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Under hösten 2019 genomförde miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsyn av 
30 förskolor och öppna förskolor i Viksjö, Jakobsberg och Barkarby. 

Tillsynen inriktades på frågor om egenkontroll och rutiner för ventilation, radon, 
hygien vid blöjbyten samt rutiner vid driftstörning (större avvikelse som kan innebä
ra olägenhet för människors hälsa). Dessa områden valdes ut då de misstänktes ha 
störst brister och var därför mest angelägna att utföra tillsyn av. Utgångspunkt vid 
bedömning av egenkontroll och rutiner var miljöbalkens regler om egenkontroll och 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

Tillsynen utfördes genom tillsynsbesök på förskolorna och uppföljning av deras ruti
ner för ventilation, hygien och radon. Första inspektionen gjorde tre inspektörer till
sammans för att fä samsyn och likvärdig bedömning av frågorna. 

Upplägget var liknande som vid närmiljögruppens andra tillsynsprojekt. Tillsynsbe
sök bokades och efter besöket skickades en inspektionsrapport eller beslut om åtgär
der till förskolorna. Förskolor utan anmärkning fick inspektionsrapport och förskolor 
med anmärkning som behövde följas upp fick beslut om åtgärder. Fastighetsägaren 
fick en kopia av inspektionsrapporten eller beslutet och för de kommunala verksam
heterna fick även barn- och ungdomsförvaltningen en kopia. De ärenden där kom
pletterande redovisning fortfarande saknas kommer att fortsätta handläggas som se
parata uppföljningsärenden och ingår inte i projektet. 

Resultat 
Majoriteten av förskolorna hade bra egenkontroll och rutiner för radon, hygien och 
anmälan av driftstörning. Brister kopplat till ventilationen fanns dock på mer än hälf
ten av förskolorna. 

• Alla förskolor hade rutiner för blöjbyte men fem av dessa behövde komplet-
tera rutinen. 

• 1 förskola saknade rutiner för radon 

• 4 av förskolorna saknade rutiner för anmälan av driftstörning. 

• 4 av förskolorna saknade uppgifter om radonmätning eller resultat från 
senaste mätningen. 

• 18 förskolor hade en eller flera brister kopplat till ventilationen. Till brister 
på ventilationen räknades dålig luftkvalitet i lokalerna, och/eller att det sak
nades ventilationsprotokoll eller maxpersonangivelse. 
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Slutsats 
Intrycket vid årets tillsyn var att brister kopplat till ventilation förkom på mer än 
hälften av förskolorna. För övriga områden som kontrollerades fanns rutiner på de 
flesta förskolor. Vissa saknade dock rutinerna skriftligt. Även om tillsyn på förskolor 
gjorts återkommande och med liknande inriktning tidigare så visar resultatet att det 
finns ett stort behov av att fortsätta att bevaka ventilationen på förskolorna för att inte 
maxpersonangivelsen ska överskridas och för att förskolorna ska ha en bra luftkvali
tet. 

Tillsynen har inneburit att miljö- och hälsoskyddsavdelningen har fått större kunskap 
om förskolornas rutiner för driftstörning, ventilation, radon och hygien vid blöjbyten. 
Vår förhoppning är även att tillsynen medfört ökad kunskap om miljöbalkens regler, 
egenkontroll, ventilation och radon hos förskolorna. 
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