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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-10
Falkenberg

§ 38
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet
och redovisa uteluftsflödet i undervisningssalar samt upprätta
vädringsrutiner på Hjortsbergsskolan
Degeln 1
Dnr 2014-1726
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Hjortsbergsskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i salarna C1037, C1043, C1044, D1091A, E1094,
E1101, E1111, F1115, F1121, G1149, H1153, H1159, H1166, I1177, I1180,
I1183 efter uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de riktvärden för
uteluftsflöde som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Redovisa hur många personer som får vistas i sal F1122B och I1184 med
avseende på luftflödet. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är
tillräckligt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
(FoHMFS 2014:18) användas.

3.

Upprätta en skriftlig vädringsrutin för salarna i punkten 1. Rutinen ska
innehålla ansvarig för rutinen och frekvens för vädring. Vädringsrutinen ska
gälla fram till anpassningen efter luftflödet gjorts i salarna.

Punkten 1 ska vara genomförd och redovisas senast den 18 augusti 2016 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Punkterna 2 och 3 ska redovisas senaste den 18 augusti 2015 till miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Hjortsbergsskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i 16 salar på Hjortsbergsskolan i förhållande till antal personer som vistas
där. Luftflödet är för lågt i salarna: C1037, C1043, C1044, D1091A, E1094, E1101, E1111,
F1115, F1121, G1149, H1153, H1159, H1166, I1177, I1180, I1183, se bilaga. I de inkomna
uppgifterna saknas uppgifter om hur många personer som uteluftflödet är anpassat för i sal F1122B
och I1184. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) gäller lokaler
för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation
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i skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg
på 0,35 l/s per m2 golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur
kan leda till olägenhet för elevernas hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det
viktigt att luftkvalitén är god. Stadsbyggnadskontoret har meddelat att ventilation ska bytas ut
under 2018 och att det troligtvis är klart till höstterminen 2018. Dålig luftkvalité är inte en ringa
störning och miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig
störning vilket innebär att det är en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer därför att det är rimligt att ni anpassar verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga
olägenhet för elevernas hälsa och att detta görs i alla 16 salar där luftflödet är för lågt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer också att ni ska redovisa hur många personer som får
vistas i sal 237 och 238 med avseende på luftflödet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer det
rimligt att redovisningen kommer in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan terminstart
hösten 2015.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten tar fram en
vädringsrutin för de salar där luftflödet är för lågt. Detta för att förebygga negativ påverkan på
elevernas hälsa. Eftersom det är troligt att en anpassning till luftflödet i lokalerna inte kan göras
omedelbart är det viktigt att vädring sker så luftkvalitén blir så bra som möjligt fram till
anpassningen är gjord. På Folkhälsomyndighetens hemsida anges under ”frågor och svar om
ventilation” att vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda
ventilationen. Vädringsrutinen på Hjortsbergsskolan ska därför användas fram till att anpassning av
verksamhetens lokaler till luftflödet har gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni ska
upprätta rutinen innan terminsstart hösten 2015 och att ni ska redovisa den till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen senast vid terminstart.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Hjortsbergsskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till hösttermingen 2016. Ventilation kommer inte
byggas om förrän 2018 och miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är skäligt att kräva att
verksamheten anpassar antal personer i undervisningssalarna efter uteluftsflödet fram till
höstterminen 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har grundat bedömningen på när
anpassningen ska ske efter hur många elever som påverkas av lågt luftflöde och hur lång tid det kan
ta för verksamheten att hitta och genomföra lösningar.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet
för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den
utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
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Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver
sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Redogörelse för ärendet
Den 20 oktober 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Hjortsbergsskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får
vistas i skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
Den 18 november 2014 kom Kenny Störsjö, stadsbyggnadskontoret, in med synpunkter på
inspektionsrapporten. Han informerade då om att de fanns uppgifter på luftflöde från 2012, baserat
på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick
inte in dessa uppgifter i samband med detta.
I beslut daterat den 17 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Hjortsbergsskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för vilka salar som används
stadigvarande av eleverna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som finns i rummet vid
bedömning av hur många personer som antas vistas i rummet
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
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Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 39
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet och
redovisa uteluftsflödet i undervisningssalar på Vinbergsskolan
Vinberg 10:1
Dnr 2014-1725
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Vinbergsskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i sal 106 och 214 i det röda huset efter
uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de riktvärden för uteluftsflöde
som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
(FoHMFS 2014:18).

2.

Redovisa hur många personer som får vistas i sal 101 i det röda huset med
avseende på uteluftsflödet. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är
tillräckligt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
(FoHMFS 2014:18) användas.

3.

Redovisa hur många personer som får vistas i det gula huset med avseende
på uteluftsflödet. Redovisningen ska omfatta de salar/rum där eleverna
vistas stadigvarande. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är
tillräckligt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
(FoHMFS 2014:18) användas.

Punkterna 1-3 ska genomföras och redovisas senast den 18 augusti 2015 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Vinbergsskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i salarna 106 och 214 i det röda huset på Vinbergsskolan i förhållande till
antal personer som vistas där. Det saknas också uppgifter om hur många personer som
uteluftflödet är anpassat för i sal 101 i det röda huset samt för alla lektionssalar och grupprum (101110B samt 202, 203) i det gula huset.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) gäller lokaler för
allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i
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skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg
på 0,35 l/s per m2 golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur
kan leda till olägenhet för människors hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det
viktigt att luftkvalitén är god. Stadsbyggnadskontoret har meddelat att ventilation ska bytas ut
under 2018 och att det troligtvis är klart till höstterminen 2018. Dålig luftkvalité är inte en ringa
störning och miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig
störning vilket innebär att det är en olägenhet enligt miljöbalken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det är rimligt att ni anpassar verksamheten
efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för elevernas hälsa och att detta ska görs i de salar
där luftflödet är för lågt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer också att ni ska redovisa hur
många personer som får vistas i sal 101 i det röda huset samt för alla lektionssalar och grupprum
(101-110B samt 202, 203) i det gula huset.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Vinbergsskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde och redovisning av luftflödet ska göras till hösttermingen 2015.
Denna tid bedöms som rimligt då anpassningen gäller två salar som används som grupprum och där
anpassningen till luftflödet inte bedöms innebära omfattande åtgärder från verksamheten. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har grundat bedömningen på när anpassningen ska ske efter hur många
elever som påverkas av lågt luftflöde och hur lång tid det kan ta för verksamheten att hitta och
genomföra lösningar.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet
för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den
utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
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Redogörelse för ärendet
Den 21 oktober 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Vinbergsskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får vistas i
skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
I beslut daterat den 17 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Vinbergsskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för
vilka salar som används stadigvarande av eleverna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
granskat uppgifterna. Enligt uppgifterna om uteluftsflödet är sal 106 (röda huset) anpassat för 6
personer men används av 9 personer, sal 214 (röda huset) är anpassat för 6 personer men används
av 12 personer.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 40
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet och
redovisa uteluftsflödet i undervisningssalar samt upprätta
vädringsrutin på Okomeskolan
Okome-Lynga 1:3
Dnr 2014-1721
Förslag till beslut:
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Okomeskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i sal 219, 229 och 230 efter uteluftsflödet.
Anpassning ska göras efter de riktvärden för uteluftsflöde som anges i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Redovisa hur många personer som får vistas i sal 118 med avseende på
luftflödet. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är tillräckligt ska
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)
användas.

3.

Upprätta en skriftlig vädringsrutin för salarna i punkten 1. Rutinen ska
innehålla ansvarig för rutinen och frekvens för vädring. Vädringsrutinen ska
gälla fram till anpassningen efter luftflödet gjorts i salarna.

Punkten 1 ska senast den 11 januari 2016 vara genomförd och redovisas till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Punkterna 2 och 3 ska senast 18 augusti 2015 redovisas till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Okomeskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i salarna 219, 229 och 230 i förhållande till antal personer som vistas i
salarna. I de inkomna uppgifterna saknas uppgifter om hur många personer luftflödet är anpassat
för i sal 118.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) gäller lokaler för
allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i
skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg
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på 0,35 l/s per m2 golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur
kan leda till olägenhet för människors hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det
viktigt att luftkvalitén är god. Dålig luftkvalité är inte en ringa störning och miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig störning vilket innebär att det är en
olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det är rimligt att
ni anpassar verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för elevernas hälsa och att
detta ska görs i de salar där luftflödet är för lågt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer också
att ni ska redovisa hur många personer som får vistas i sal 118 med avseende på luftflödet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten tar fram en
vädringsrutin för de salar där luftflödet är för lågt. Detta för att förebygga negativ påverkan på
elevernas hälsa. Eftersom det är troligt att en anpassning till luftflödet i lokalerna inte kan göras
omedelbart är det viktigt att vädring sker så luftkvalitén blir så bra som möjligt fram till
anpassningen är gjord. På Folkhälsomyndighetens hemsida anges under ”frågor och svar om
ventilation” att vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda
ventilationen. Vädringsrutinen på Okomeskolan ska därför användas fram till att anpassning av
verksamhetens lokaler till luftflödet har gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni ska
upprätta rutinen innan terminsstart hösten 2015 och att ni ska redovisa den till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen senast vid terminstart.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Okomeskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till vårterminen 2016. Bedömning har gjorts baserat
på att det är relativt många av Okomeskolans undervisningssalar som behöver anpassas efter
uteluftsflödet men då elevantalet inte är så stort bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är
rimligt att anpassa till vårterminen 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har grundat
bedömningen på när anpassningen ska ske efter hur många elever som påverkas av lågt luftflöde
och hur lång tid det kan ta för verksamheten att hitta och genomföra lösningar
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra
olägenhet för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan
gäller i den utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
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Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver
sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt 26 kap. 22 § i miljöbalken 22 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig
att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Redogörelse för ärendet
Den 13 november 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Okomeskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får vistas i
skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
I beslut daterat den 17 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Okomeskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för vilka salar
som används stadigvarande av eleverna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som finns i
rummet vid bedömning av hur många personer som antas vistas i rummet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har granskat uppgifterna och enligt uppgifter är luftflödet i sal 219 anpassat
för 29 personer men rummet används av 33 personer, sal 229 är anpassat för 21 personer men det
används av 29 personer och sal 230 är anpassat för 21 personer men används av 33 personer.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 41
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet och
redovisa uteluftsflödet i undervisningssalar samt upprätta
vädringsrutiner på Vessigebroskolan
Vessige 6:16
Dnr 2014-1730
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Vessigebroskolan, org.nr 2120001231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i salarna 054, 037, 110, 114, 116, 130, 135 och 136
efter uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de riktvärden för
uteluftsflöde som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Redovisa hur många personer som får vistas i sal 006, 009, 010 och 301 med
avseende på luftflödet. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är tillräckligt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS
2014:18) användas.

3.

Upprätta en skriftlig vädringsrutin för salarna i punkten 1. Rutinen ska
innehålla ansvarig för rutinen och frekvens för vädring. Vädringsrutinen ska
gälla fram till anpassningen efter luftflödet gjorts i salarna.

Punkten 1 ska senast den 1 oktober 2016 vara genomfört och redovisas till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Punkterna 2 och 3 ska senast den 18 augusti 2015 redovisas till miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Vessigebroskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i salarna 054, 037, 110, 114, 116, 130, 135 och 136 i förhållande till antal
personer som vistas i salarna, se bilaga. I de inkomna uppgifterna saknas det uppgifter om hur
många personer luftflödet är anpassat för i sal 006, 009, 010 och 301.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation gäller lokaler för allmänna ändamål där
människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i skolor och lokaler för
barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m2
golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur kan leda till
olägenhet för elevernas hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det viktigt att
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luftkvalitén är god. Stadsbyggnadskontoret har meddelat att ventilation ska bytas ut under 2016 och
att det troligtvis är klart till 1 oktober 2016. Dålig luftkvalité är inte en ringa störning och miljöoch hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig störning vilket innebär
att det är en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det
är rimligt att ni anpassar verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för elevernas
hälsa och att detta görs i alla salar där luftflödet är för lågt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer också att ni ska redovisa hur många personer som får vistas i salarna 006, 009, 010 och
301 med avseende på luftflödet och att det är rimligt att det redovisas senaste den 18 augusti 2015.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten tar fram en
vädringsrutin för de salar där luftflödet är för lågt. Detta för att förebygga negativ påverkan på
elevernas hälsa. Eftersom det är troligt att en anpassning till luftflödet i lokalerna inte kan göras
omedelbart är det viktigt att vädring sker så luftkvalitén blir så bra som möjligt fram till
anpassningen är gjord. På Folkhälsomyndighetens hemsida anges under ”frågor och svar om
ventilation” att vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda
ventilationen. Vädringsrutinen på Vessigebroskolan ska därför användas fram till att anpassning av
verksamhetens lokaler till luftflödet har gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni ska
upprätta rutinen innan terminsstart hösten 2015 och att ni ska redovisa den till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen senast vid terminstart.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Vessigebroskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till 1 oktober 2016. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har fått uppgifter från stadsbyggnadskontoret att ventilationen ska vara
utbytt till dess, bedömningen från miljö- och hälsoskyddsnämnden är därför att verksamheten från
1 oktober 2016 ska vara anpassad till uteluftsflödet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har grundat
bedömningen på när anpassningen ska ske efter hur många elever som påverkas av lågt luftflöde
och hur lång tid det kan ta för verksamheten att hitta och genomföra lösningar.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet
för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den
utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
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Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver
sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Redogörelse för ärendet
Den 14 oktober 2015 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Vessigebroskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får
vistas i skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
I beslut daterat den 16 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Vessigebroskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för
vilka salar som används stadigvarande av eleverna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
granskat uppgifterna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som finns i rummet vid bedömning
av hur många personer som antas vistas i rummet.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 42
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet samt
upprätta vädringsrutiner på Hertingsskolan
Malmen 2
Dnr 2014-1722
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Hertingsskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i salarna 1018-1024, 1027, 1043-1045, 1048-1051,
1073-1079 och 1104 efter uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de
riktvärden för uteluftsflöde som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Upprätta en skriftlig vädringsrutin för salarna i punkten 1. Rutinen ska
innehålla ansvarig för rutinen och frekvens för vädring. Vädringsrutinen ska
gälla fram till anpassningen efter luftflödet gjorts i salarna.

Punkten 1 ska vara genomförd och redovisas senast den 18 augusti 2016 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Punkten 2 ska redovisas senaste den 18 augusti 2015 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Hertingsskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i salarna 1018-1024, 1027, 1043-1045, 1048-1051, 1073-1079 och 1104 i
förhållande till antal personer som vistas där, se bilaga.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation gäller lokaler för allmänna ändamål där
människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i skolor och lokaler för
barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m2
golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur kan leda till
olägenhet för elevernas hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det viktigt att
luftkvalitén är god. Dålig luftkvalité är inte en ringa störning och miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer att problemet inte heller är en tillfällig störning vilket innebär att det är en olägenhet enligt
miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det är rimligt att ni anpassar
verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för elevernas hälsa och att detta görs i
alla salar där luftflödet är för lågt.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten tar fram en
vädringsrutin för de salar där luftflödet är för lågt. Detta för att förebygga negativ påverkan på
elevernas hälsa. Eftersom det är troligt att en anpassning till luftflödet i lokalerna inte kan göras
omedelbart är det viktigt att vädring sker så luftkvalitén blir så bra som möjligt fram till
anpassningen är gjord. På Folkhälsomyndighetens hemsida anges under ”frågor och svar om
ventilation” att vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda
ventilationen. Vädringsrutinen på Hertingsskolan ska därför användas fram till att anpassning av
verksamhetens lokaler till luftflödet har gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni ska
upprätta rutinen innan terminsstart hösten 2015 och att ni ska redovisa den till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen senast vid terminstart.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Hertingsskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till hösttermingen 2016. Det finns i nuläget ingen plan
på när ventilation ska bytas ut så en anpassning till nuvarande luftflöde bedöms som skälig att
kräva. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har grundat bedömningen på när anpassningen ska ske efter
hur många elever som påverkas av lågt luftflöde och hur lång tid det kan ta för verksamheten att
hitta och genomföra lösningar.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra
olägenhet för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan
gäller i den utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver
sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
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Redogörelse för ärendet
Den 23 oktober 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Hertingsskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får vistas i
skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
I beslut daterat den 16 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Hertingsskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för
vilka salar som används stadigvarande av eleverna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
granskat uppgifterna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som finns i rummet vid bedömning
av hur många personer som antas vistas i rummet.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 43
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet och
redovisa uteluftsflödet i undervisningssalar på Slöingeskolan
Slöinge 5:247
Dnr 2014-1720
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Slöingeskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i salarna 142, 167 och 168 efter uteluftsflödet.
Anpassning ska göras efter de riktvärden för uteluftsflöde som anges i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Redovisa hur många personer som får vistas i sal 237 och 238 med avseende
på luftflödet. Som stöd för bedömningen om uteluftflödet är tillräckligt ska
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)
användas.

Punkterna 1 och 2 ska vara genomförda och redovisas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
senast 18 augusti 2015. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på
Slöingeskolan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att
uteluftsflödet är för lågt i salarna 142, 167 och 168 i förhållande till antal personer som vistas i
salarna. I de inkomna uppgifterna saknas uppgifter om hur många personer luftflödet är anpassat
för i sal 237 och 238.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) gäller lokaler för
allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i
skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg
på 0,35 l/s per m2 golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur
kan leda till olägenhet för människors hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det
viktigt att luftkvalitén är god. Dålig luftkvalité är inte en ringa störning och miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig störning vilket innebär att det
är en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det är
rimligt att ni anpassar verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för elevernas
hälsa och att detta ska görs i de salar där luftflödet är för lågt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer också att ni ska redovisa hur många personer som får vistas i sal 237 och 238 med
avseende på luftflödet.
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Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Slöingeskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till hösttermingen 2015. Denna tid bedöms som
rimligt då anpassningen gäller tre salar som används som grupprum och där anpassningen till
luftflödet inte bedöms innebära omfattande åtgärder från verksamheten. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har grundat bedömningen på när anpassningen ska ske efter hur många elever
som påverkas av lågt luftflöde och hur lång tid det kan ta för verksamheten att hitta och genomföra
lösningar.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet
för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den
utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Redogörelse för ärendet
Den 29 oktober 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Slöingeskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får vistas i
skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
Den 18 november 2014 kom Kenny Störsjö, stadsbyggnadskontoret, in med synpunkter på
inspektionsrapporten. Han informerade då om att de fanns uppgifter från 2012 på luftflöde, baserat
på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick
inte in dessa uppgifter i samband med detta.
I beslut daterat den 17 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Slöingeskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
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Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för
vilka salar som används stadigvarande av eleverna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som
finns i rummet vid bedömning av hur många personer som antas vistas i rummet. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har granskat uppgifterna. Enligt uppgifterna om uteluftsflödet är sal 142
anpassat för 1 personer men används av 4 personer, sal 167 är anpassat för 4 personer men används
av 5 personer och sal 168 är anpassat för 9 personer men används av 10 personer.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2015-06-10 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 44
Föreläggande om att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet samt
upprätta vädringsrutiner på Söderskolan
Heberg 2:2
Dnr 2014-1728
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämnden, som driver
Söderskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:
1.

Anpassa antal personer i salarna A107-109, A117, A220, A221, A207-A210,
A217, A218, A220, A221, B108-B110, B117, B121, B208, B209, B217,
B221, B222, C115, C116, C150, C152, C210/209, D219, D233, D242 och
D243 efter uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de riktvärden för
uteluftsflöde som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
ventilation (FoHMFS 2014:18).

2.

Upprätta en skriftlig vädringsrutin för salarna i punkten 1. Rutinen ska
innehålla ansvarig för rutinen och frekvens för vädring. Vädringsrutinen ska
gälla fram till anpassningen efter luftflödet gjorts i salarna.

Punkten 1 ska vara genomförd och redovisas senast den 18 augusti 2016 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Punkten 2 ska redovisas senast den 18 augusti 2015 till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Beslutet kan överklagas.
_____
Motivering av beslut
Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen tog den 1 april 2015 emot uppgifter från barn- och
utbildningsnämnden som visar uteluftsflödet i rum där elever vistas stadigvarande på Söderskolan.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har jämfört redovisade uppgifter med Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). I jämförelsen framgår att uteluftsflödet är för lågt
i 33 salar på Söderskolan i förhållande till antal personer som vistas där. Luftflödet är för lågt i
salarna: A107-109, A117, A220, A221, A207-A210, A217, A218, A220, A221, B108-B110, B117,
B121, B208, B209, B217, B221, B222, C115, C116, C150, C152, C210/209, D219, D233, D242
och D243, se bilaga.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation gäller lokaler för allmänna ändamål där
människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i skolor och lokaler för
barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m2
golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur kan leda till
olägenhet för elevernas hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det viktigt att
luftkvalitén är god. Stadsbyggnadskontoret har meddelat att ventilation ska bytas ut under 2017 och
att det troligtvis är klart till höstterminen 2017. Dålig luftkvalité är inte en ringa störning och
miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att problemet inte heller är en tillfällig störning vilket
innebär att det är en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför
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att det är rimligt att ni anpassar verksamheten efter uteluftsflödet för att förebygga olägenhet för
elevernas hälsa och att detta görs i alla 33 salar där luftflödet är för lågt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten tar fram en
vädringsrutin för de salar där luftflödet är för lågt. Detta för att förebygga negativ påverkan på
elevernas hälsa. Eftersom det är troligt att en anpassning till luftflödet i lokalerna inte kan göras
omedelbart är det viktigt att vädring sker så luftkvalitén blir så bra som möjligt fram till
anpassningen är gjord. På Folkhälsomyndighetens hemsida anges under ”frågor och svar om
ventilation” att vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda
ventilationen. Vädringsrutinen på Söderskolan ska därför användas fram till att anpassning av
verksamhetens lokaler till luftflödet har gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni ska
upprätta rutinen innan terminsstart hösten 2015 och att ni ska redovisa den till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen senast vid terminstart.
Barn- och utbildningsnämnden har, trots förfrågan, inte lämnat något underlag för hur lång tid det
kan ta att anpassa verksamheten efter uteluftsflödet eller vilka typer av åtgärder som planeras på
Söderskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut baseras på de uppgifter från 2012 som
lämnats in från barn- och utbildningsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att en
anpassning till nuvarande luftflöde ska göras till hösttermingen 2016. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har grundat bedömningen på när anpassningen ska ske efter hur många elever
som påverkas av lågt luftflöde och hur lång tid det kan ta för verksamheten att hitta och genomföra
lösningar för anpassningen.
Lagstöd
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet
för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den
utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver
sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat
sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver
sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
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Redogörelse för ärendet
Den 10 november 2014 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en föranmäld inspektion på
Söderskolan. Vid inspektionen saknade skolan uppgifter om hur många personer som får vistas i
skolans lokaler med avseende på uteluftflödet.
Den 18 november 2014 kom Kenny Störsjö, stadsbyggnadskontoret, in med synpunkter på
inspektionsrapporten. Han informerade då om att de fanns uppgifter på luftflöde från 2012, baserat
på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick
inte in dessa uppgifter i samband med detta.
I beslut daterat den 16 mars 2015 begärde miljö- och hälsoskyddsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden skulle lämna in uppgifter till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gällande
luftflödet i Söderskolans lokaler där elever vistas mer än tillfälligt.
Den 1 april 2015 kom de begärda uppgifterna, från 2012, in till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Martin Lövström, barn- och utbildningsförvaltningen, har redogjort för
vilka salar som används stadigvarande av eleverna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
granskat uppgifterna. I uppgifterna utgår man från antal stolar som finns i rummet vid bedömning
av hur många personer som antas vistas i rummet.
Information
För tillsyn på grund av konstaterade brister debiteras ni en avgift enligt Falkenbergs kommuns
taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och
beslut på avgiften kommer att skickas till er.
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§ 45
Lednings- och informationsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden
vid kris, samhällsstörningar och extraordinära händelser
Dnr 2012-2275
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ändra antagen Lednings- och informationsplan för
miljö- och hälsoskyddsnämnden vid kris, samhälsstörningar och extraordinära händelser enligt
upprättat förslag.
_____
Redogörelse för ärendet
2013-02-13 antog miljö- och hälsoskyddsnämnden en lokal lednings- och informationsplan som
ska användas vid kris, samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen utgår från den
övergripande krisledningsplan som kommunfullmäktige Falkenbergs kommun antog samma år.
Den med nämndshandlingarna utskickade Lednings- och informationsplanen gäller för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet och ska årligen uppdateras. Det är främst planens bilagor med
interna och externa kontaktuppgifter som har ändrats. Planen hänvisar också till en ny övergripande
säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun som antagits av kommunfullmäktige 2015.
Säkerhetspolicyn anger att varje nämnd är ansvarig för säkerhetsarbetet inom respektive
förvaltning. Vidare framställs att varje förvaltning årligen ska redovisa sitt säkerhetsarbete till
kommunstyrelsen.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-06-01 lämnat förslag på beslut
ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 46
Uppföljning av budget och verksamhetsplan, januari-maj 2015
Dnr 2014-0435
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisad uppföljning av budget och
verksamhetsplan för januari-maj 2015 till handlingarna.
_____
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av resultat för perioden januari-maj i för ändamålet
upprättade matriser. Årsbudgetens storlek är fastslagen sedan 2014 med justering för ökade
arvoden och årets lönejusteringar (+290 tkr).
Periodens ekonomiska resultat
Nämnden visar ett överskott för perioden med 434 tkr. Överskottet beror främst på att personalkostnaderna hittills blivit lite lägre än budgeterat men även övriga kostnader för perioden är mindre
än väntat. Alla årsavgifter är nu debiterade.
Måluppfyllelse
Alla avdelningar ligger lite efter med sina periodiska kontroller. Maj har detta år innehållit en hel
del helg- samt klämdagar. Vidare har det varit ganska hektiskt när det gäller kompetensutveckling
och andra aktiviterer utöver de vanliga kontrollerna. Både livsmedels- och miljöskyddsenheterna
har haft fler inkommande ärenden än väntat.
Prognos för helår
Nämnden planerar att klara sin driftsram för 2015.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-06-03 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_____
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§ 47
Kritiska kvalitetsfaktorer – miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag
till kritiska kvalitetsfaktorer för sitt verksamhetsområde
Dnr 2015-1249
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta det förslag till kritiska kvalitetsfaktorer som
förvaltningen har lämnat för sina verksamhetsområden, myndighetsområden (miljö, hälsa,
livsmedel, strålskydd, etc.) och för delegerat område naturvårdsverksamhet.
Nämnden är medveten att de perspektiv som berör God ekonomisk hushållning, och Medarbetare,
samt i visst fall även Kund, kan komma att behöva samordnas med den övriga kommunala
organisationen.
_____
Redogörelse för ärendet
Falkenbergs kommun har sedan tidigare i vår antagit en ny styrmodell för det kommunala mål- och
visionsarbetet. Beslut om mål och vision fattades av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 90 (bilaga
1.) Denna modell bygger på att de politiska besluten delas i tre delar, 1. Målstyrning, 2.
Direktstyrning eller Uppdragsstyrning, och 3. Styrning av basarbetet genom uppföljning av resultat.
För det ordinarie arbetet arbetar vi efter ett basuppdrag. För miljö- och hälsoskyddsnämnden
innebär detta att vi ska utföra det uppdrag som kommunfullmäktige gett oss, och som finns reglerat
i vårt reglemente.
Ett sätt att beskriva om vi uppnått god kvalitet i vårt arbete är att ange vissa områden, som utifrån
en politisk vilja, statens önskan om att uppnå effekt inom lagstiftningsområden. Den nya
styrmodellen har valt att kalla dessa för s.k. Kritiska Kvalitetsfaktorer. De faktorer som väljs ska
alltså anses särskilt kritiska och viktiga för invånarna, eller uppdraget i lagstiftning, eller
medarbetaren, eller för att uppnå god ekonomisk hushållning i Falkenberg (bilaga 2).
Den nya modellen fokuserar i allt högre grad på att allt arbete ska underkastas periodisk
uppföljning genom att mäta vissa förutbestämda parametrar. För vårt basuppdrag behövs det därför
definieras vilka parametrar som är utgångspunkterna för mätningen. Förvaltningen har därför satt
samman en matris (bilaga 3). där fyra perspektiv anges Kund, Verksamhet, Medarbetare,
Ekonomisk hushållning.
Senare under hösten kommer kommunfullmäktige att ta sig an att definiera vilka indikatorer som
faktiskt ska mätas vid regelbundna uppföljningar.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-06-05 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 48
Internkontroll för perioden 2015-06-01 till 2016-05-31
Allmänt - Budget och verksamhetsplan 404
Dnr 2015-1187
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Internkontrollplan för
perioden 2015-06-01 till 2016-05-31.
_____
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sett över internkontrollplanen och bedömer den som
fungerande.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-06-03 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_____
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§ 49
Delegationsbeslut april och maj 2015
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
_____
_____
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-10
Falkenberg

§ 50
Ärenden för kännedom
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:
-

Rapport kontroll av livsmedelsbutiker våren 2015
2015-MHNrapp/5

-

Rapport kontroll av specialkost 2015
2015-MHNrapp/6

-

Inkommande dom från Länsstyrelsen, överklagande avslås
Ljungby-Ågård
Dnr 2015-0399

-

Uppföljning av inomhustemperaturer på Tallgläntans- och Bokens gruppboenden
Dnr 2013-1568

_____
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