentation från undersökningar och kontroller 
10.1 Checklista 
 

Fråga Ja/Nej Vem är ansvarig? Vad ska göras? 
Finns uppgift om 
maximal 
personbelastning i 
lokalerna? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 

10 Dokumentation från undersökningar och kontroller 
10.1 Uppgift om maximal personbelastning i lokalerna  
Uppgifterna kan alternativt finnas i anslutning till lokalerna 
 

Lokal Maximal personbelastning 
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11 Uppföljning av egenkontrollen 
11.1 Frågor 
 

• Finns den kunskap som krävs för att uppfylla gällande bestämmelser? 
 

• Finns rutiner för att uppfylla kraven i gällande bestämmelser? 
 

• Finns ansvarsfördelning för de områden som miljölagstiftningen omfattas av? 
 

• Behöver ansvarsfördelningen uppdateras? 
 

• Behöver rutinerna uppdateras? 
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11 Handlingsplan 
11.2 Åtgärder 
 

Avser verksamhet 
 

Datum 
 

Version 
 

Beskriv anledningen till undersökningen 
 
 

Framtagen av 
 

Godkänd av 
 

Deltagare 
 
 

 
Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll utfört datum. 
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