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Miljöbalkens regler om objektburen smitta 
samt inomhusmiljö i förskola/skola –
städ, rengöring, luftkvalitet
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Detta ska jag prata om

• Kort om Folkhälsomyndigheten

• Om miljöbalken och tillsynsvägledning

• Om objektburen smitta

• Folkhälsomyndighetens vägledning som gäller städning, rengöring 
samt ventilation

• Egenkontroll – förebyggande rutiner för att motverka ohälsa
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 Hälsoskydd
 Folkhälsorapportering
 Smittskydd

• Myndigheten bildades 1 januari 2014

• Verksamheten bedrivs både i Solna (KI 

campus) och i Östersund

• Myndigheten har ca 500 anställda

• Webbadress: www.folkhalsomyndigheten.se



Vårt uppdrag
– att stärka och utveckla folkhälsan
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Vår vision

En folkhälsa som stärker
samhällets utveckling
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Folkhälsomyndighetens uppdrag

En folkhälsa som stärker samhällets utveckling

Genom att ...

• följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar 

• identifiera vilka områden som behöver effektiva insatser

• utvärdera folkhälsoinsatser 

• samordna landets smittskyddsarbete 

• labbverksamhet mikrobiologi

• myndighetsutövning alkohol, tobak, narkotika, miljöhälsa
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Miljöbalken (MB)

• Trädde i kraft 1999
– ersatte 16 tidigare miljölagar, bl.a. hälsoskyddslagen och miljöskyddslagen. 

Regler om ansvar för att vidta åtgärder mot objekt och djur som bär smitta 

(objektburen smitta) flyttades till miljöbalken 2004 i och med översynen av 

smittskyddslagen.

• Syfte med lagen
– att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö

• En målstyrd ramlag
– En ramlag innehåller grundläggande värderingar, principer och riktlinjer och i 

mindre utsträckning detaljregler 

– Det som regleras är målet, resultatet som ska uppnås  

2016-11-167
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Miljöbalkens hänsynsregler i 
kapitel 2

• Kunskapskravet: innebär att det är den som driver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur 
människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

• Försiktighetsprincipen: redan risken för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning

• Bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga skador och 
olägenhet

• Produktvalsprincipen: t ex välja rätt städkemikalier, golv och andra 
ytskikt i förskola

• Skälighetsregeln: det ska inte vara orimligt att uppfylla kraven i 
hänsynsreglerna. Miljönytta vägs mot kostnad. 
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Miljöbalken – förskolor och 
skolor

• Förskolor och skolor är anmälningspliktiga verksamheter 
(Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

• Förskolor och skolor ska ha egenkontroll – förebyggande rutiner för 
att undvika olägenhet för människors hälsa
(Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll)

• Verksamhetsutövaren för förskolan eller skolan är ansvarig för att 
lokalen och verksamheten inte orsakar olägenheter för människors 
hälsa

• Miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar förskolan – ställer krav, 
stödjer och hjälper

• Folkhälsomyndigheten tar fram regler och vägleder miljökontoren

2017-11-289
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Folkhälsomyndighetens regler 
som gäller förskolor och skolor 

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd med riktvärden för att 
undvika olägenhet för människors hälsa. Av vikt i förskolan är:

• FoHMFS 2014:19 städning i skola, förskola, fritidshem

• FoHMFS 2014:18 ventilation

• FoHMFS 2014:14 fukt och mikroorganismer

• FoHMFS 2014:17 temperatur inomhus

• FoHMFS 2014:16 radon

• FoHMFS 2014:13 buller inomhus
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Smittskydd i miljöbalken –
objektburen smitta
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Objektburen smitta i miljöbalken

• Förebyggande hälsoskyddsarbete

• Regleras i MB kap. 9
– Verksamhetsutövaren är ansvarig

– Egenkontroll viktigt verktyg

– Tillsyn utförs av miljökontoret

2016-11-1612
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Objektburen smitta och 
smittspårning

• Miljöbalken kapitel 9:14 och15 §§ finns regler kring objektburen 
smitta och smittspårning

• Miljökontoret ska underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser 
som kan vara av betydelse för smittskyddet

• Vid misstanke om att ett objekt eller sällskapsdjur bär på en 
allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall 
kommunen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra 
smittan och undanröja risken för smittspridning.
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Exempel på 

objekt som 

kan sprida

smitta…



Städning - rengöring 
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Hälsoproblem vid bristfällig städ, 
rengöring

• Mer luftvägsbesvär

• Mer problem med astma

• Mer besvär med allergi

• Kliande ögon

• Huvudvärk

• Koncentrationssvårigheter

• Trötthet

• Mer infektioner när mer luftburet damm

• Mer infektioner när sämre rengöring

2017-11-2816
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Vägledning om 
städning/rengöring

• FoHMFS 2014:19 Städning i skolor, 

förskolor mm.

• Kompletterande vägledning om 

städning på vår webb

2017-11-2817
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FoHMFS 2014:19 städning

• AR gäller för skolor, förskolor, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet

• Gäller även för pedagogisk omsorg som drivs i förskoleliknande
form

• Vid bedömning om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa i t ex en förskola eller skola ska städning, städrutiner eller 
städmetoder vägas in

2017-11-2818



.Sid

FoHMFS 2014:19 städning

• Utforma utemiljöer och entréer på sådant sätt att smuts, jord, 
sand inte dras in i lokalerna.

• Förvara material på sådant sätt att städningen inte försvåras, till 
exempel genom förvaring i skåp och/eller lådor med lock.

• Undvika högt belägna horisontella ytor som kan samla damm som 
horisontella nedhängande ventilationskanaler och armaturer.

• Undvika textila golv, mattor, stoppade möbler, gardiner och annan 
textil inredning som kan samla damm så sparsamt som möjligt.

2017-11-2819
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FoHMFS 2014:19 städning

Städningens omfattning

• Städningens omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten 
och belastningen i lokalerna. Städningen bör utökas om lokalerna 
används kvällstid eller helger.

• Lokaler som används stadigvarande, som t ex lekrum, vilrum, 
klassrum, grupprum och korridorer, bör städas dagligen. 

• Städningen bör omfatta rengöring av

– lättåtkomliga ytor, som t ex golv, bord, bänkar, stolar, stoppade 
möbler och mattor, samt

– ytor som man ofta tar i med händerna, som t ex handtag och 
lysknappar, vattenkranar, spolknappar osv.

2017-11-2820
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Städningens omfattning 
forts…

• Hygienutrymmen, som toaletter, skötrum och duschrum, bör 
städas dagligen, en till flera gånger.

• Ytor där risken för smittspridning är särskilt stor bör rengöras efter 
varje användning, t ex bör skötbord rengöras efter varje blöjbyte.

• Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, 
inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, 
belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar 
mm.

• Vid utbrott av smittsamma sjukdomar kan städningen behöva 
utökas.

2017-11-2821
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Varför städa?

Minska en rad föroreningar från inomhusmiljön som:

• Mögel, kvalster, bakterier, virus, pollen, pälsdjursallergen, 
hudflagor, textilfibrer mm. Bakterier med mera binder till partiklar

• Kemiska ämnen binder till dammpartiklarna, hormonstörande 
ämnen som mjukgörare från plaster och flamskyddsmedel från 
elektronik blir inandningsbara / barn som kryper får damm på 
händerna som de får i sig

• Luftburet damm som inte ventileras bort deponeras på ytor i 
lokalen och kan virvlas upp och bli inandningsbart igen vid 
aktiviteter i rummet. Viktigt med daglig städning
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Rengöring - bryta smittvägar

• Rengöring av toaletter, hygienutrymmen, dusch, omklädningsrum 
viktigt för att bryta smittvägar

• Skötrum extra viktigt med bra rengörings- och städrutiner

• Rengöring av tagytor som dörrposter, dörrhandtag, vattenkranar, 
lysknappar,

• Handtvätt, efter toa, före måltid, efter utevistelse

• Bra ventilation minskar mängden luftburna bakterier och virus och 
samverkar med rengöring/städ

2017-11-2823



.Sid

Egenkontroll städning/rengöring

I en skolas/förskolas egenkontrollprogram gällande städning bör det 
finnas skriftliga rutiner för att fortlöpande kontrollera att lokalerna 
hålls välstädade och i gott skick för att undvika att olägenhet för 
människors hälsa uppstår. 

I egenkontrollen bör t ex framgå:

• Fördelningen av det organisatoriska ansvaret för städningen på 
skola / förskola.

• Vilken omfattning städningen ska ha - daglig städning, 
höghöjdstädning, storstädning m.m.

• Vad som ska städas och hur ofta, vilrum, lekrum, städskrubb osv

• Vem som utför städningen, vem städar var och när? Om personal 
på skolan/förskolan ansvarar för viss städning ska det stå i 
egenkontrollprogrammet.
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Egenkontroll städning/rengöring

• Rengöring av utrustning som används i verksamheten, leksaker, 
surfplattor, gymnastikredskap mm

• Rengöringsrutiner gällande tagytor, t ex lysknappar, dörrhandtag.

• Rengöringsrutiner gällande skötbord i förskola

• Rengöringsrutiner gällande hygienrum, toalett

• Rutiner för utökad städning vid utbrott av smitta – kontakt med 
smittskyddet i regionen

• Vilka städmetoder och städkemikalier som ska användas och var, 
på vilka ytor, de ska användas.

• Skriftliga rutiner för hur verksamhetsutövaren undersöker och 
bedömer risker med städmetoder och städkemikalier.

2017-11-2825



.Sid

Egenkontroll städning

• Rutiner för rengöring av textilier som används i sovmiljöer, som 
madrassöverdrag och örngott.

• Rengöring av städmaterial.

• Hur uppföljning av städresultat ska ske, både från städbolag och 
från skolans sida.

• Hur klagomål på städningen hanteras. Vem kontaktas och hur?

2017-11-2826



Ventilation - luftkvalitet 
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Hälsoproblem vid bristfällig 
ventilation - luftkvalitet

• Ventilationen samverkar med städning för att hålla nivån på 
föroreningar och partiklar låg. Vid dålig ventilation risk för:

• Mer luftvägsbesvär

• Mer problem med astma

• Mer besvär med allergi

• Kliande ögon

• Huvudvärk

• Koncentrationssvårigheter

• Trötthet

• Mer infektioner när mer luftburet damm

2017-11-2828
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Vägledning om ventilation
FoHMFS 2014:18 Ventilation 
inomhus

• Dålig luftkvalitet kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa

• Riktvärden för luftomsättning för att undvika olägenhet

• En helhetsbedömning behöver göras av byggnadens, rummens 
eller lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten och 
ventilationens funktion.

• I enskilda fallen ska hänsyn till känsliga personer tas, exempelvis 
allergiker

2017-11-2829
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Risk för olägenhet för 
människors hälsa

Parameter Bostäder
Skola, 
förskola, 
idrottshallar

Allmänna 
lokaler

Uteluftsflöde
< 0,35 l/m2 s 
eller < 4 l/s 
person

< 7 l/s person + 
0,35 l/m2 s

< 7 l/s person + 
0,35 l/m2 s

Luftomsättn < 0,5 rv/t Se luftflöde Se luftflöde

Fuktskillnad, 
inne-ute

> 3 g/m3 > 3 g/m3 > 3 g/m3

Lufthastighet > 0,15 m/s > 0,15 m/s > 0,15 m/s

Koldioxid > 1000 ppm > 1000 ppm

2017-11-2830
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Egenkontroll gällande 
ventilation i skola, förskola

• Uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande 
ventilationens drift och underhåll är uppdelat. Vem gör vad?

• Rutiner för drift och underhåll av ventilationen. Till exempel byte 
av luftfilter och rengöring av ventilationskanaler och don.

• Rutiner för kommunikation mellan verksamhetsutövare, 
fastighetsägare, ventilationsfirma gällande ventilation .

• Rutiner för att ta emot klagomål på luftkvalitet, felanmälan

• Med mera, med mera…
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Kort sammanfattning

• Egenkontroll är förebyggande rutiner som verksamheten –
förskolor och skolor ska ha för att motverka olägenhet / ohälsa -
till exempel från objektburen smitta

• Miljökontoret ska spåra och undanröja allvarlig smitta från objekt

• Städning/rengöring och ventilation samverkar för att hålla nivån på 
föroreningar, partiklar, bakterier, virus inomhus låg

• Finns risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken om 
inte städningen/rengöring och ventilation är tillräckligt bra

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och 
förskolor kan användas för att ställa krav på daglig städning och 
rengöring – för att undvika risk för olägenhet / ohälsa

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation kan användas 
för att ställa krav på skolor, förskolor och fastighetsägare – för att 
undvika risk för olägenhet / ohälsa
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FRÅGOR

halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se
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