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Abstract 

Self-monitoring control is compulsory for companies, preschools, schools etc. according to Sweden´s 

Environmental Code (Miljöbalken) and the aim of the self-monitoring control is to assess risk factors. 

The purpose of this thesis work is to assess risk factors that affect children in preschools in Västerås 

and to develop a structured checklist for self-monitoring control for preschools in Västerås.  

The environmental and health risk factors selected for this study is based on the risks highlighted in 

the Environment health report (year 2009) issued by the National Board of Health and Welfare in 

Sweden. Other risk factors relevant to children in the preschools have also been mentioned. Drinking 

water, handling of food and other factors connected to drinking water and food are not included in this 

study. 

Self- monitoring control in preschools is often complicated. It is not evident that the regulating 

authority (Environment and Health protecting administration) is provided with all information that is 

needed to carry out a good control on preschool activities and routines. Therefore Environment and 

Health protecting administration in Västerås wanted to develop a risk based self-monitoring structure 

which preschool authorities can use yearly to make sure that they follow the demands of the 

Environmental Code. A municipal preschool in Västerås has been visited and a self-monitoring 

program there has been studied. A structure checklist for self-monitoring has been developed with 

regard to the environmental and risk factors selected from the environment health report. The structure 

can help both the regulating authority and the preschool authorities in Västerås in fulfilling the 

demands from the Environmental Code and other laws connected with it. The developed checklist can 

also be used by ProAros the organisation in Västerås, which is responsible for all municipal preschools 

and schools, as a common self-monitoring programme for every preschool in their organisation. 

Key words: Self-monitoring programme, Environmental Code, pre schools, environmental and 

health risk factors
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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att bedöma riskfaktorer utifrån miljöbalken för barn och utarbeta ett 

egenkontrollprogram utifrån miljöbalken för förskoleverksamheter i Västerås. Socialstyrelsens 

Miljöhälsorapport 2009 kommer att utgöra utgångspunkt vid avgränsning av de hälso- och miljörisker 

som studier omfattar. Även andra riskfaktorer har diskuterats i det här arbetet. Dricksvatten, 

livsmedelhantering och andra faktorer som är kopplad till dricksvatten och livsmedel tar inte upp i 

arbetet. 

Egenkontrollarbetet på förskolor är ofta komplicerat med olika riskfaktorer som rör sig om barnens 

hälsa. Det är inte självklart att myndigheten får alla uppgiften som behövs för att utföra en god tillsyn 

på förskoleverksamheter. Därför vill miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås ta fram ett 

riskbaserat egenkontrollprogram som kan hjälpa både tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. 

Egenkontrollprogram på en förskola är beskriven utifrån miljöbalken. En kommunal förskola i 

Västerås, Erikslunds förskola har besökts och deras egenkontrollprogram har granskats. En checklista 

för årlig revision för egenkontroll för förskolor har tagits fram med hänsyn till olika riskfaktorer. 

Syftet med den är att underlätta för tillsynsmyndigheten och ansvariga på förskolor med deras 

miljöarbete i framtiden. Under det andra besöket på förskolan provades checklistan. Avdelningschefen 

ansåg att checklistan fungerade bra och var välstrukturerad med alla hälsofaktorer. Enligt miljö- och 

hälsoskyddsinspektören på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är checklistan heltäckande och 

omfattar de relevanta områdena. Frågorna ger en samlad bild över de olika kraven som ställs av 

miljöbalken. Checklistan kan vara en utgångspunkt för att skapa ett gemensamt egenkontrollprogram 

på förskolor i Västerås. 

Checklistan för egenkontroll kan hjälpa den kommunala utförarorganisationen i Västerås, proAros, att 

utarbeta en gemensam egenkontroll program för kommunala förskolor och kan även används av 

privata förskolor. 
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1 Inledning 
Barn är mer känsliga än vuxna för exponering av miljöföroreningar. Förskolor är småbarns 

arbetsmiljö. På förskolor vistas ofta barn i 0-6 års ålder och deras biologiska utveckling och tillväxt 

under de åren kan påverkas av miljön runt omkring. Barn äter, dricker och andas mer per kroppsvikt 

än vuxna och utsätts därför för flera miljö- och hälsorisker än vuxna. Deras utveckling påverkas lätt 

av miljöföroreningar även i små mängder. Då är det viktigt att försäkra våra barn en säker miljö där 

de kan utvecklas naturligt och utan några hälsorisker. 

 

Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål med avsikten för att främja en bättre miljö för vår 

kommande generation. Miljömålen som berör barn i förskoleåldern är Giftfri miljö, Frisk luft, 

Giftfri miljö, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö (Miljömålsportalen, 2009-03-30). 

Tillsynsmyndigheterna arbetar för att nå målen genom olika projekt.  

 

Folkhälsoinstitutet har tagit fram elva hälsomål för att utveckla och stödja folkhälsoarbetet på både 

nationell och regional nivå. (Statens folkhälsoinstitut, 2009-03-12) Det femte hälsomålet, ”miljöer 

och produkter” belyser miljöns påverkan på folkhälsan. Det målet har fyra delmål som är: 

• Sund utomhusmiljö  

• Sunda produkter  

• Sund inomhus- och närmiljö (inkl. buller) 

• Säkra miljöer och produkter – skadeperspektivet  

De delmålen anses viktiga för förskoleverksamheter och andra lokaler som används för allmänt 

ändamål. 

 

På internationell nivå har också barnhälsa varit ett uppmärksammat ämne under senaste åren. 

Nordiska ministerrådet har tagit fram en handbok som beskriver olika nordiska myndigheternas 

åtgärder för att skydda barn från hälsorisker på förskolor i nordiska länder (Nordiska ministerrådet, 

2007). Den riktar sig till alla myndigheter och personer som jobbar inom förskoleområdet i Norden. 

Världshälsoorganisation (WHO) har också gjort en del arbeten med fokus på barnens hälsa. I en 

handbok från Världshälsoorganisationen i Europa har beskrivits hur mycket hälsorisker barn får 

från omgivningen och hur man ska arbeta för en säker och giftfri miljö för barn. Där beskrivs också 

olika länders arbete med sikte mot att förebygga hälsorisker för barn inom Europa (World health 

organisation, Europe, 2004). Särskilt intresse har Förenta nationerna (FN) också visat för barn och 

deras rättigheter. FN:s Barnkonvention artikel 27 fastställer att:   

 ”konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets 

fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.” (UNICEF Sverige, 2009-06-10) 
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Barnkonventionen firar 20 år 2009 och därför har Västerås stad valt att under året satsa särskilt på 

barnfokuset. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör också särskilda insatser på barn och barnens 

miljö under året (Västerås stad, 2009-04-16).  

Egenkontroll på förskoleverksamheter är ett viktigt verktyg då de bevisar att verksamheten inte 

skadar barnens hälsa. Tillsynsmyndigheten har ansvar för att granska förskoleverksamheters arbete 

med egenkontroll. Under 1998 tog Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås kommun fram en 

checklista för en bättre miljö på skolor och förskolor tillsammans med proAros1, Barn- och 

ungdomsnämndens stab, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt Konsult och Service 

företagshälsovård. Det finns behov av uppdatering av det materialet då verksamheten, lagstiftning 

med mera har ändrats under senaste åren.  Flera andra kommuner i Sverige har tagit fram 

informationsmaterial angående egenkontrollprogram för sina förskolor. Malmö kommun, 

Stockholm stad, Järfälla kommun är några kommuner som tagit fram bra informationsblad om 

egenkontrollprogram.  

1.1 Problemformulering 

Egenkontroll på förskolor är ofta komplicerat med olika riskfaktorer som rör barnens hälsa. På 

förskolorna är ofta olika personer ansvariga för olika rutiner, så det är inte lätt att samla ihop all 

dokumentation. Det är inte självklart att myndigheten får alla uppgifter som behövs för att utföra en 

god tillsyn på förskoleverksamheter. Därför vill miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås ta 

fram ett riskbaserat egenkontrollprogram som kan hjälpa både tillsynsmyndigheten och 

verksamhetsutövaren. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa riskfaktorer utifrån Miljöbalken för barn och utarbeta ett 

egenkontrollprogram utifrån Miljöbalken för förskoleverksamheter.  

Under arbetet ska jag försöka svara på nedanstående frågor: 

• Vilka hälso- och miljörisker exponeras barn för i förskoleverksamheter? 

• Vilka risker har Socialstyrelsens enkätstudie ”Miljöhälsoenkät 2007” påvisat? 

• Hur kan ett riskbaserat egenkontrollprogram utifrån miljöbalken se ut på en kommunal 

förskola i Västerås? 

1.3 Mål 

 Att ta fram en mall för egenkontroll checklista utifrån Miljöbalken för förskolor är målet med det 

här arbetet. 

                                                 
1 proAros är en organisation som är ansvarig för kommunala förskolor och skolor i Västerås  
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1.4 Avgränsning 

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 kommer att utgöra utgångspunkt vid avgränsning av de 

hälso- och miljörisker som studien kommer att omfatta. Dricksvatten tas inte upp i den här studien 

eftersom förskolor är ofta knutna till kommunala vattenledningssystem. Livsmedelshantering 

kommer heller inte tas upp i denna studie. Andra riskfaktorer som är kopplade till livsmedel och 

dricksvatten tas inte upp i detta arbete. Endast lagstiftning som är relevant och kopplad till  

riskfaktorer som beskrivs i rapporten har tagits upp.  

1.5 Metod 

Examensarbetet  utförds genom först en teoretisk studie där miljöbalkens och 

egenkontrollförordningens krav på förskoleverksamheter studeras. Riskfaktorer som berör 

förskoleverksamheter också  studerades.  Arbetet omfattades även att innefatta en fallstudie där en 

kommunal förskola i Västerås granskas.  

 

En litteraturstudie har gjort i första delen av arbetet för att ta fram relevanta informationer angående 

egenkontrollprogram på förskolor. Eftersom det här examensarbetet ska utgå från riskfaktorer som 

har lyftas fram av Socialstyrelsens miljöhälsorapporter (Miljöhälsorapport 2009 och 

Miljöhälsorapport 2005), blev de viktiga källor till bakgrund delen av arbetet. Lagar, förordningar 

och andra föreskrifter som är relevanta inom förskoleområdet också  studerades. Mälardalens 

högskolas databaser har också använts för litteratursökning. Med hjälp av tips från en bibliotekarie, 

sökning gick brett med hjälp av databaser som finns under ämnesområde på högskolas hemsida. 

Olika databaser användes för sökning såsom Libris, Compendex, Cinahl, Science direct, Willey 

science och  Pubmed. Med sökord egenkontroll och förskolor gav inga träffar. När jag använd 

sökning med engelska sökord ”child health and daycare environment” gav några träffar. ”Indoor 

climate and child health” används också som nyckelord och där fick jag flera träffar med olika 

ämnes hälsostudier. Sökning av litteratur gjordes på Google med sökord ”egenkontroll och 

förskolor” och hittade olika kommuners egenkontrollprogram för förskolor. På DiVAs hemsida 

(Academic Archive Online) gjorde jag litteratursökning med sökord ”egenkontroll och förskolor”. 

 

Två besök gjordes på en kommunal förskola i Västerås dels för att studera hur ett 

egenkontrollprogram på en kommunal förskola ser ut idag och dels för att prova den checklistan för 

årlig revision. Val av förskolan har gjort i samråd med miljö- och hälsoskyddsinspektören och 

miljösamordnaren på proAros. Erikslunds förskola är valt för fallstudien och avdelningschefen var 

på plats att svara på mina frågor.  

 

Intervjuer med miljö och hälsoskyddsinspektören har gjorts för att få en helhetsbild av tillsynsarbete 

och egenkontrollsarbete på förskolor i nuläget . Miljösamordnare på proAros i Västerås var också 
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vald för att göra intervju. Denna person  har haft  en viktig roll för att ge vägledning till förskolor i 

Västerås och  hennes synpunkter på egenkontroll ansågs som värdefulla för detta arbete Eftersom 

Erikslunds förskola har valt för fallstudien, har det varit lämplig att intervjua dessa 

avdelningschefen. Avdelningschefen på Erikslunds förskola intervjuades under besökstiden för att 

se närmare på problem kring egenkontrollprogram på förskolor. Till miljösamordnare på proAros 

och till avdelningschefen på förskola har använt tidigare framtagna frågeställningar. De 

frågeställningarna finns i bilaga 2. Även andra relevanta öppna frågor har också använts vid båda 

intervjuerna.  För intervju till miljö och hälsoskyddsinspektören inga färdiga frågeställningar har 

använts utan öppna relevanta frågor har ställts. 

 

Källan till riskfaktorer i andra kapitel är intagen från miljöhälsorapporter 2005 och 2009 utgivits av 

Socialstyrelsen. Jag hade möjlighet att närvara på detta seminarium där experter och forskare från 

Karolinska Institutet presenterade forskningen bakom Miljöhälsorapport 2009. 
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2  Barn och förskolemiljö 

Barn utsätts för olika föroreningar i miljön som kan orsaka hälsoproblem. Eftersom barnen är 

beroende av vuxna så är det de vuxnas ansvar att ta hand om barnen på ett säkert sätt. Ofta arbetar 

båda föräldrarna och lämnar barnen på förskolor under dagtid. Så förskolans miljö är viktig och den 

ska vara så giftfri så möjligt. Buller är ett vanligt problem på förskolor och en studie om 

miljöproblem i förskolor har visat att buller på förskolor kan påverka barnens 

koncentrationsförmåga negativt (Svensson, 2007). Inomhusklimatet i förskolelokaler är också en 

viktig faktor för barnens hälsa. För inomhusklimatet blir fastighetsägarna inblandade. Andra 

miljöföroreningar som barnen utsätts för i förskolor är luftföroreningar (både inomhus och 

utomhus), mögel, damm, dålig ventilation, radon, elektromagnetisk fält etc. Allergirond kan vara 

som en resurs för att bedöma inomhusklimatsituationen i en förskola. Det finns en checklista som 

kan användas och därigenom kan ansvariga på förskolorna få en helhetsbild över risker och åtgärder 

som behöver göras (Astma och Allergiförbundet, 2002). Kemikalieinspektionen har tagit fram en 

rapport om barn och kemiska hälsorisker (Kemikalieinspektion, 2007). I den beskrivs hur barn 

exponeras för olika kemikalier i sin vardag och vilka åtgärder som ska göras att förebygga sådana 

hälsorisker.  

2.1 Riskfaktorer utifrån ett hälsoperspektiv  

Barnens känslighet och hur de påverkas av olika miljöfaktorer har studerats av Socialstyrelsen. En 

riksomfattande enkätstudie gjordes år 2003. I studien undersöktes exponering och hälsorisker ur 

barnens perspektiv och resultat publicerades i en rapport år 2005 (Miljöhälsorapport, 2005). En 

liknande enkätstudie gjordes av Socialstyrelsen år 2007 utifrån vuxnas perspektiv och den studien 

har också publicerats i form av en liknande rapport (Miljöhälsorapport 2009). Faktaunderlaget är 

framtaget av forskare på Karolinska Institutet i Stockholm. Olika miljöfaktorer och deras betydelse 

för människors hälsa presenteras i rapporten. Socialstyrelsen vill att de rapporterna ska användas av 

tillsynsmyndigheter för att planera sina tillsynsarbeten.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en organisation som består av 18 landsting och 

samtliga kommuner i Sverige samt Skåne och Västra Götaland regioner. Som stöd för 

kommunernas hälsoskyddsarbete, har SKL tagit fram en datorbaserad gemensam checklista för 

förskolor (Checklista: förskola, SKL, 2006). De riskfaktorer som tas upp i den checklistan är 

lokalens placering och innemiljö, luftföroreningar (radon, ventilation, osv.), ljud, fukt, risker med 

inredning, hygien, städning och rengöring, avfall, kemiska produkter, tobak samt solarier.  

Riskfaktorerna från Socialstyrelsens rapport och SKLs checklista skiljer sig från varandra. Hygien, 

städning och rengöring är mer relevanta riskområdena enligt SKL. Men Socialstyrelsen har ett 



  
  
   

6 

pågående hygienprojekt över hela landet i år som riktar mot alla förskolor. Där läggs särskild vikt 

vid hygienrelaterade rutiner på förskolor (Socialstyrelsen, 2009-03-13). 

I följande avsnitt beskrivs de riskfaktorer som socialstyrelsen anser som relevanta för barns hälsa.   

2.1.1 Luftföroreningar utomhus  

Trafik, förbränningsrök, långväga transporter och industriprocesser bidrar till luftföroreningar 

utomhus. Partiklar, marknära ozon, kväveoxider, svaveloxid, polycykliska aromatiska kolväten 

samt flyktiga organiska ämnen är vanliga föroreningar som orsakar hälsoproblem för människor. 

Utsläppen från vägtrafik är den dominerande källan för partiklar (PM10 och PM2,5)
2 i luften. 

Förbränning och vägtrafiken bidrar mest till kväveoxidhalter i luften. Kolmonoxid bildas också vid 

förbränning, men med utvecklad förbränningsteknik har halten av kolmonoxid i luften minskat. Det 

har påvisats att det inte finns någon hälsorisk med kolmonoxid för barn samt vuxna. 

 

Halten av partiklar och marknära ozon i Sverige har inte ändrats från tidigare år. Därför måste 

särskilt vikt läggas på förskolans placering så att barnen inte utsätts för sådana luftföroreningar. 

Utsläppen av kväveoxider och svaveloxid har minskat i Sverige under senaste åren och därför har 

människors exponering för dem minskat, detta tack vare Sveriges skärpta avgaskrav och krav på 

katalysatorer i motorfordon. Barn kan dock bli utsätta för sådana föroreningar om förskolorna ligger 

nära källor för luftföroreningarna. Barn som bor i tätorter har ofta hälsoproblem orsakade av 

partiklar och andra luftföroreningar. Studierna i Europa har visat att luftvägsinfektioner bland barn 

som bor i tätorter är 50 % högre än de som bor på landet (World Health Organisation Europe, 

2004). Samband mellan luftföroreningar och astma och andra luftvägssjukdomar hos barn har 

förstärkts genom olika studier (Miljöhälsorapport, 2005). De viktiga hälsoriskerna för barn är 

hämning av luftvägarnas utveckling. Bensen, eten och polycykliska aromatiska kolväte (PAH) är de 

luftföroreningar som är cancerframkallande. Risken för lungcancer från luftföroreningar hos vuxna 

har studerats i olika länder, men sådana hälsorisker och utveckling av andra typer av cancer hos 

barn som orsaks av luftföroreningar är inte bevisat (Wigle, D.T, 2003). 

 

Sveriges miljömål (Miljömålsportalen), miljökvalitetsnormer3, lågrisknivåer (som tagits fram av 

institutet av miljömedicin) och EG-direktiv finns idag som vägledning och lagstöd för att förbättra 

arbetet med luftföroreningar utomhus. 

2.1.2 Tobaksrök   

Tobaksrök är källa till olika kemiska ämnen som kan vara farliga för vuxna och inte minst för barn. 

Många ämnen är cancerframkallande och av den orsaken är det viktigt att vidta särskilda åtgärder 

för att skydda människors hälsa från dem.  

                                                 
2 PM10 och PM2,5 inandningspartiklar av storlek 10µm respektive 2,5µm  
3 Miljökvalitetsnormer, 7 kap Miljöbalken      
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Olika studier har visat att tobaksrök  påverkar barnens hälsa. Småbarn är mest känsliga för 

tobaksrök och de som utsätts för tobaksrök har minskad lungfunktion. Luftvägsinfektioner och 

öroninflammationer är vanligare hos barn som utsatts för tobaksrök. Risken för cancer hos barn från 

tobaksrök har studerats, men det finns inte ett tydligt samband på att exponering för tobaksröken 

under barndomen kan leda till ökad cancerrisk senare i vuxenlivet. 

2.1.3 Inomhusmiljö 

Inomhusmiljön har en betydande roll i människors liv eftersom vi vistas största delen av våra liv 

inomhus. Byggnadens utformning, installationer, byggnadsmaterial samt hur den används och sköts 

kan påverka inomhusmiljön. Barn och känsliga personer påverkas ofta av föroreningar som finns 

inomhus. Olika riskfaktorer som orsakas av inomhusmiljön beskrivs nedan. Miljömålet God 

bebyggd miljö är aktuell angående inomhusmiljön i byggnader där människor vistas ofta eller under 

längre period.  

Partiklar 

Partiklar kommer in i inomhusmiljön via rökning, matlagning, från levande ljus, från utomhusluft, 

från textiler och inredning. Småpartiklar (ultrafina partiklar4) stannar länge i luften och de andas vi 

människor in under längre tid. Däremot stora partiklar samlas ihop och kan städas bort. Partiklar 

kan orsaka risker med astma, allergi och andra irritationer. 

Fukt 

Fukt är att vanligt problem och en viktig orsak till att en byggnad kan vara farlig att leva i. 

Fuktigheten inomhus påverkas av fuktighet utomhus och av temperaturen. Fuktskador i byggnader 

kan leda till mögelväxt och det kan bidra till olägenhet för människor. Studie som gjorts i Norge har 

visat att fukt- och mögelskador kan öka risken för astma hos små barn (Nafstad, P m m., 1998). Hur 

människor påverkas av de gifter som produceras av mögel är inte tillräckligt utrett att bedöma andra 

hälsorisker.  

Ventilation  

Luftomsättning inom en byggnad kontrolleras av ventilationssystemet. Ett fungerande 

ventilationssystem ska transportera bort förorenad luft från inneluften och föra in frisk luft utifrån. 

Det finns olika varianter av ventilationssystem och det kan väljas med hänsyn till användning av 

byggnaden. I lokaler där många personer vistas samtidigt, t ex på förskolor, är kraven på ventilation 

höga. Dålig ventilation kan leda till ökning av luftföroreningar inomhus såsom koldioxid, radon 

med mera och då påverkas människors hälsa betydligt. Ökning av koldioxidhalt i byggnaden kan 

orsaka trötthet, huvudvärk, illamående hos människor. Studier har visat att astmasymptom hos barn 

har minskat med förbättrat ventilationssystem i skolor.  

Andra kemiska föroreningar 

Andra föroreningar som kommer i inomhusmiljön är polyklorerade bifenyler (PCB) och andra 

kemiska föroreningar som kommer från inredning och textiler. De flesta ämnen är svårnedbrytbara 
                                                 
4 Partiklar med diameter på mindre än 100 nanometer 
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och därför finns större risker med dem. Människor exponeras av dioxin och dioxinliknade PCB via 

livsmedel. PCB användes i byggnadsmaterial i Sverige under 1956 och 1972.  Den används inte 

nuläget, men läcker in i miljön via avfall, förorenade områden och byggnader. Människor kan även 

exponeras för PCB via livsmedel. Dioxinlika PCB kan orsaka cancer, påverka immunförsvaret, 

beteendestörningar och störning i hormonsystemet. Beteende störningar och påverkan på 

immunförsvaret hos barn som orsakats av PCB har bevisat (Jacobson J L och Jacobson S W, 2003). 

Ftalater används som mjukgörare i plast och finns i leksaker. Människor exponeras för ftalater via 

inandning, livsmedel och via hudkontakt. Hälsorisker med ftalater är inte tillräckligt undersökta, 

men många studier visar att ämnet har hormonstörande effekter och påverkar könsorganens 

utveckling. En studie i Sverige hos barn visade ett samband mellan halter av ftalater i damm i 

bostäder och astma och allergi. 

BisfenolA (BPA) används för tillverkning av polykarbonat plast som används i plastlådor, 

nappflaskor, vattenflaskor med mera. BPA kommer till luften från materialen vid hög temperatur 

och vid variation av pH. Studier om bisfenol A är inte tillräckligt gjort för att bedöma någon stor 

hälsorisk. Samband mellan BPA i urin och risk för hjärtkärlssjukdomar och diabetes har visats i en 

studie som gjordes i USA. 

Polyaromatiska kolväte kan också förekomma i inomhusluft via matlagning, ljusbränning, rökning, 

vedeldning och så vidare.  En studie har visat att polycykliska aromatiska kolväte i damm i 

förskolors inomhusmiljö kan leda till ökad cancer risk hos barn (Rebecca, M, m m., 2008).  

2.1.4 Radon 

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt och det bildas när uran bryts ner till mindre atomer. 

Radon kan förekomma i både mark och vatten. Inomhus kan radon från marken tränga in i 

byggnader, då lufttrycket är lägre inomhus än utomhus. I Sverige användes förr blåbetong i 

byggnader, som innehåller alunskiffer, och det kan också bidra till höga radonhalter inomhus. 

Gränsvärden för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Radonhalten inomhus kan öka risken för 

lungcancer. Personer som röker drabbas oftare än icke-rökare.  Det kan finnas risk för leukemi hos 

barn vid exponering av radon.  

Enligt delmålen som finns under det 15:e Sveriges nationella miljömål, God bebyggd miljö, ”år 

2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det 

säkerställas att 

• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en 

dokumenterat fungerande ventilation,  

• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att  

• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.”  
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2.1.5 Buller 

Buller är oönskat ljud. Många människor i Sverige påverkas av buller, både från samhället och på 

arbetsplatser. Hur människor påverkas av buller beror på hur ljudet är, i vilken miljö det upplevs 

och när under dygnet det upplevs. Barn och känsliga personer påverkas mer än andra personer.  

 

Hörselrelaterade besvär är de vanligaste hälsoproblemen som orsakas av buller. Även andra 

hörselproblem såsom öronsusningar (tinnitus) och hörselnedsättning kan förekomma.  Buller kan 

påverka inlärnings- och prestationsförmågan negativt. Barnens kognitiva utveckling försämras av 

bullriga miljöer.(Miljöhälsorapport 2009) 

Miljömålen God bebyggd miljö är aktuellt angående buller. Det finns gränsvärden för buller som 

inte ska överskridas i inomhusmiljö. 

2.1.6 Solljus  

För mycket solljus kan skada människors hälsa. UV-strålning i solljuset är den som skadar hälsan. I 

Sverige är UV-strålning mindre i norr än den i söder. Förtunning av ozonskiktet är det som orsakar 

ökning av mängden av UV-strålning som når jorden under senaste åren.  

Barn utsätts för solljus när de leker utomhus under sommartid. Studier som gjordes i Stockholms 

län visade att barn som lekte i skuggan fick 13 % lägre andel av UV- strålning än de som lekte i 

solen.  

Solljus har även en positiv effekt att det kan bilda D-vitaminer och den vitaminen är nödvändigt för 

människors kroppar. Hälsorisken med solljus är att det kan orsaka hudcancer.  

2.1.7 Elektromagnetiska fält 

Kraftfrekventa fält och radiofrekventa fält är de elektromagnetiska fälten som påverkar människors 

hälsa. Kraftfrekventa fält finns där elektrisk ström existerar. Exponering till människor sker via 

närheten till kraftledningar, transformatorstationer, elektriska apparater etc. Deras effekt minskar 

med ökat avstånd mellan källan och människor. I bostäder och andra lokaler som liknar bostadstyp 

är problem med kraftfrekventa fält betydligt lägre än de lokaler där stora motorer och andra 

elektriska apparater används. Det har konstaterats att känsliga personer påverkas mer av fälten än 

andra. Många farliga hälsoeffekter såsom cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, neurodegenerativa 

sjukdomar etc kan orsakas av kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Även trötthet och huvudvärk 

kan förekomma som vanliga hälsoeffekter. Studier har visat att kraftfrekventa elektromagnetiska 

fält av cirka 0,4 mikro Tesla kan orsaka leukemi hos barn. 

 

Användning av radiofrekventa elektromagnetiska fält för överföring av information och för 

bevakning är vanligt i dagens samhälle. Användning av mobiltelefoner leder till ökning av 

radiofrekventa elektromagnetiska fält. Människor som använder mobiltelefoner utan 

handsfreeutrustning är mest exponerade. Inga studier har påvisat tillräckliga stöd för radiofrekventa 
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elektromagnetiska fältens hälsoeffekter. Undersökning av mobiltelefonernas risker har visat att det 

finns risk för hjärntumör, hörselnervtumör eller spottkörteltumör. Några studier om risker för barn 

från radiofrekventa fälten har gjort och det påpekar att fältet kan orsaka hörselnervtumör. 

Statens strålskyddsinstitut genom allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 

elektromagnetsiak fält (SSI FS 2002:3) vill skydda människor, djur och miljön från skadliga 

strålningar. 

2.1.8 Andra riskfaktorer  

Under den här delen beskrivs andra riskfaktorer för förskoleverksamheter än de som är med i 

Socialstyrelsens rapport. De faktorerna anses också vara relevanta för barn som vistas på förskolor. 

 

Legionellabakterier  

Legionella pneumophila finns naturligt i sjöar och vattendrag. Dessa bakterier kan orsaka 

legionärsjuka och pontiacfeber hos människor. Legionellabakterier kan förekomma via 

vattenledningssystem i samhället. De trivs i vatten med temperatur mellan 0-50°C. 

Socialstyrelsens meddelandeblad (nr 13/93) ger ytterligare information om legionella och vilka 

förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra legionella infektioner.  

 

Förorenade områden 

Kunskap om närliggande förorenade områden är viktigt vid val av plats för förskoleetablering. Det 

kan påverka inomhusmiljön i lokalen eftersom föroreningar kan läcka in i lokalen via luft, mark 

eller vatten. Täckning av förorenade mark kan vara en åtgärd att minska risken (Nordisk 

ministerrådet 2007). 

2.2 Lagstiftningens krav 

Lagstiftningen som berör förskoleverksamheter är miljöbalken (SFS 1998:808) och förordningar 

samt föreskrifter som tillhör miljöbalken. Den här delen kommer att beskriva vilka krav som 

miljöbalken och förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) ställer på 

förskoleverksamheter.  

2.2.1 Miljöbalkens krav 

Miljöbalken (SFS 1998:808) fungerar som en ramlag och 1kap 1§ miljöbalken syftar till att ”främja 

en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö”. Miljöbalken5 ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas 

mot skador och olägenheter. Förskolor är verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 9 kap MB 

och enligt 38§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Det är 

verksamhetsutövarens plikt att säkerställa att miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling 

                                                 
5 Miljöbalken kommer att förkortas med MB. 
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som försäkrar en hälsosam och god miljö uppfylls. Förskolors anmälansplikt framställs av  38 §  

förordning om miljöfarlig verksamhet.  

”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera(…)3. förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola 

eller resurscenter. Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun 

där verksamheten avses drivas eller arrangeras(…) En anmälningspliktig 

verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 

tillsynsmyndigheten bestämmer något annat”. SFS (1998:899) 

 

Alla förskolor är anmälningsspliktiga enligt miljöbalken och därför alla krav som ställs av 

miljöbalken ska följas. 

Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 

Enligt bestämmelserna i 2kap 1§ MB ska alla som bedriver en verksamhet kunna visa att 

verksamheten uppfyller hänsynsreglerna. 2kap 2§ MB ställer krav på att verksamhetsutövaren ska 

ha behövlig kunskap för att driva en verksamhet utan att orsaka skada på människors hälsa och för 

miljön. Enligt 2kap 3§ MB, försiktighetsprincipen, ska alla som utövar en verksamhet vara 

försiktiga och vidta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten ställer till någon skada för människors hälsa och för miljön. Alla verksamhetsutövare 

ska välja de kemikalier som är minst farliga för människors hälsa och för miljön efter bestämmelsen 

i 2kap 4§ MB. 2 kap 5§ ställer krav på att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 

Lokaliseringsprincipen, 2kap 6§ MB påpekar att plats för en verksamhet ska väljas så att potentiella 

besvär för människors hälsa och miljön är minsta möjliga.  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

9 kap MB fastställer krav på att olika miljöfarliga verksamheter inte ska orsaka någon skada för 

människors hälsa och för miljön. 9§ i samma kapitel konstaterar hur bostäder och andra lokaler ska 

användas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.  

Verksamheter som orsakar miljöskador10 kap MB handlar om områden som är förorenade och 

kan göra skada eller olägenheter till människors hälsa eller till miljön. Den som har orsakat skada är 

ansvarig för att reparera den skadan. 

Kemiska produkter och organismer 

Enligt 14kap MB ska kemiska produkter och organismer som används inom en verksamhet hanteras 

på ett bra sätt så att människors hälsa och miljön inte blir påverkad negativt. Kapitlet fastställer krav 

på vilka rutiner som ska följas vid hantering av olika typer av kemiska produkter 

Avfall 

Avfallet ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt enligt 5a § 15kap MB. Särskilda 

regler för hantering av avfall och farliga avfall framställs i avfallsförordningen (SFS 2001: 1063)  
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Krav på egenkontroll 

Enligt 19§ 26kap MB ska: 

”den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.”  

 

Alla anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att följa upp de krav som skrivs i förordningen 

om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). 

2.2.2 Egenkontrollförordningens krav 

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) fastställer egenkontrollkrav på 

alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter såsom 

förskolor, skolor och fritidshem ska följa förordningen om egenkontroll. Olika områden som ska 

vara med i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram beskrivs nedan.  

§ 38 i förordningen bestämmer om förskolors och skolors anmälningsplikt. Varje verksamhet ska 

göra riskbedömning och vidta åtgärder för att förebygga skada eller olägenheter för människors 

hälsa och miljön. Hantering av kemiska produkter och avfall, andra hälsorisker med fastigheten, 

inomhus och utomhusmiljö är viktiga faktorer som berör förskolor. Under utformning av förskolor, 

ska verksamhetsutövaren vara medveten om olika faktorer såsom förorenade områden, risker med 

buller, samt byggnadens inomhus- och utomhusmiljö.  

Organisatoriskt ansvar 

Fördelning av det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen är en viktig del enligt förordningen. 

4§ i egenkontrollförordningen fastställer att för varje verksamhet ska det finnas en fastställd 

fördelning av ansvaret för de frågor som regleras av miljöbalken, föreskrifter och domar samt beslut 

som är meddelade med stöd av miljöbalken. Det är nödvändigt att de som får sig tilldelat ett ansvar 

har kompetens, befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder samt resurser. Ansvaret och 

fördelning av ansvaret ska vara dokumenterat för alla områden som ingår i egenkontrollen. 

Dokumentation av rutiner 

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och 

kontroll hålls i gott skick. Syftet är att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

Rutinerna ska finnas dokumenterade och finnas tillgängliga på verksamheten. 

Riskbedömning 

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 

verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar som 

rör verksamheten ska dokumenteras. 

Kemiska produkter 

Alla kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten som kan 

innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt ska förtecknas. Förteckningen ska innehålla 
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produkten eller organismens namn, omfattning och användning av produkten eller organismen, 

information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt produktens eller 

organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet (Naturvårdsverket a, 2001). 

Kemikalieinspektionens förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 

1998:941) och föreskrifter ger mer vägledning för det här området. Mer om verksamhetsutövarens 

egenkontroll finns detaljerat beskrivet i Naturvårdsverkets handbok om egenkontroll 

(Naturvårdsverket b, 2001). 

2.2.3 Socialstyrelsens vägledning med olika allmänna råd och handböcker 

Socialstyrelsen ger kontinuerligt vägledning till de lokala tillsynsmyndigheterna och andra berörda i 

olika områden. Allmänna råd, handböcker och meddelandeblad finns under olika ämnesområden. 

 

Buller 

Två relevanta allmänna råd och en handbok har utgivits av socialstyrelsen angående buller. 

• Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus 

• Socialstyrelsens allmänna råd om allmänna råd om höga ljudnivåer 

• ”Bullret bort!, En liten bok om ljudmiljö i förskolan”, Socialstyrelsen  

 

Städning  

Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidhem och fritidsgårdar (SOSFS 

1996:33) syftar på vikten av städning samt en sund inomhus miljö i sådana lokaler. 

 

Fukt och mikroorganismer 

Systematisk utredning av fukt och mikroorganismer krävs i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. Socialstyrelsen har gett vägledning till tillsynsmyndigheterna med allmänna råd, SOSFS 

1999:21, som ger mer detaljerat information om lämplig fuktighet i inomhusmiljön.  

 

Radon 

Riktvärde för årsmedelvärde för radon halten i bostaden eller lokaler är 200 Becquerel per 

kubikmeter enligt Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft, SOSFS 1999:22 och 

ändringen av allmänna råden som gjordes vid SOSFS 2004:6.  

 

Temperatur 

Temperaturen i en lokal är viktig ur hälsosynpunkt. Den optimala temperaturen för en lokal regleras 

av allmänna råd om inomhus temperatur SOSFS 2005:15. Den rekommenderade värden för 

temperaturen i en lokal är mellan 20-23grader. 
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Ventilation 

Ett fungerande ventilationssystem ska föra ut föroreningar ur en lokal och forsla in frisk luft utifrån. 

Allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation, (SOSFS 1999:25) kan används som ett 

hjälpmedel för bedömning av luftkvalitet i en lokal. 

 

Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem, SFS (199:1273), ställer krav på 

fastighetsägare att ha kontroll på ventilationssystemet. Boverkets föreskrift om obligatorisk 

ventilationskontroll är också vägledande för förskolor.  
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3 Egenkontroll utifrån Miljöbalken på förskoleverksamheter 

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbalken föra ett egenkontrollprogram för 

att kontrollera sin verksamhet. Syftet med egenkontrollprogrammet är att varje verksamhetsutövare 

ska förebygga skador för människors hälsa och för miljön. Förordning om verksamhetsutövarens 

egenkontroll fastställer vilka detaljer som ska finnas i ett egenkontrollprogram. Innehållet i 

egenkontrollen kan variera mellan olika verksamheter.  

Barnens känslighet  

Barn är inte små vuxna. De är mer känsliga än vuxna för exponering av miljöföroreningar. Barn 

äter, dricker och andas mer per kroppsvikt än vuxna och därför utsätts de för flera miljö- och 

hälsorisker än vuxna. Deras organ är inte tillräckigt utvecklade som vuxnas för att bryta ner alla 

miljögifter. Förskolor är småbarns arbetsmiljö. På förskolor vistas  barn i 0-6 ålder och deras 

biologiska utveckling och tillväxt under de åren kan påverkas av miljön runt omkring.  

Vilka frågor ska en förskoleverksamhet besvara i sitt egenkontrollprogram? 

Förskolor ska ha ett egenkontrollprogram. Det ska finnas en dokumenterad ansvarsfördelning inom 

verksamheten. Det finns inga krav på att alla rutiner ska vara skrivna i ett samlat dokument. 

Fördelningen av fastighetsägarens ansvar och förskolans ansvar ska vara tydligt dokumenterad. 

Verksamhetsutövaren ska göra en riskutredning för både inomhusmiljon och utomhusmiljön. Syftet 

med riskutredningen är att fånga upp alla risker med verksamheten och så kan verksamheten skapa 

rutiner för att hantera dessa. Det ska finnas rutiner för fortsättning av deras förebyggande arbete. 

Rutiner för t.ex. städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll, radonundersökning, rengöring 

av leksaker, textiltvätt, hygien vid blöjbyte, mm. ska omfattas i egenkontrollprogrammet.  

Vid val av kemikalier ska farliga kemikalier bytas mot mindre farliga kemikalier. 

Kemikalieförteckning för varje kemisk produkt som används inom verksamheten ska finnas 

dokumenterade hos ansvarig person. En sådan företeckning ska innehålla uppgifter om: 

1. produktens namn,  

2. omfattning och användning,  

3. information om hälso– och miljöfarlighet och 

4. klassificering med avseende på miljöfarlighet, toxicitet, bioackumulering.  

Vilka uppgifter som ska finnas i en kemikalieförteckning visas i tabell 1 nedan: 

Tabell 1: Kemikalie förteckning 

Produktens 

namn 

Förbrukning 

(mängd/år)   

Användning Produktens 

egenskaper 

Klassificering Övrig 

information 
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Miljösamordnaren på proAros (personlig källa 3, 2009-04-28) anser att en kemikalieförteckning på 

en förskola inte behöver vara komplicerad utan det kan räcka med produktens farlighet och 

årsförbrukning. 

Avfallshantering är också en viktig fråga inom förskoleverksamheter. Olika sorters avfall ska 

hanteras på så sätt att det inte skadar miljön och människors hälsa. Rutiner ska finnas för hantering 

av farligt avfall som uppkommer i verksamheten. Om man ska göra egen transport av farligt avfall 

ska det anmälas till länsstyrelsen.  

Det finns inget tydligt krav på att förskoleverksamheter ska ha skriftliga egenkontrollrutiner. Ibland 

kan det räcka med muntliga överenskommelser. Ofta behövs dock skriftliga rutiner för att kunna 

lära upp nya personal på ett säkert sätt. Enligt en miljöinspektör på miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen (personlig källa 2, 2009-04-22) i Västerås, är riskbedömningen och 

ansvarsutredningen de viktigaste delarna i ett egenkontrollprogram på en förskola. 

Tillsynsmyndighetens ansvar 

Tillsynsmyndighet för miljöbalken är miljö - och hälsoskyddsförvaltning eller liknande myndighet 

hos kommunen. Vid ansökan om bygglov vid en ny förskoleverksamhet, får miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningar ärendet på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Då ska miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen granska förskolans placering i hänsyn till riskfaktorer som berör barns 

hälsa. 

Annars börjar tillsynsarbetet när en anmälningsblankett om en ny förskoleverksamhet kommer in på 

förvaltningen. Då måste myndigheten granska alla inkomma uppgifter, t ex. radon, ventilation och 

andra riskfaktorer som kan påverka barnens hälsa. Åtgärdskrav drivs genom förelägganden. Vidare 

fortsätter tillsynsarbete med inspektioner och vägledande information. 

Kommuners arbete med egenkontroll 

Olika kommuner har publicerat informationsmaterial om egenkontrollprogram för förskolor baserat 

på miljöbalkens krav. Stockholm stad har tagit fram en skrift om miljö (Stockholm stads 

Miljöförvaltningen, 2006) för den som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller 

fritidhem. Där beskrivs vad som behövs i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram. Malmö stads 

miljöförvaltning har också tagit fram ett informationsmaterial till alla om driver förskolor angående 

egenkontrollprogram (Miljö och hälsa, Malmö stad 2008-06-16 ). Det finns även ett exempel på 

kemikalieförteckning i Malmö kommuns informationsblad.  Miljösamverkan i Jönköpings län har 

tagit fram en checklista för egenkontrollprogram på förskolor efter ett seminarium. Inspiration för 

checklistan har tagit från dessa material.  Hallstahammars kommun har gjort en undersökning om 

egenkontroll på skolor och förskolor där situationen med egenkontroll har studerats (Viström, 

2005). Brister med egenkontrollprogram på förskolor och skolor i Hallstahammar kommun har 

påpekats i detta arbete. 
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4 Västerås  

I denna del av rapporten beskrivs arbetet kopplat till Västerås kommun och framtagningen av 

checklista. 

4.1  Miljö- och hälsoarbete kopplat till förskoleverksamhet 

Totalt i Västerås finns cirka 80 kommunala och förskolor. ProAros är den organisationen som är 

ansvarig för kommunala förskolor och skolor i Västerås. Det finns en miljösamordnare hos proAros 

för att vägleda miljö- och hälsoskyddsarbetet inom förskolorna. Västerås miljö- och 

hälsoskyddsförvaltning har jobbat tillsammans med proAros tidigare och tagit fram en checklista 

för en bättre miljö tillsammans med Barn och ungdomsnämndens stab, fastighetskontoret, 

Stadsbyggnadskontoret samt Konsult och Service företagshälsovård. Sedan detta lagstiftningar har  

förändrats och  behov av en förbättrad checklistan är  nödvändig. 

ProAros har ett certifierat miljöledningssystem sedan 1999 som utgår från ISO 14001 och omfattar 

19 skallkrav. Förskolor ska redovisa sina miljörutiner varje år och de miljörutinerna utgår från olika 

krav och mål, som miljölagstiftning, nationella miljömål, stadens och proAros egna mål. 

Miljösamordnare på proAros ser att det finns behov på enheterna om vilka regler som gäller och 

vilka rutiner som ska finnas. Bra checklistor och enkla mallar för rutiner saknas. På de 

säkerhetsronder som genomförs då miljöbalken följs upp märker de säkerhetsansvariga detta. 

Mallar för kemikalieförteckningar finns men används inte alltid säger hon. Behov finns att hitta en 

bra rutin för egenkontrollen där enheten dokumenterar hur de arbetar med för att förverkliga en 

hälsosam miljö på förskolor. Det kan vara bra om samma rutiner följer de kontrollpunkter som 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tittar på när de inspekterar enheten. Om det också är tydligt i 

egenkontrollmallen med ansvarsfördelning mellan andra förvaltningar och entreprenörer (ex. städ) 

kan det vara till stor hjälp. På alla enheter/förskolor finns ett stort intresse för miljöfrågor, särskilt 

när det gäller barnens miljö, men mer kunskaper behövs alltid. All personal erbjuds en 

grundläggande miljöutbildning varje år, men det saknas fördjupningskurser. Tiden finns oftast inte 

för utveckling av egna mallar och rutiner, så det är viktigt att de får denna hjälp, tillägger 

miljösamordnaren. 

Anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltning i Västerås som verksamhetsutövaren ska skicka in 

för att driva en skola, förskola, gymnasium etc ska innehålla viktig information t.ex. typ av 

ventilation, information om tidigare verksamheten i lokalen samt information om vatten och avlopp. 

Anmälan ska göras sex veckor innan verksamheten startas.  

En databas som heter ”fogis” finns under Västerås kartportal. Den visar markundersökningar och 

andra uppgifter om förorenade områden som finns i Västerås kommun. Det är miljö- och 

hälsoskydds inspektörers ansvar att bedöma förskolans placering när en anmälan om 
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förskoleverksamhet inkommit. Kartan kan användas vid bedömning av förskolans närhet till 

förorenade områden. 

 

Luftkvalitet i Västerås 

Beräkningarna har gjorts från mätvärden från olika mätningspunkter i Västerås kommun (SLB-

analys, 2006). Enligt rapporten, visar deras beräkningar att miljökvalitetsnormer för 

dygnsmedelvärden (förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft) för kvävedioxid klaras i 

hela kommunen. Vissa gator i kommunens innerstad samt längs E18 har högre halter av 

kvävedioxid. Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde som visas av beräkningarna för pariklar, 

PM10 klaras också i kommunen utom det mest trafikerade sträckan på E18. Hänsyn till sådana risker 

diskuteras vid etablering av förskolor och därför finns inte stora risker för barn från föroreningar 

från stora vägar. 

Radonmätning i förskolor och skolor i Västerås 

I Västerås totalt finns 226 skolor och förskolor totalt. Radon har mätts i 175 lokaler och 38 

skolor/förskolor har radonvärde över 200 Bq/m3. Tillsynsmyndigheten kommer att förelägga dem 

att göra åtgärder innan år 2010. De skolor/förskolor som inte har mätt radon kommer att göra det 

under den närmaste tiden. 

Buller  

Buller och dessa hälsorisker har varit ett utpekade område inom tillsynsarbetet på förvaltningen i 

Västerås. Ett bullerprojekt har utförts på Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning år 2005, 

då många skolor och förskolor var blandade i projektet. Olika förskolor fick ljudindikatorn ”örat” 

för att arbeta med buller i sina verksamheter. Barn och personalen då blev uppmärksammad om 

bullersituationen på förskolor.  

4.2  Egenkontroll utifrån Miljöbalken på Erikslunds förskola i Västerås 

Besök gjordes på Erikslunds förskola två gånger. Ett besök gjordes för att se hur egenkontroll på 

förskolor i nuläget fungerade och den andra gjordes för att prova checklistan som det här arbetet har 

lett fram till. Först presenterades syftet med detta examensarbete och därefter en genomgång av 

förskolans rutiner innan besöket avslutades med en rundvandring. Personen som intervjuats 

angående egenkontrollen är avdelningschef och hon är också en av medlemmarna i miljörådet på 

förskolan. De har nyligen bytt enhetschef och vikarierande chef kunde inte träffas.  

Organisation  

I Västerås är förskoleverksamheten organiserad enligt följande. Beställarnämnd är 

Förskolenämnden, utförare är proAros, ansvarig för verksamheten är enhetschef. Fastighetskontoret 

är fastighetsägare och ansvarar för lokalen samt innemiljön på förskolan. Köket har en egen chef 

som är ansvarig för produkter som används inom köket och för förråd som tillhör köket. 

Ansvarsfördelning på Erikslunds förskola i Västerås visas i figur 1. 
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Figur 1. Ansvarsfördelning på Erikslundsl förskola  Västerås 

 

Erikslunds förskola består av fyra enheter som totalt har 57 barn på förskolan. På förskolan finns ett 

miljöråd som består av tre personal som arbetar med aktuella miljöfrågor. Förskolan har fått ”grön 

flagg” från organisationen ”Håll Sverige rent” för sitt miljöarbete. De arrangerar olika tema för 

varje år och skickar handlingsplan till Håll Sverige rent.  

Förskolan har flera rutiner i sitt egenkontrollprogram, men allt material fanns inte tillgängligt. 

Ansvarsfördelningen har de inte nedskrivna på förskolan. Det finns rutiner för redovisning till 

miljöledningssystemet, så kallade miljörutiner, som redovisas till proAros. Säkerhetsrond och 

skyddsrond är de rutinerna som görs kontinuerligt under arbetsmiljölagens krav. Radonmätningar 

och ventilationsbesiktning utförs av fastighetsägaren. Det ska finnas en kopia av alla sådana 

dokument hos enhetschefen på förskolan.  

Rutiner  

Det finns säkerhetsronds- och skyddsrondsrutiner som görs kontinuerligt på förskolan. Det gäller 

både arbetsmiljö och inomhusmiljö. Kemikalieförteckning finns som en pärm i köket, men i den 

pärmen, fanns enbart säkerhetsblad av produkter. Tillräcklig information om årsförbrukning fattas 

för alla produkter. Det finns rutiner att alla nyanställda personal ska informeras vid anställning och 

all personal har en grundläggande utbildning i miljöbalken. Olika rutiner som används som 

hjälpmedel för att förebygga hälsorisker på förskolan och som även kan användas som ett 

egenkontrollprogram visas i figur 2. 

Förskolenämnden proAros 

Enhetschef 

Avdelningschef 

Förskola 
(miljöråd) 

( 

Fastighetskontoret Kökschef 
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Figur 2. Rutiner som används idag på Erikslunds förskola 

 

Det saknas en dokumenterad ansvarsfördelning på Erikslunds förskola. Vissa rutiner är tillgängliga 

hos enhetschefen, dock inte på förskolan. Angående buller har förskolan lånat ”örat” från 

förvaltningen. Då uppmärksammades barnen på höga ljudnivåer. Radon har mätts i lokalen år 2003 

och visade sig vara väldigt lågt (80 Bq/m3). En fuktskada har de haft i en del av verksamheten, men 

den är åtgärdad. Det har inte haft något klagomål under senaste åren utan den fuktskadan. Lokalen 

och utomhus miljön verkar bra, men en skumsläckare förvarades åtkomlig för barnen.  

Vägledning från proAros 

Avdelningschefen tyckte att hon har tillräckligt kontakt med miljösamordnare på proAros och hon 

får all hjälp som behövs. Under den intervju som gjordes med miljösamordnaren på proAros 

(personlig källa 3, 2009-04-28) påpekade hon att det finns behov av ett gemensamt 

egenkontrollprogram på förskolor. Det finns inte tillräcklig tid för att ta fram egna checklistor eller 

mallar för egenkontroll. Fokus för proAros är att arbeta för att uppfylla kraven i 

miljöledningssystemet. Miljösamordnaren informerar enheterna med skriftlig information vid 

behov, utbildning om lagen har genomförts för flera år sedan, men någon ny är inte aktuell.  

4.3  Checklista  

Miljö- och hälsoförvaltningen i Västerås använder en checklista som ett eget hjälpmedel för att 

granska egenkontroll på förskolor. Den checklistan har använts som utgångspunkt för den nya 

checklistan för årlig revision på förskolor. I den gamla checklistan saknas några av de miljö- och 

hälso riskfaktorerna som socialstyrelsen ser som viktiga. Hänsyn har lagts på vissa område t.ex 

städning, ventilation, allergi, kemiklaier och livsmedel.  Checklistan saknas åtgärds- och 

ansvarigdelen. Det är viktig att veta vem som ansvarar för olika rutiner för att förebygga risker. 

 

Obligatorisk 
ventilationskontroll Skyddsrond 

protokoll 

Egenkontrollprogram 

Säkerhetsrond 
protokoll Miljörutiner 

Kökets kemikalie-
förteckning 

Övrig 
information 
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Inspiration till den nya listan har hämtats från andra kommuners arbete med egenkontroll på 

förskolor. Flera kommuner har tagit fram bara informationsmaterial angående egenkontroll på 

förskolor. I Stockholm stads informationsblad för egenkontroll, finns exempel på några frågor som  

man kan försöka svara på, men det finns ingen färdig checklistan som man kan använda. De 

frågorna har också använts som tips för formulering av frågor i checklistan. Nyligen har 

miljösamverkan i Jönköpings län har tagit fram en checklista och den har också använts för att ta 

fram relevanta frågor. Det är en bra checklista, men det skanas också vissa riskfaktorer. Det är inte 

heller uppdelat i olika områden. Socialstyrelsens vägledande frågeformulär angåendeprojekt 

”hygien i förskolor” användes också som hjälpmedel för frågor relaterade till hygien och städning.  

 

Checklistan har tagits fram med hänsyn till miljöbalkens och egenkontroll förordningens krav på 

förskoleverksamheter. Speciell uppmärksamhet har lagts på alla riskfaktorer som tagits upp i det här 

arbetet. Frågorna i checklistan är uppdelade under 15 olika rubriker för att underlätta ifyllandet av 

användaren. I listan hänvisas till lagstiftningar som är relevanta för de olika områdena. Det kan vara 

stor hjälp för förskoleansvarig att veta om den lagstiftning som gäller för vissa områden. Det finns 

utrymme att skriva i om åtgärd som finns idag eller som kommer att ske i framtiden. Det finns även 

plats i checklistan för att fylla i vem som är ansvarig på olika områden. Detta eftersom flera aktörer 

är inblandade i förskolors rutiner och skriftlig ansvarsfördelning krävs av 4§ 

egenkontrollförordningen. Datum för uppföljning av åtgärden kan också läggas till. 

 

 I checklistan för årlig revision finns frågor som är kopplade till alla de riskfaktorer som 

Socialstyrelsen har tagit upp i miljö- och hälsorapporterna. Den framtagna checklista skiljer sig från 

andra kommuners arbete på olika sätt.  Varje fråga är följt av den lagstiftning som är relevant för 

frågan. I checklistan för årlig revision är frågorna uppdelade under olika områden för att underlätta 

för användaren. Då kan enhetschefen gå igenom varje område och skriva vad som fattas idag och 

hur man kan göra förbättringar. Det finns även möjlighet att fylla i vem som är ansvarig för frågan 

och åtgärdsfrågan och det kan hjälpa enhetschefen att  förstå mer tydligt vilka åtgärder som krävs av 

dem och vilka som krävs av fastghetsägaren.  

 

Checklistan för årlig revision på förskolor finns med som bilaga 1. Ett informationsblad har tagits 

fram av miljö- och hälsoskydds förvaltning i Västerås med syftet att informera om 

egenkontrollförordningens krav. Tillsammans med det bladet kan checklistan skickas till förskolor 

vid första besöket. Därefter det kan användas årligen vid inspektioner. 

 

Under det andra besöket på förskolan provades checklistan. Avdelningschefen (personlig källa 1, 

2009-06-03) anser att checklistan är bra och välordnad med alla hälsofaktorer. Antalet frågor är 

många och det tar tid att gå igenom hela listan. Hon anser att på förskolor är riskerna oftast 
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minimala och kanske kan checklistan omfatta bara de frågorna som berör de mest relevanta 

områden. En brist som upptäcktes vid genomgången var att eftersom enhetschefen är ansvarig för 

egenkontrollen på förskolan finns inte papperskopior av vissa rutiner tillgängliga på plats hos 

avdelningschefen.  

 

Frågorna var bra och inte svårt att svara på, berättar avdelningschefen. Frågan om ansvarsfördelning 

var hon inte säker på om det är enligt miljöbalkens krav eller enligt proAros krav. Klagomålsfrågor 

är bra för att bedöma situationen vid en förskola, tillägger hon. Hon har också vid genomgången 

kommit på olika åtgärder som de kan tänka sig att göra i framtiden.  Till exempel förbättring av 

kemikalieförteckningar som även visar årsförbrukningen.  

 

Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (personlig källa 

2, 2009-06-09) är checklistan heltäckande och omfattar de relevanta områdena. Hon anser att den 

ger bra vägledning med lagstöd. Frågorna ger en samlad bild över olika kraven som ställs av 

miljöbalken. Checklistan kan enligt henne vara en utgångspunkt för att skapa ett gemensamt 

egenkontrollprogram på förskolor i Västerås. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1  Svårigheter för förskolor med egenkontrollprogram 

Egenkontroll enligt miljöbalken kan vara besvärligt för förskoleverksamheter. Olika rutiner tas om 

hand av olika personer inom verksamheten. Därför är det svårt för förskolorna att ha alla rutiner i ett 

samlat dokument. På Erikslunds förskola i Västerås finns inte alla uppgifter samlade i en pärm. 

Vissa rutiner är tillängliga hos enhetschefen och inte på förskolan. För rapporteringen till proAros 

behöver de enbart redovisa miljörutinerna i miljöledningssystemet. I dessa ingår inte alla uppgifter 

som tillsynsmyndigheten behöver. Ansvarsfördelningen som är en viktig del i 

egenkontrollförordningen var inte dokumenteradt på förskolan. Kemikalieförteckningen för alla 

produkter finns inte heller. De riskfaktorerna som finns i Socialstyrelsens miljöhälsorapport ska tas 

upp i egenkontrollprogram på förskolor. Solljus, elektromagnetsiska fält och tobaksrök är de 

riskfaktorerna som saknas i Erikslunds förskolas egenkontrollprogram.  

 

Förskolechefer vänder sig ofta till proAros för vägledning och det är inte alltid lätt att arbeta för att 

säkerställa miljöbalkens krav. I nuläget finns ingen samordning i organisationen utifrån 

miljöbalkens fokus. ProAros krav är mer baserad utifrån miljöledningssystemets krav.  

Vägledningen till förskolor från proAros sida (utifrån miljöbalkens krav) är inte tillräcklig. Det 

finns i nuläget ingen gemensam egenkontrollmall eller checklista för förskolor i Västerås. 

Tillsynsmyndigheten skickar nya informationsmaterial till förskoleverksamheterna för att väcka 

uppmärksamhet. Vilka mätningar eller åtgärder som görs är beroende på vilka krav 

tillsynsmyndigheten ställer. 

 

Framtagning av en checklista har gjorts med speciell hänsyn till riskfaktorer som är tagit upp i 

Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2009 samt andra riskfaktorer relevanta för förskoleområden.  

Lagstiftningar har hänvisats i mallen som är relevanta för olika områden. Den kan hjälpa 

förskoleansvarig att genomföra ett bra och heltäckande egenkontrollarbete. Egenkontrollchecklistan 

kan hjälpa den kommunala utförarorganisationen i Västerås, proAros, att utarbeta en gemensam 

egenkontroll program som följer miljöbalkens krav för samtliga förskolor.  

 

Avdelningschefen på Erikslunds förskola verkar nöjd med checklistan och är possitiv mot 

checklistans användning. Men frågorna är många tyckte hon. Miljöinspektören anser att checklistan 

är en bra utgångspunkt för att utforma ett gemensamt egenkontrollprogram på förskolor i Västerås. 

 

Den framtagna mallen för årlig revision kan underlätta både tillsynsmyndigheten och 

förskoleansvarig i deras arbete med miljöbalken. Checklistan, tillsammans med det 
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informationsblad som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås tagit fram, kan användas av 

både tillsynsmyndigheten och förskoleansvarig för att följa upp egenkontroll på 

förskoleverksamheter. Med en gemensam utgångspunkt i lagstiftningen kan både 

förskoleverksamheter och tillsynsmyndigheten utveckla sitt arbete med en trygg och giftfrimiljö för 

barnen i förskolorna. 

5.2 Förslag på fortsatt arbete 

Från tillsynsmyndighetens sida kan tillämpningen av egenkontrollmallen på förskolor i Västerås 

vara förslag på fortsatt arbete. Framtagning av ett gemensamt egenkontrollprogram på alla förskolor 

(både kommunala och privata) är också en utvecklingsmöjlighet.  
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Bilaga 1 Egenkontroll utifrån Miljöbalken och dess följdförordningar 

Checklista för årlig revision 

 

Förskolans namn:   Ansvarig: 

Fastighetsbeteckning:   Datum för revision: 

Antal personal:   Antal barn: 

 

 

1. Organisatoriskt ansvar 

Lagstöd  Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum  

för 

uppföljning 

26 kap 19 § Miljöbalken 

(SFS 1998:808), 4§ 

Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

1.1 Är ansvarsfördelningen 

enligt miljöbalkens 

krav tydlig och finns 

dokumenterad? 

    

26 kap 19 § Miljöbalken, 

4§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901), 

 

1.2 Hur tillgänglig är 

egenkontrollen för all 

personal på 

verksamheten? 
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2. Kunskapskrav 
 
Lagstöd  Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum  

för 

uppföljning 

 

2 kap 2§ Miljöbalken  

 

2.1. Har enhetschefen 

kompetens att göra 

riskbedömningar enligt 

miljöbalken? 

    

2 kap 2§ Miljöbalken  

 

2.2. Hur informeras 

personal om olika 

hälsofaktorer? 

    

2 kap 2§ Miljöbalken  

 

2.3 Hur utbildas personalen 

i Miljöbalken? 

    

 
3. Riskbedömning 
 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för uppföljning 
26 kap 19 § Miljöbalken, 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

3.1. Genomförs 

regelbundna 

riskbedömningar av 

verksamheten rörande 

påverkan på 

människors hälsa och 

miljön? 

    

 



      Bilaga 1 

3 

 
 
4. Kemiska produkter 
 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

2kap 4§ och 14 kap 

Miljöbalken (SFS 

1998:808), 7§ 

Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901), 

Förordning om kemiska 

produkter och 

biotekniska organismer 

(SFS 1998: 941) 

4.1. Hur hanteras och 

förvaras kemikalier(t ex 

diskmedel, tvättmedel, 

städkemikalier) inom 

verksamheten?  

    

 

 

" 

4.2. Är samtliga kemikalier 

som används inom 

verksamheten 

förtecknade i 

kemikalieförteckning? 

    

2kap 4§ Miljöbalken 

(SFS 1998:808) 

Utbytesprincip 

4.3. Vilka rutiner finns för 

att byta ut någon 

kemisk produkt mot en 

mindre farlig produkt? 
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5. Utomhusmiljön 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

5.1. Hur hanterar ni 

problem med 

utomhusluft inom 

verksamheten?  

    

2 kap 3§ miljöbalken 5.2. Vilka rutiner finns för 

att förebygga 

hälsorisker med 

tobaksrök? 

    

 5.3. Har ni fått något 

klagomål från personal 

eller någon föräldrar 

angående utomhus 

miljön? 

    

 
6. Utsläpp till miljön 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

6.1 Vilka utsläpp till luft, 

vatten och mark bidrar 

verksamheten med? 

    

2 kap 3§ miljöbalken 6.2 Hur kan dessa minska?     



      Bilaga 1 

5 

 
7. Buller 
 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

26 kap 19 § miljöbalken  

 

7.1. Vilka bullerkällor finns 

inom verksamheten? 

    

 7.2  Hur kontrolleras buller 

inom verksamheten? 

    

2 kap 6§ miljöbalken 7.3. Ligger förskolan nära 

till ett  

industriområden? 

    

2 kap 6§ miljöbalken 7.4. Är förskolan belägen        

nära till stadscentrum? 

    

 7.5. Har ni fått något 

klagomål från barn, 

personal eller någon 

föräldrar angående 

buller? 
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8. Inomhusklimat 
 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

8.1. Upplever barn, 

personal, föräldrar eller 

någon annan  problem 

med inomhusklimat t 

ex luftkvalitet, 

temperatur, fukt? 

    

2 kap 3 § Miljöbalken  8.2.  Hur förebyggs 

problem med 

inredningsmaterial, 

utrustning eller 

liknande i verksamhet? 

(leksaker, kläder kan t 

ex. innehålla farliga 

kemikalier) 
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9. Ventilation 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

9.1. Vem ansvarar för 

ventilationskontroll? 

    

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901) 

9.2. Vilka skötselrutiner 

finns för ventilation 

samt annan utrustning 

inom verksamheten? 

    

 

10. Radon 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

6§ Förordning om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll (1998:901)  

10.1. Har radonhalten 

uppmätts i 

verksamhetens 

lokaler? 

    

 10.2. Om radonhalten är 

över 200 Bq/m3 vilka 

åtgärder har vidtagits 

för att få ner halten? 
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11. Byggnadsmaterial 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

Förordning (2007:19) 

om PCB m.m 

11.1. Om lokalen byggts eller 

renoverats under åren 

1956-1973, har 

inventering av PCB 

genomförts? 

    

 11.2. Om svaret är ja, har 

saneringen gjorts? 

    

12. Avfall 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

15 kap Miljöbalken 

(SFS 1998:808), 

Avfallsförordningen 

(SFS 2001: 1063) 

12.1. Vilka rutiner finns för 

hantering av avfall? 

    

2 kap 3§ miljöbalken 12.2. Hur hanteras farligt 

avfall inom 

verksamheten? 

    

2 kap 3§ miljöbalken 12.3. Vilka åtgärder finns för 

att minska mängden av 

avfall? 
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13. Städning 

Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

2 kap 3 § och  9 kap 

9§ Miljöbalken 

13.1.Vilka skriftliga 

städrutiner finns på 

verksamheten? 

    

2 kap 3 § Miljöbalken 13.2. Vilka krav ställs på 

städentreprenören vid 

inköp av städtjänst? 

    

2 kap 3 § Miljöbalken 13.3. Vilka rutiner finns för 

att kontrollera att 

städningen är 

tillfresställande?? 

    

2 kap 3 § Miljöbalken 13.4. Vilka rutiner finns för 

rengöring av olika rum     

(kök, toalett; etc.)? 

    

 13.5. Vilka rutiner finns för 

rengöring av olika 

textiler och 

inredningsmaterial?  
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14. Hygien 
 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

2 kap 3 § och  9 kap 

9§ miljöbalken 

 

14.1 Vilka hygienrutiner  

finns  inom 

verksamheten? 

    

 14.2. Vilka regler om frånvaro 

vid sjukdom finns?  

    

 14.3. Vilka rutiner finns för 

blöjbyten? 

    

 14.4. Vilka rutiner finns för 

toaletthjälp?   

    

 14.5. Vilka rutiner finns för 

handtvätt för barnen och 

för personalen? 

    

 14.6. Hur förebyggs infektion 

med legionellabakterier? 
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15. Övrigt 
Lagstöd Frågor Svar Åtgärd Ansvarig Datum 

för 
uppföljning 

2 kap 3 § Miljöbalken 15.1. Hur skyddas barn från solljus 

vid utomhusvistelse 

sommartid? 

    

 15.2. Vilka rutiner finns för att 

förebygga problem med 

elektromagnetiska fält inom 

verksamheten? (Fältet 

genererats vid kraftledningar, 

elektriska apparater, 

bildskärmar, mobiltelefoner 

och liknande) 

    

 15.3. Vilka rutiner finns för att 

undvika problem med 

förorenade områden?( Ligger 

lokalen nära till ett gammalt 

industriområde?) 

    

 15.4. Hur kontrolleras kosmetika- 

och hygieniska produkter (t ex. 

tvål, blöjor, hudkräm för barn) 

som används inom 

verksamheten? 
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 15.5. Har verksamheten eller rutiner 

ändrats sedan förra 

genomgången så nya 

hälsorisker tillkommit? 

    



  Bilaga 2 

1 

Bilaga 2  

Intervju frågor om egenkontrollprogram på förskolor 

 

A. Till avdelningschef på Erikslunds förskola 

1. Hur är det med miljöarbete på förskolan? Har ni ett egenkontrollprogram (EKP)? 

  

2. Hur tycker du att ert egenkontrollprogram fungerar idag? 

 

3. Hur vill ni att det ska förbättras? 

 

4. Hur tycker du att miljöledningssystemet fungerar hos er? Vad finns det för koppling mellan 

miljöledningssystemet och ekp? 

 

5. Vilka rutiner finns idag för egenkontrollprogrammet? Hur ofta uppdaterar ni det? 

 

6. Hur informerar ni andra personalen på förskolan om arbetet med egenkontrollprogram? 

 

7. Hur samarbetar ni med fastighetsägare? 

 

8. Vilken hjälp ni får från proAros?  

 

9. Vilken vägledning får ni från tillsynsmyndighetens sida? 

 

10. Hur fungerar kommunikation mellan andra kommunala förskolor? 

 

11. Vilka svårigheter finns idag som hindrar er från att utföra ett nödvändigt 

egenkontrollprogram? 

 

12. Har ni deltagit i något projekt som tillsynsmyndigheten har ordnat? 

 

13. Vilken anser du är det största problemen förskolan har i inomhusmiljön respektive 

utomhusmiljön (Något klagomål från personalen eller från föräldrar)? Hur tas det upp i EKP? 

 

eg: När byggdes förskolan? Har ni PCB i byggnader? Om svaret är ja, har ni åtgärdat 

problemet? 
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B. Till miljösamordnare hos proAros 

 

1. Hu är det med miljöarbete hos proAros? 

 

2. Hur säkerställer proAros miljöbalkens krav på miljöarbete? 

 

3. Vilka krav ställer proAros på förskolor när det gäller egenkontrollprogram? Hur sker 

uppföljning av egenkontrollprogram? 

 

4. Vad vill proAros uppnå med sitt miljöarbete?  

 

5. Vad tycker du som miljösamordnare om miljöarbete hos proAros? 

 

6. Vad vill du som miljösamordnare förbättra med miljöarbetet och även egenkontroll program 

på förskolor? 

 

7. Hur fungerar det med miljöledningssystem hos proAros? 

 

8. Vad hände med miljöarbete efter ni har tagit fram checklistan för egenkontroll år 1999? 

 

9. Hur hjälper ni personalen på förskolor att få aktuell information? 

 

10. Arrangerar proAros förskolepersonalen någon utbildning om miljöbalkens krav? 

 

11. Vad tycker du om svårigheter med egenkontrollprogram på förskolor? 

 


