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Mötesanteckningar Viby förskola 2019-06-13 

Anteckningarna nedan fördes i samband med informationsmöte för vård-

nadshavare med barn på Viby förskola. 

Inför ombyggnationen på Viby förskola och skola gjordes en miljöinvente-

ring/fuktinventering för att kontrollera byggnadernas status. Båda byggna-

derna är ca 40 år gamla. Miljöinventeringen visade att både skol- och för-

skolebyggnaderna behöver åtgärdas utifrån att fukt finns i konstruktionen. 

Skolbyggnaden har mer omfattande fuktangrepp och därför har en evakue-

ring skett där.  

Från vecka 32 kommer skolan ha sin verksamhet i de moduler som håller på 

etableras på baksidan av skolan. Skolans transportväg flyttas och kommer 

att gå via Prästgårdsvägen till köket. Denna förändring påverkar inte försko-

lan. 

I förskolan är fuktangreppen mer isolerade och inte lika omfattande som på 

skolan. Kontrollen av byggnadens status inleddes med en miljöinventering 

då materialprover togs. Därefter har även ett luftprov tagits. 

Luftprovet är taget i matsalen vid Tellus och Jupiter. Luftprovet visar en för-

höjd nivå av 3-Metyl-1-Butanol. Det indikerar att det finns mikrobiella ska-

dor i träbaserade material. Det kan också bero på att man har lagat mat eller 

bakat i lokalerna i närtid. 

Förskolan evakueras inte eftersom byggnaden är i mycket bättre skick än 

skolan. På skolan har en ökad rapportering av symptom kopplat till inom-

husmiljön förekommit. Detta tillsammans med resultatet av miljöinvente-

ringen är orsaken till att skolan flyttar till moduler. 

I dagsläget har vi ingen information om att barn eller vuxna har symptom 

som kan bero på inomhusluften. Luftprovet visar inget nytt som inte var 

känt genom den första fuktinventeringen. I normala fall är arbetsgången föl-

jande: 

- Personer som vistas i lokalerna rapporterar olika former av symptom 

som kan vara kopplade till inomhusmiljön. 

- Luftprov tas och om luftproven indikerar att det finns mikrobiella 

skador tas materialprover. 
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När det gäller Viby har materialprover tagits direkt och därefter luftprov. 

Luftprov har tagits utifrån önskemål på ett möte för vårdnadshavare på sko-

lan. Då provtagning av luften beställdes till skolan beslutades att även be-

ställa en provtagning på förskolan. 

Samtliga prover som tagits, både luft- och materialprover, indikerar på fukt-

problem i byggnaden. Prover som visar att det finns fukt i en byggnad inne-

bär inte att det finns en direkt koppling till problem med arbetsmiljön. Pro-

verna visar hur byggnaden mår, inte hur människor mår. 

I hus där det finns fuktproblematik kan man konstatera en ökad rapportering 

av symptom kopplat till luftvägar, hud och ögon. Om man har symptom 

som misstänks bero på inomhusluften uppmanas man uppsöka sin huslä-

kare. Känsligheten är olika hos olika personer. Någon kan påverkas märk-

bart medan andra som vistas i samma lokaler mår helt bra. När man inte har 

några symptom löper man inte någon risk för ohälsa. Typiskt är att man mår 

dåligt när man är i lokalerna och mår bra när man inte är där.  

Kommunen rådgör med Arbetsmiljömedicin Uppsala Akademiska sjukhuset 

(Helena Fornstedt) kring tolkning av resultaten av mätningarna och hur in-

omhusmiljö och hälsan kan påverkas. Husläkaren kan rådgöra med Helena 

Fornstedt vid behov. 

Det finns inga ökade värden på cancerframkallande ämnen som asbest och 

radon. 

Pedagogerna kommer att ha ökad uppsikt över barnen och meddela föräldrar 

om de märker att något barn inte verkar må bra i lokalerna.  

Vid frågor som rör lokalerna kontaktas Lena Norrman, barn- och utbild-

ningsförvaltningen lena.norrman@habo.se. Lena för frågorna vidare till fas-

tighetsförvaltningen och återkopplar. Eventuella frågor om lokalerna som 

ställs till pedagogerna lämnar de vidare till Lena Norrman. 

Önskemål framfördes att få del av en tidplan för behovsstudien och när be-

slut kommer att fattas. Verksamhetscontroller (Lena Norrman) ansvarar för 

att detta sker. En tidplan hinner inte tas fram förrän efter sommaren. 

 

Lena Norrman   Anette Möllergren 

Verksamhetscontroller   Förskolechef 

Barn- och utbildningsförvaltningen Viby förskola 
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