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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genomfört tillsyn av 45 stycken verksamhe
ter som driver vårdboenden under 2018 och 2019. Vårdboendena tillsynades senaste 
2013, men planeras i framtiden att tillsynas vart tredje år. 

Olika verksamheter med lokaler för vård- och omsorg omfattades, men alla innefat
tade någon form av boende. Lokaler för enbart dagverksamhet omfattades inte. Bo
enden för både äldre, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ingick, 
exempelvis äldreboenden, gruppboenden, serviceboenden och ungdomsboenden. En 
avgränsning gjordes så att bara de gemensamma utrymmena inspekterades. De boen
des lägenheter omfattades inte av inspektionerna. 

Syftet med tillsynen var att kontrollera verksamheternas egenkontroll med fokus på 
luftkvalite, temperatur, städning och legionella för att förhindra olägenhet för männi
skors hälsa. Tillsynen gjordes genom att inspektera de allmänna utrymmen och ge
nom att följa upp verksamheternas rutiner för egenkontroll. 

Tre inspektörer deltog i tillsynsprojektet som påbörjades i slutet av 2018, och sedan 
fortsatte under 2019. En checklista sammanställdes för att utgås ifrån vid tillsynen. 
De första inspektionerna gjordes tillsammans för att få en samsyn för att kunna göra 
en så likvärdig bedömning av frågorna som möjligt. Innan inspektionerna skickades 
ett bokningsbrev ut med information om tillsynens fokus på ventilation, maxperso
nangivelse, temperatur, städning och legionella. Efter inspektionen skickades en in
spektionsrapport ut för återkoppling. Vid allvarligare anmärkningar begärdes skrift
ligt svar in om planerad åtgärd och/eller kopia av mätprotokoll. 

Utgångspunkt för tillsynen har varit miljöbalkens hänsynsregler, regler om egenkon
troll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

Resultat 
Av de 45 verksamheter som ingick i projektet var 10 stycken äldreboenden, 2 barn
eller ungdomsboenden samt 33 grupp- eller serviceboende för personer under 65 år. 
Av dessa var 26 stycken i kommunens regi och 19 stycken drevs av privata bolag. 
Fastighetsägare var för de flesta vårdboenden kommunens fastighetsavdelning och 
några hade privata fastighetsägare. 

Vid inspektionen fick 36 av 45 verksamheter anmärkningar att de saknade senaste 
ventilations- eller luftflödesprotokoll. På fem av verksamheterna behövde ventilatio
nen åtgärdas eller var dålig. Vid ett tiotal av verksamheterna återfanns även smutsiga 
ventilationsdon. Vid 35 av verksamheter saknades uppgifter om hur många som 
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får vistas i de allmänna utrymmena med avseende på ventilationen, så kallad max
personangivelse. 

Brister i inomhustemperatur framkom på 10 av verksamheterna. De flesta saknade 
rutin för att mäta inomhustemperaturen medan några hade problem med kyla. Alla 
verksamheter hade vid tillsynen godkända rutiner i händelse av värmebölja. 

Brister rörande städning återfanns vid 16 av verksamheterna. Flertalet av dessa sak
nade skriftliga rutiner för storstädning och/eller daglig städning och några hade brist
fällig städning vid tillsynen. 

Av verksamheterna saknade 36 stycken rutin för kontroll av varmvattentemperatur 
för att undvika legionella eller så saknade verksamheten kännedom om fastighetsäga
rens rutin för det samma. 

Det har varit svårt att se någon skillnad i resultaten av tillsynen mellan de olika bo
endeformerna. Anmärkningarna är jämnt fördelade oavsett boendeform. Däremot 
saknade kommunens fastighetsavdelning ofta protokoll med mätresultat av ventila
tionen och hade i sin tur svårt att få ut protokollen från de privata fastighetsägarna. 

Slutsats 
Verksamheterna är de som har huvudansvaret för inomhusmiljön, vilket innebär att 
de behöver ha rutiner för exempelvis ansvarsfördelning, städ, felanmälan samt att 
bevaka att de får ta del av mätresultat från fastighetsägaren. Många av verksamheter
na har en bra egenkontroll gällande detta. Dock var många verksamheter inte med
vetna om sitt ansvar gällande ventilationen och att de behöver veta att ventilationen 
är tillräcklig för de personer som befinner sig i lokalerna. 

Tillsynsprojektet har varit långdraget då det tagit lång tid för några av verksamheter
na att återkoppla angående flertalet brister som uppmärksammades vid inspektioner
na. De brister som varit svårast för verksamheterna att återkoppla angående har varit 
ventilationsprotokoll och maxpersonangivelser. Detta kan härledas till att flertalet av 
verksamheterna inte känt till att detta är en del av deras egenkontroll men även att det 
varit svårt för verksamheterna att få ut denna information från respektive fastighets
ägare. 

Senaste tillsynen på vårdboenden ägde rum 2013, för många av verksamheterna in
nebar detta ett tillsynsintervall på 5-6 år. Vi har sett ett behov av att göra tillsyn ofta
re vilket förhoppningsvis kan öka verksamheternas kunskap och förbättra rutiner hos 
både verksamheter och fastighetsägare. 

Malin Clarin 
Miljöinspektör 


