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Inför anmälan av skola, förskola & fritidshem 

 
Innan du loggar in i e-tjänsten för anmälan så kan du förbereda dig 

genom att ha de här uppgifterna om din verksamhet och som ska 

skrivas in eller bifogas: 
 

 Adress/fastighetsbeteckning/post- och fakturaadress/organisationsnummer 

 Situationsplan, karta som visar lokalens och gårdens placering 

 Planritning, som tydligt visar vad rummen ska användas till i lokalen 

 Hur många toaletter det ska vara 

 Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK), inklusive luftflödesprotokoll & 

beskrivning av ventilationen 

 Personbelastningsritning, som visar att luftflödena räcker till för det största antal 

personer som behöver vara i varje rum 

 Radonmätningar, om protokoll finns eller att ni kommer att göra mätningar kommande 

mätsäsong 

Utöver uppgifterna ovan så behöver din verksamhet ha rutiner för 

egenkontroll om: 
 

 Avfall/farligt avfall/matavfall hantering och förvaring 

 Ansvarsfördelning/delegering (internt och externt ex. fastighetsägaren), 

 Buller, kontroll av ljudnivån 

 Farliga ämnen, rensa ut och se över saker och material  

 Felanmälan och klagomålshantering 

 Fukt- och mikroorganismer 

 Hygien- och smittskydd & rutiner vid misstanke om smitta/utbrott eller annan 

olägenhet för människors hälsa 

 Kemikalier hantering och förvaring samt kemikalieförteckning & säkerhetsdatablad 

 Riskbedömning av verksamheten 

 Städning/tvätt (daglig städning samt stor- och höghöjdsstädning minst 2ggr/år). 

 Strålning/radon/solskydd 

 Säkerhetsrutiner för sannolika tillbud – t.ex. allergireaktion eller att en lågenergilampa 

krossas.  

 Temperatur/värme/kallt 
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 Tobakslagen & skylt om rökförbud 

 Underhåll, underhållsplan av lokaler, inredning och annan utrustning 

 Varmvatten/legionella 

 Ventilation, regelbunden kontroll av ventilationen, byte av filter, drifttider och kontroll 

av reglerna för hur många barn/elever och personal som får vistas i olika rum, med 

tanke på ventilationens kapacitet.  

 Vidareutbildning om systemet för egenkontroll för ansvariga och övrig personal. 

 

För en snabb handläggning är det viktigt att anmälan är komplett. Kontrollera att 

du fyllt i allt som behövs och att du bifogar rätt handlingar. 

 


