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Varsågod!
Med ”Nytt om miljö- 
och hälsoskydd” tar 
miljöenheten i Nacka 
ett nytt grepp. Vi vill 
kort och lättfattligt 

berätta om vad vi gör, och varför. Vi 
ska också ge plats för att beskriva olika 
företag och andra verksamheter vi 
har kontakt med, med fokus på viktiga 
frågor om miljö och hälsa.

Ni som får nyhetsbrevet arbetar 
alla med något som omfattas av miljö-
balkens regler och kommunens tillsyn. 
Men era verksamheter är väldigt olika, 
både till storlek och inriktning. Vi vill 
minska avståndet mellan er vardag och 
det vi på miljöenheten arbetar med. 
Nyhetsbrevet är ett led i att komma 
närmare varann.

Anna Green, miljöchef

Hundratals företag från olika branscher 
behöver känna till och följa miljölagstift-
ningen. Många får också regelbundna 
besök av miljöenhetens inspektörer.

Nu kliver vi in på Medicinsk fotvård 
i Nacka Forum. Lilia Koteva-Estay, som 
tar emot, har årdat fötter som egenföre- 
tagare sedan 2011. Hon startade vid 
DanvikCenter och flyttade sedan till 
Forum. Det första hon fick lov att ordna 
här var att anpassa toalett och dörrar för 
patienter i rullstol.

Verksamheten har långsamt växt. 
Idag arbetar hon hela veckorna. När hon 
är på hembesök finns numera kollegan 
Irina, egenföretagare hon också, på mot-
tagningen. Fem dagar i månaden är de på 
plats båda två. 

Vilka kommer hit för behandling?
-80 procent kan man kalla patienter,

eftersom de har remiss från läkare, som 
har bedömt deras behov av fotsjukvård. 
De har sina olika problem, som diabetes 
eller psoriasis. 

-Efter fem år med diabetes har man
ofta nervskador som påverkar känseln i 
fötterna. Andra har cirkulationsproblem. 
Och om man får sår kan de vara svårläkta.

De som inte har remiss kallar Lilia 
kunder.

–De kommer när de själva behöver.

Satsar på utveckling
Lilia lägger förstås tid på en hel del annat 
än själva behandlingarna.

–Varje patient innebär att man skri-
ver journalanteckningar. Och ibland ska 

jag skicka svar till vårdcentraler.  
-Sen vill vi också utveckla saker som

kan göra oss lite annorlunda. Till det 
krävs ibland investeringar, men man 
behöver ju inte göra allt på en gång...

Hon berättar att hon köpt en sugap-
parat som är ihopmonterad med lampa 
och förstoringsglas. När hon torrslipar 
förhårdnader är sugen påslagen och tar 
hand om slipdammet. 

En annan utveckling är att börja med 
försäljning av bland annat medel mot 
vårtor och svamp.

-Då kan jag säga ”ta det medlet och
kom tillbaka om fem dagar, så ser vi hur 
det fungerar!” Tidigare hänvisade jag 
bara till apoteket.

Hon satsar också på datorisering. Möj-
lighet att boka via nätet är ett exempel. 

-Det kostar både att skaffa program
och för att jag ska lära mig använda dem. 
Men det här ligger i tiden, tycker jag.

Kunskapsseminarium
Till arbetet hör att känna till krav om 
hygien och annat. En fungerande egen-
kontroll ska vara grunden, även för ett 
litet företag. Här möter hon kommunens 
miljö- och hälsoskydd, som har i uppgift 
att stå för samhällets tillsyn. 

-För att ta de frågorna på allvar måste
man hålla på hela tiden, säger Lilia. Saker 
och ting utvecklas där också, och man 
måste följa med. 

Nya rön om smittorisker och regler 
om hur redskap ska hållas rena hör dit.

Ett sätt att följa med är att vara med i 

Fotvårdare vill utvecklas

Fotterapeuternas förbund.
-De stödjer oss mycket. Och så har vi

avtal med landstinget, och vad kommu-
nen säger om lokaler och hygien. Jag 
tycker att alla drar åt samma håll. 

I höstas var Lilia och många andra 
fotvårdare med på ett seminarium som 
kommunen ordnade. De fick lyssna till 
föredrag av experter från Socialstyrelsen 
och Smittskydd Stockholm, och tillfälle 
att ställa frågor och träffa kollegor. 

-Jag kände nog till det som togs upp
där, men det var ändå jättebra att höra 
duktiga föreläsare. Och att det fanns 
plats för synpunkter och diskussion. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
Sven Axelsson och Petra Norman hade 
förberett det hela.

-Vi ville ge företag i branschen aktuell
kunskap i en trevlig form, säger Sven.

Kommunen planerar seminarier för 
fler branscher under 2017.

Arbete på fotvårdsmottagningen. Till höger ”dammsugaren” som används vid torrslipning.

BAKGRUND 
Eftersom så kallade stickande och skärande 
behandlingar kan ingå i bland annat fotvård ska 
verksamheterna anmälas till miljöenheten. Då 
granskar vi framför allt att kraven om hygien, 
rengöring och egenkontroll uppfylls.

http://www.nacka.semiljo-och-halsoskyddsnytt
mailto:miljoenheten@nacka.se
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Idéer eller synpunkter?
Välkommen att kontakta jan.johansson@nacka.se om du har idéer 
om frågor för nyhetsbrevet eller andra synpunkter! 
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Fokus på ventilation  
på skolor och förskolor
Under 2017 ska många skolor och försko-
lor i Nacka få ett tillsynsbesök. Fokus  
ligger på ventilationen. För många 
personer i förhållande till ventilationens 
kapacitet ökar risken för allergier och 
andra hälsoproblem och kan göra att 
elever presterar sämre.

Under 2014-2015 var miljöenheten 
med i ett tillsynsprojekt där många 
kommuner samarbetade för att förbättra 
inomhusmiljön på skolor. Ett arbete som 
nu fortsätter även på förskolorna. 

-Steg 1 är att skolorna 
ska ha uppgifterna om 
”personbelastning”, 
det vill säga hur många 
personer luften räcker 
till i olika rum, säger 
projektledaren Anneli 
Castan.

Som steg 2 ska skolorna och för-
skolorna jämföra uppgifterna med 
hur många personer som faktiskt är i 
rummen. I steg 3 ska de fundera på och 
skriva ned vad de kan göra för att luften 
ska räcka till alla – en åtgärdsplan. Det 
kan handla om allt från byte av klassrum 
eller vilrum, till halvklasser, åtgärder på 
själva ventilationen eller att inte ta in 
ytterligare elever. 

Dessutom kan det finnas oklarheter 
om ansvar, framför allt mellan ledningen 
för skolan/förskolan och fastighetsägaren. 
Kravet är hur som helst alltid att luften i 
lokaler där barn vistas ska vara bra. 

Hur går ett tillsynsbesök till?
-Inspektören och  skolans represen-

tanter går gemensamt igenom ventila-
tionsuppgifterna. Sedan går vi runt och 
tittar på några av de mest intressanta 
rummen. Där det finns brister från förra 
inspektionen tar vi upp dem, oavsett 
ämnesområde. 

Inspektörerna noterar vad som 

Unik sanering
Ett stort saneringsprojekt pågår nu 
på sydöstra Kvarnholmen. Syftet är 
att ta hand om lösningsmedel som 
trängt ner i sprickor i berget inför 
kommande bostadsbyggen. Sanering-
en går ut på att värma berget och 
samla upp de gaser som då uppstår. 
De transporteras sedan och i led-
ningar till ett reningsverk på Sillkajen.

– Det är första gången metoden
används för det här ändamålet i 
Sverige, och intresset för projektet 
är stort i miljösaneringsbranschen 
säger Göran Nilsson, miljöansvarig på 
Kvarnholmen utveckling (KUAB).

När man planerar för ny bebyg-
gelse i områden med föroreningar 
krävs det kunskap, bra samarbete 
och förståelse för de uppgifter olika 
parter har. I det här projektet svarar 
miljötillsynen i Nacka för olika mil-
jöprövningar. Även om det finns god 
kunskap om markföroreningar på 
miljöenheten har man tagit hjälp av 
fristående expertis för att vara säker 
på att välja rätt väg.

ABC om lagen
Miljöbalken är en omfattande 
ramlag. I inledningen sägs att den är 
till för att ”främja en hållbar utveck-
ling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö”. 

En viktig poäng är att ansvaret 
för att följa lagen ligger hos var och 
en av oss – t.ex. som företagare eller 
enskild fastighetsägare. En uppgift 
för kommunen är att vara tillsyns-
myndighet. Det innebär bland annat 
att kontrollera att den så kallade 
egenkontroll företag och andra 
ska bedriva fungerar bra. 

kommer fram i ett protokoll, som skolan 
fått innan. 

Cirka hälften av totalt 155 skolor och 
förskolor ska få besök under året. Man 
prioriterar ställen där det finns kända 
brister, till exempel för många elever eller 
inte något personbelastningsprotokoll. 
Eftersom det handlar om så många  
lokaler blir projektet blir det största 
under året för hälsoskyddssområdet.

Vår största arbetsplats
Att luft och ventilation på våra skolor är 
bra är särskilt viktigt eftersom eleverna 
ju måste vistas där. Skolorna är dessutom 
landets största arbetsplats. En inspek-
tionsinsats från Arbetsmiljöverket visar 
på stora problem med arbetsmiljön.  
Också där pekar man ut överfulla klass-
rum och bristande ventilation. 

Skolor och förskolor 
ska ha uppgifter om 
hur många personer 
som kan vistas i varje 
rum, med hänsyn till 
ventilationsflöden. De 
ska också förstå vad 
uppgifterna innebär 
och anpassa sin verk-
samhet efter det. Här 
ett exempel på ritning.

I en del lokaler ska många barn kunna vistas.

Här pågår arbete med att borra 
hål i berget för värmeelektroder.
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