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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna
Sammanfattning
I denna årsrapport redovisas resultaten av miljöförvaltningens tillsyn
av skolor och förskolor under 2019 i Stockholms stad.
Riktad tillsyn är ett verktyg för att uppnå en sund miljö i alla skolor
och förskolor, både inomhus och utomhus inom Stockholms stad.
Tillsynen bedrivs på olika sätt, antingen som löpande tillsyn eller i
projektform. Den löpande tillsynen sker genom återkommande
inspektioner för att kontrollera kända problemområden. Fokus för
denna tillsyn är ventilation, installationsbuller, städkemikalier samt
hygien och städning, eftersom det är dessa delar som oftast brister.
Förvaltningen kontrollerar även anmärkningar som erhållits vid
föregående inspektion. Projekttillsynen syftar till att kontrollera eller
kartlägga avgränsade aktuella frågor.
Under 2019 har förvaltningen:
Utfört löpande planerad tillsyn på förskolor och skolor
Utfört tillsyn av öppna förskolor
Utfört tillsynsprojekt Buller från fasta installationer i förskolor
Fortsatt tillsynsprojekt Rökfria skolgårdar
Handlagt uppföljningsärenden
Utfört radontillsyn
Handlagt anmälningar av nya verksamheter
Samverkat med andra förvaltningar och kommunala bolag
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Bakgrund
Miljöförvaltningen verkar för att skolor och förskolor ska ha en sund
miljö för barn och elever. I februari 2020 finns i Stockholms stad 984
(547) förskolor, 294 (176) grundskolor och 107 (32) gymnasieskolor.
Siffror inom parentes avser kommunala verksamheter.
Tillsynsansvaret för skolor och förskolor delas av
Hälsoskyddsavdelningen och Livsmedelskontrollen.
Hälsoskyddsavdelningens tillsyn syftar till att kontrollera att
bestämmelserna i miljöbalken med tillhörande författningar följs. Till
stöd för bedömningarna används Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
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Livsmedelskontrollen kontrollerar att verksamheterna följer
livsmedelslagstiftningen. Denna årsrapport gäller hälsoskyddstillsynen.
Inomhusmiljön i skolor och förskolor skiljer sig från många andra
inomhusmiljöer genom att många personer vistas samtidigt på en
relativt liten yta, vilket ställer höga krav på inomhusmiljön i lokalerna.
Tillsynen syftar till att förbättra inomhusmiljön i stadens skolor och
förskolor så att elever och barn inte utsätts för hälsorisker eller hindras
i sin utveckling och i sitt lärande. Målet är att alla verksamheter ska ha
en väl fungerande egenkontroll och en sund inomhusmiljö.
Fokus för den löpande planerade tillsynen är kontroll av buller,
ventilation, städning och hygien. Uppföljning sker främst vid problem
med buller, ventilation och misstanke om fuktskador. Buller och dålig
luft är av erfarenhet de vanligaste problemen i skolor och förskolor.
Buller och höga ljudnivåer i skol- och förskolemiljö är sällan skadlig
för hörseln men exponeringen har betydelse för hälsan, livskvaliteten
och inlärningsförmågan. För låg luftomsättning inomhus kan bland
annat leda till huvudvärk och trötthet samt allergiska besvär. En
bristfällig ventilation innebär även att emissioner från material i
verksamheten inte ventileras bort. Det ansamlas därför mer damm som
kan innehålla kemikalier som ftalater och bromerade
flamskyddsmedel. För att hålla en god hygienisk standard behövs
också regelbunden städning för att föra bort och minska en rad
smittoämnen i inomhusmiljön.
Under året kommer förvaltningen att slutföra tillsynsprojektet Buller
från fasta installationer i förskolor som pågått sedan 2016. Projektet
har under åren hållits i samma stadsdelar som i den planerade löpande
tillsynen och de stadsdelar som ännu inte deltagit i projektet är
Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Skärholmen. Dessa
kommer ingå i projektet under 2020.
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