
Miljö och hälsa i förskolor 
skolor och fritidshem



Du som bedriver en förskola eller skola eller ska starta en 
ny verksamhet ska se till att verksamheten inte riskerar att 
skada människors hälsa eller miljön. Det är miljöbalken som 
styr med tillhörande förordningar.

Som ansvarig för verksamheten måste du ha tillräcklig 
kunskap för att uppfylla bestämmelserna i miljöbalken. 
Verksamhet miljö och byggs uppgift är att kontrollera att du 
uppfyller kraven

Miljöbalkens hänsynsregler

I miljöbalkens (1998:808) andra kapitel finns grundläggan-
de hänsynsregler. De gäller för alla. För anmälningspliktig 
verksamhet som förskolor, skolor och fritidshem gäller 
dessutom preciserade krav på egenkontroll. Ansvaret för 
lokalerna delar du med fastighetsägaren som hyr ut lokalen 
och det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. 
 
Beviskravet

Verksamhetsutövaren ska kunna visa att verksamheten 
uppfyller hänsynsreglerna och att verksamheten inte skadar 
människors hälsa eller miljön. 
 
Kunskapskravet

Den som bedriver en verksamhet eller planerar att göra det 
eller ska ändra något i verksamheten måste skaffa sig den 
kunskap som behövs för att kunna skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller negativ påverkan. Verksamhets-
utövaren ska känna sin verksamhet och reglerna för den väl. 
 

Information till dig som driver eller vill starta en  
undervisningsverksamhet

Försiktighetsprincipen

Den som bedriver en verksamhet ska vara försiktig och 
göra vad som behövs för att förebygga, hindra eller motver-
ka att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön 
negattivt. 

Produktvalsprincipen

Om det finns kemiska produkter som är mindre skadliga 
än de som används i dag ska de användas i stället. Förut-
om kemikalier som till exempel städkemikalier gäller  
regeln även andra varor som innehåller eller är behand-
lade med kemiska produkter. Använd alltid det minst 
farliga. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjlig-
heterna till återanvändning och återvinning. 
 
Lokaliseringsprincipen

Välj en plats för din verksamhet som fungerar bra och inte 
stör omgivningen. Risken för att människors hälsa och 
miljön försämras ska vara så liten som möjligt. 
 
Rimlighetsavvägning

Kraven på hänsyn gäller inte om det är orimligt att upp-
fylla dem. 



I Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är det 
verksamhet miljö och bygg, på uppdrag av miljö- och bygg-
nadsnämnden, som kontrollerar att förskolor och skolor 
och andra utbildningsverksamheter följer bestämmelserna i 
miljöbalken.

Vid tillsyn tittar verksamhet miljö och bygg dels på att loka-
lerna och verksamheten lever upp till kraven i miljöbalken. 
Dels ger vi ett stöd till verksamheterna i det förebyggande 
arbetet för att säkerställa en god hälsa och miljö för barn 
och elever.  

Anmälan av ny eller ändrad verksam-
het

Innan en ny verksamhet ska starta eller innan nya lokaler 
börjar användas kan det krävas en anmälan till verksamhet 
miljö och bygg. Det regleras i förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det kan också 
krävas en anmälan till verksamhet miljö och bygg om något 
annat i verksamheten ska ändras. För hantering av livsmedel 
krävs en särskild anmälan enligt livsmedelslagen.

De undervisningsverksamheter som är anmälningspliktiga 
är förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverk-
samhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gym-
nasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola och 
internationell skola.

Det finns en e-tjänst för att anmäla en verksamhet eller en 
ändring i en befintlig verksamhet. E-tjänsten finns i Själv-
serviceportalen som du når via kommunens webbplats.

Till anmälan ska bifogas

• Egenkontrollprogram
• Planritning över lokalerna
• En situationsplan som visar lokalernas placering på 

gården
• Även solskyddsanordningar i utemiljön ska vara inritade
• Personbelastningskarta som visar antalet personer som 

ventilationen är dimensionerad för i varje rum
• Senaste OVK-protokoll inklusive luftflödesprotokoll
• Senaste radonmätning 
• Ljudmätning 

Tillsyn

Starta verksamhet utan att anmäla 

Verksamheten ska anmälas senast sex veckor innan den 
startar. Om anmälan inte skickas in eller skickas in för sent 
kommer en miljösanktionsavgift tas ut. Det regleras i för-
ordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Avgift för anmälan och tillsyn

Verksamhet miljö och bygg tar ut en avgift för anmälan 
och vid tillsyn av undervisningsverksamheter. Avgiften för 
anmälan är en fast avgift. Avgiften för tillsyn är en timavgift 
för den tid som läggs i ärendet. Avgifterna styrs av gällande 
taxa som du hittar på kommunens webbplats.

Egenkontroll – ett krav och 
ett verktyg

Anmälningspliktiga undervisningsverksamheter omfattas av 
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkon-
troll. Du som bedriver verksamhet ska se till att egenkon-
trollen motsvarar lagstiftningens krav. Egenkontrollen är ett 
bra verktyg för dig som verksamhetsutövare att få kontroll 
över verksamheten och för att kunna redovisa hur verksam-
heten tar hänsyn till hälsa och miljö. 

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor 
utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av 
andra olägenheter för sin hälsa. Ytterligare ett syfte är att 
förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter 
och kemikalier som du använder i verksamheten.

Det är viktigt att du anpassar egenkontrollen utifrån din 
verksamhets omfattning och risker. I första hand är den ett 
hjälpmedel för dig som verksamhetsutövare att ha kontroll 
på din verksamhet. Det gör att du har bättre möjligheter att 
identifiera dina behov av åtgärder. Naturligtvis underlättar 
den även för tillsynsmyndigheten att utföra sitt arbete och 
kontrollera så att din verksamhet uppfyller miljöbalkens 
krav och mål.

Risker

Det finns flera saker i lokalerna som kan försämra bar-
nens hälsa och miljö. Några exempel är buller, fukt, mögel, 
radon, starka dofter, temperaturen, avfalls- och kemikalie-
hantering, dålig ventilation och otillräcklig städning. Den 
som ansvarar för verksamheten ska fortlöpande identifiera, 
undersöka och bedöma riskerna utifrån ett miljö- och häl-
soskyddsperspektiv och ha detta dokumenterat i verksam-
heten.



Rutiner

Verksamheten måste ha rutiner för att regelbundet kontroll-
era att lokalerna och verksamheten fungerar bra. Rutinerna 
ska vara dokumenterade och synliga för alla som omfattas 
av dem. De ska också vara tydliga så att det är lätt för alla 
att följa dem. Ett sätt att kontrollera lokalerna och verk-
samheten kan vara att göra en checklista på saker som ska 
kontrolleras i samband med skyddsronder.

Exempel på nödvändiga rutiner som ska vara skriftliga och 
finnas i verksamheten är: 

• Kontroll och drift av ventilation, temperatur och annan 
utrustning

• Städning och storstädning 
• Hygien- och smittskydd 
• Kemikalieförteckning
• Underhåll av lokaler och inredning
• Hantering av brister i inomhusmiljön

Dokumentera vem som har ansvaret

Det ska finnas dokumenterat vem som är ansvarig för vilket 
moment och område. Till exempel vem som ansvarar för att 
ta emot och utreda klagomål på inomhusmiljön, eller vem 
som hanterar driften av ventilationen. Här är några viktiga 
kontrollfrågor som ni kan ställa er:

• Är ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare 
och fastighetsägare tydlig? Vem åtgärdar problem med 
temperaturen? 

• Vem är ansvarig för att följa upp problem i inomhus-
miljön med den som klagat?

• Vem uppdaterar egenkontrollen? Vem är ansvarig för 
dokumenterade rutiner, ansvarsfördelning och kontakt-
uppgifter?

• Känner du som verksamhetsutövare till de lagar och 
förordningar som gäller för din verksamhet?

Inom- och utomhusmiljö

I en skola eller förskola finns det både en inre och yttre 
miljö som ska anpassas så att den passar verksamheten. 

Du som driver verksamheten ansvarar för att miljön inom-
hus och utomhus når upp till kraven som ställs i lagstift-
ningen.

Inomhusmiljö

Inomhus finns det flera parametrar som påverkar hälsan för 
barn och elever. Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd 
med fördjupad information kring inomhusmiljön.

Ventilation

Luften i en lokal förorenas av människor, byggmaterial, 
inredning och utrustning. Ventilationssystemet ska ventilera 
bort alla föroreningar och föra in ny luft i lokalen. Venti-
lationen i skolor och förskolor är oftast ett FTX-system 
(mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning). 
Luftflödet ska anpassas efter antalet personer som vistas i 
varje rum. Varje rum ska ha ett uteluftsflöde på minst 7 liter 
i sekunden per person samt ett tillägg på minst 0,35 liter i 
sekunden per kvadratmeter, enligt Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation. Ventilationens filter bör bytas 
regelbundet.

Personbelastningskarta

Antalet personer som kan vistas i varje rum utifrån ventila-
tionens kapacitet ska sammanställas i en lista eller personbe-
lastningskarta. Det gör att det blir enklare för verksamheten 
att anpassa verksamheten efter ventilationens kapacitet. 
Informationen om varje undervisningslokals kapacitet kan 
med fördel placeras utanför varje lokal.

Obligatorisk ventilationskontroll vart tredje 
år 

Fastighetsägaren ska kontrollera fastighetens ventilations-
system regelbundet med hjälp av en behörig besiktnings-
man. Det kallas för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 
I skolor och förskolor ska ventilationssystemet kontrolleras 
vart tredje år. 



Det är viktigt att veta att en godkänd OVK inte är en garan-
ti för att ventilationen är tillräcklig för verksamheten.  
Den obligatoriska ventilationskontrollen kontrollerar att 
ventilationen fungerar lika bra som den gjorde när ventila-
tionssystemet installerades. Om verksamhetens personbe-
lastning har ökat sedan ventilationsaggregatet installerades 
säger en godkänd OVK inte så mycket om hur luften 
upplevs. 

Misstänker du att ventilationen inte fungerar eller att luft-
flödena inte är anpassade för antalet personer som vistas i 
lokalen bör du se till att ventilationen kontrolleras. Fastig-
hetsägaren eller en ventilationskonsult ska kunna ta fram 
uppgifter på hur många personer lokalens ventilation är 
dimensionerad för.

Buller

Bakgrundsljudet i en undervisningslokal, alltså ljudet från 
ventilation och andra fasta installationer, får inte vara 
högre än 30 dB ekvivalent. Ljudnivåerna regleras i Folkhäl-
somyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Akustikåtgärder

Barn kan vara högljudda när de leker och lokalerna ska an-
passas efter det. Ljuddämpande tak, tassar under stols- och 
bordsben och minskning av hårda ytor är några exempel på 
åtgärder.

Temperatur

Lufttemperaturen inomhus är viktig för barn och elevers 
hälsa och prestationsförmåga. Inomhustemperaturen bör 
vara mellan 20 och 22 °C. Golvtemperaturen får inte vara 
lägre än 16 °C. Det är viktigt att det går att skapa skugga 
inne så att det inte blir för varmt och dålig luft när solen 
lyser in. 

Fukt

Fukt och mögel i inomhusmiljön påverkar hälsan negativt. 
Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska 
ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, 
vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Tecken på 
fuktskador är missfärgningar, avvikande lukt och bubb-
lor i mattan. Se alltid till att göra en undersökning om du 
misstänker att det blivit en fuktskada. Kontrollera även att 
det inte finns fuktskador innan en ny lokal användas. En 
gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsa-
ka hälsoproblem.

Vattentemperatur

Rätt temperatur på vattnet är viktigt ur flera aspekter. Om 
varmvattnet har för låg temperatur finns det en risk att 
bakterier så som legionella växer till i vattenledningarna. 
Vattnet i en varmvattenberedare ska därför vara minst 60 
°C och i ledningarna och vid tappställen ska varmvattnet 
vara minst 50 °C. 

Där små barn själva kan tvätta händerna rekommenderas en 
nedreglering av varmvattentemperaturen vid blandaren till 
38 °C. Annars finns det risk för att barnen bränner sig på 
vattnet. Nedregleringen ska vara fackmannamässigt utförd. 

Dagsljus

Rum där barn vistas stadigvarande ska ha tillräckligt med 
dagsljus.

Radon

Radon är en osynlig, luktfri gas. Det enda sättet att upp-
täcka radon i en lokal är att mäta. Halten av radongas ska 
kontrolleras regelbundet i skol- och förskolelokaler.  
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man mäter 
vart tionde år och även när det har gjorts ombyggnationer 
och/eller renoveringar av byggnaden.  Halterna av radon 
ska inte vara högre än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/
m3).  



Smittskydd och hygien

Det ska finnas fasta rutiner för handtvätt och personlig 
hygien för barn och personal. Det är ett enkelt och bra sätt 
att skydda sig mot smitta. Lägg upp rutiner för exempelvis 
blöjbyten, toalettbesök och måltider. För handhygienen ska 
det alltid finnas tvål och engångshanddukar på alla toaletter. 
Ta också fram rutiner för vad personalen och föräldrarna 
ska göra vid infektionssjukdomar och hur leksaker och 
annat material rengörs.

Städning

Syftet med städning är att minska en rad föroreningar från 
inomhusmiljön. Damm kan innehålla många olika ämnen 
som kan påverka människors hälsa negativt, som mögel, 
kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, hud-
flagor med mera. En stor del av de pälsdjursallergen som 
finns i en undervisningsverksamhet kommer från barnens 
kläder. Det är därför bra om verksamheten har ordnings-
regler för att motverka att eleverna får med sig allergen från 
pälsdjur i kläderna. Även olika kemiska ämnen som kan vara 
negativa för hälsan kan finnas bundna till dammpartiklar. 
Det kan till exempel finnas hormonstörande ämnen som 
mjukgörare från plaster och flamskyddsmedel från elektro-
nik och textilier. Både det luftburna dammet och det som 
finns på golv, hyllor, armaturer med mera har betydelse för 
luftkvaliteten. Luftburet damm som inte ventileras bort 
deponeras på ytor i lokalen och kan virvlas upp och bli 
inandningsbart igen vid aktiviteter i rummet.

Bristfällig städning kan ge upphov till kliande ögon, irrite-
rade slemhinnor och allmän trötthet. Personer med astma, 
allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i 
lokaler med dålig städning. 

Minska smittspridning

En välstädad miljö har också betydelse för smittspridning-
en. Speciellt rengöringen av toaletter, hygienutrymmen, 
dusch- och omklädningsrum är viktig för att bryta möjliga 
smittvägar. Även ytor som man tar i ofta som dörrhand-
tag, kranar, dörrposter och lampknappar bör rengöras. I 
samband med kräksjuka och diarré har man funnit en ökad 
mängd tarmbakterier även på golv och bordsytor. Vid 
utbrott av sjukdom på en verksamhet kan det vara bra att 
rektor eller annan ansvarig kontaktar smittskyddsenheten 
för att diskutera utökade hygien- och städrutiner.

Städrutiner

Städrutinerna ska tala om vem som städar, var, hur och 
hur ofta. Det behövs rutiner för den vardagliga städningen 
men också rutiner för storstädning och rengöring av textili-
er, möbler och leksaker. Rum där barn vistas stadigvarande 
till exempel lekrum, klassrum, grupprum och korridorer ska 
städas dagligen. Hygienutrymmen som till exempel toalet-
ter, skötrum och duschrum ska städas dagligen, en till flera 
gånger. Storstädning ska ske återkommande under året och 
omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt 
belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil 
inredning, gardiner med mera. 

Lokalens utformning

En lokal bör planeras så att den blir så lättstädad som 
möjligt. Golvytor ska kunna rengöras med moppar eller 
städmaskiner. Prång och vinklar bör undvikas, eller vara 
avrundade, för att städningen ska göras enklare. Elkablar 
bör dras bakom lister och toaletter och handfat bör vara 
vägghängda.

Smuts ska hindras att komma in i byggnaden och det är 
därför viktigt att utforma entréer för att stänga smutsen ute. 
En bra utformning är att dela in entrén i tre zoner: en zon 
för avskrapning av smuts från skorna (avskrapningsgaller 
utanför dörren), en zon för avtorkning (gummilamellmatta, 
turfmatta eller liknade innanför dörren) och en matta för 
uppsugning av vatten (textilmatta innerst). Man bör kunna 
ta två till tre steg på textilmattan som suger upp vatten.

Tänk på att det ska vara lättstädat när ni möblerar. Att 
golvet och övriga ytor går att komma åt är en förutsättning 
för bra städning. Förvara material, leksaker, madrasser och 
liknande i skåp för att undvika onödiga dammansamlingar. 
Ju mer öppna ytor desto mer damm blir det i luften. Se till 
att barnen inte är i rummet vid städning för att minska ris-
ken för damm eller städkemikalier når barnens luftvägar.



Utomhusmiljö

Det är viktigt för barnens hälsa att det finns tillräckligt stora 
ytor för rast och lek utomhus. Barnen ska också ha möjlig-
het att leka i skugga. Boverket ger vägledning för storlek 
och kvaliteten på friytor som hör till skolor och förskolor.

Solskydd

Det är viktigt att vara medveten om riskerna med att till-
bringa tid i solen. Bränner man sig som barn ökar risken 
för att drabbas av hudcancer senare i livet. Tänk på att 
planera utevistelsen så att barnen inte är ute när solen är 
som starkast mellan kl. 11 och 15. Om barnen är ute bör de 
uppmuntras att vara på skuggiga delar av gården.  
Upprätta skriftliga rutiner för verksamhetens soliga dagar 
och infor-mera föräldrarna om att barnen bör ha heltäckan-
de kläder och solhatt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram rekommendatio-
ner kring solskydd på skol- och förskolegårdar.

Tobak

Det är förbjudet att röka i lokaler för skolverksamheter 
och förskolor och utomhus på skolgårdar och vid gårdar 
som hör till förskolor och fritidshem. Det regleras i Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Allergiska 
och astmatiska barn är extra känsliga och det är olämpligt 
att personalen röker.

Frågor som kan hjälpa er i det förebyggande arbetet

Kunskap

• Har vi tillräckliga kunskaper för att följa gällande be-
stämmelser?

• Inom vilka sakområden behöver vi förstärka och ta in 
kompetens? Hur gör vi det?

• Tar vi tillräcklig hänsyn till personer med allergier?

Ansvar

• Är ansvaret fördelat inom verksamheten?
Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och  
fastighetsägaren kartlagd och dokumenterad?
• Vem är ansvarig för att kontinuerligt följa upp och 

utvärdera egenkontrollen?
• Vilka risker för hälsan eller miljön medför vår verksam-

het? 

Dokumentation

• Har rektorn och lokalansvarig en förteckning över hur 
många personer som får vistas varaktigt i varje rum 
(personbelastningskarta)?

• Finns ett skriftligt städschema för samtliga utrymmen?
• Är dokumentationen av egenkontrollen tillräcklig?
• Har vi mätt radonhalten i lokalerna? 
• Finns protokoll från senaste ventilationskontrollen 

(OVK-protokoll)?

Finns dokumenterade rutiner för följande;

• Hantering av klagomål.
• Hygien, daglig städning och storstädning.
• Hantering av avfall och farligt avfall.
• Kontroll av vattentemperatur i system och blandare.
• Regelbunden spolning vid tappställe.
• Spolning av tappställen om delar av en byggnad har 

stått tom under en längre tid.
• Driftstörningar, exempelvis fel på ventilations- 

anläggning
• Hantering och märkning av kemiska produkter.
• Att det finns säkerhetsdatablad för de kemiska produk-

terna på rätt plats.
• Uppdatering av personalens kunskap om rutiner och 

ansvar
• Olycksfall och tillbud till exempel allergiska reaktioner.

Tips
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