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2016-01-19

Samhällsbyggnadsnämnden
2016 SBN0016

Ärendebeskrivning – Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa
uppgifter vid Kinnareds förskola
Dnr Ecos 2015-296
Fastighet: Kinnareds Prästgård 1:1, Hylte kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare genom delegationsbeslut § 153/15 och 260/15,
krävt vissa åtgärder. Vid den senaste uppföljande inspektionen kvarstod flera av bristerna.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden att
vidta åtgärder och redovisa vissa uppgifter vid Kinnareds förskola, Kinnared.
Beslutsunderlag
Inkommen redovisning från förskolechefen 2015-12-10
Samhällsbyggnadsnämnden, delegationsbeslut § 153/15 och 260/15
Inspektioner 2015-04-27, 2015-09-14 och 2016-01-15
Miljöbalken (1998:808)
Folkhälsomyndighetens (FHM) Allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17
Ärendet
Verksamhetsutövare för Kinnareds förskola är Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Hylte
Kommun, org.nr 212000-1207, 314 80 Hyltebruk.
Kontaktperson: Lissi Pedersen, förskolechef.
Fastighetsägare är Hylte kommun, org.nr 212000-1207, Stiftelsen Hyltebostäder, 314 80
Hyltebruk.
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare gjort en inspektion 2015-04-27 med anledning av
utredning kring smittspridning och konstaterat vissa brister i hälsoskyddet.
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har sedan behandlat ärendet i delegationsbeslut § 153/15
och 260/15, se bilaga 1.
Förskolan har omkring 28 barn inskrivna med 5 vuxna. Vid inspektionerna diskuterades
verksamheten och de risker för spridning av smitta som kunde ses. Förskolan är i en äldre
prästgård med lokaler i två plan som inte är direkt avpassade för ändamålet.
Miljöenhetens bedömning
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare krävt vissa åtgärder. Vid den senaste uppföljande
inspektionen den 15 januari 2016 kvarstod flera tidigare upptagna åtgärdspunkter. Det fanns
fortfarande målarutrustning och förkläden för barnen i utrymmet för blöjbyten vilket innebär
en klar hygienisk risk. Blöjbyten ska ske i ett eget avskilt utrymme.
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Det uppmärksammades även några andra hälsomässiga förhållanden och smittrisker.
Utetemperaturen var omkring 10 minusgrader, vilket är kallt men inte helt ovanligt. Det var
påfallande kalla golv och det var dragigt vid fönstren. Flera nappar förvarades tillsammans på
samma hylla utan märkning och utan åtskillnad. Ett barn stoppade trolldeg i munnen, där
degen sedan togs in igen iden gemensamma stora degen.
Detta innebär en ökad risk för spridning av sjukdomar inom förskolan. Verksamhetsutövaren
bör göra en genomgång av de hygieniska risker som finns i verksamheten.
OVK har genomförts och ventilationen klarar enligt redovisat mätprotokoll funktionen enligt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om Ventilation (FoHMFS 2014:18). Återkommande
OVK-besiktning skall genomföras vart tredje år och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.
Kraven på åtgärder ställs på verksamhetsutövaren även om fastighetsägaren bör ordna med
flera av åtgärderna.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövaren, Barn- och
ungdomsnämnden, Kinnareds förskola, org nr: 212000-1207 om följande krav:
1.

Avskildhet ska ordnas till toaletter och utrymme för blöjbyten så att personal kan
byta blöja på barn samtidigt som äldre barn går på toaletten utan insyn.
Punkten 1 skall åtgärdas snarast och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden
senast 3 månader efter att Barn- och ungdomsnämnden tagit del av beslutet.

2.

Nuvarande målningsverksamhet ska upphöra i utrymmet för blöjbyten.
Punkten 2 skall åtgärdas snarast och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden
senast 3 månader efter att Barn- och ungdomsnämnden tagit del av beslutet

3.

Genomföra en temperaturmätning av golvtemperaturen och mätning av drag vid
fönster i lekutrymmen i bottenvåningen när det är minusgrader utomhus. Det ska
ske genom en opartisk och sakkunnig person.
Punkten 3 skall ordnas och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast
den 1 april 2016.

4.

Nappar ska förvaras åtskilda och märkta på sådant sätt att förväxling inte kan
ske.
Punkten 4 ska åtgärdas omgående och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden
senast 2 veckor efter att Barn- och ungdomsnämnden tagit del av beslutet

5.

Trolldeg och liknande som barnen stoppas i munnen ska inte återanvändas.
Punkten 5 ska åtgärdas omgående.

Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 21, och 22 §§ samt med
hänvisning till 2 kap 2, 3, och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§ miljöbalken, samt 45 § Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1985:206).
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Se även Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901), 4, 5 §§ och
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 35 § samt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Upplysningar
Ärendet har kommunicerats med BUK.

Stefan Andersson
Miljöchef
Bilaga 1:
2

Samhällsbyggnadsnämnden, delegationsbeslut § 153/15 och 260/15
Generella grundkrav – förskolor, skolor, pedagogisk omsorg och liknande

Utskick:
Kopia:

Verksamhetsutövaren, BUN (delgivningskvitto)
Fastighetsägaren, Hylte kommun, Stiftelsen Hyltebostäder, 314 80 Hyltebruk.
Förskolechef, Lissi Pedersen
Kinnareds förskola.

