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Välkomna till ett
seminarium om asylboenden
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Dagens agenda
09.30 – 09.40 Välkommen 

Miljösamverkan Skåne och Folkhälsomyndigheten

09.40 – 11.30 Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden 

Folkhälsomyndigheten 

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.40 Upphandling, egenkontroll och revisioner av asylboenden 

Migrationsverket

13.40 – 14.30 Branschens erfarenheter och goda exempel av att driva asylboenden 

Almega Asylboendeföretagen

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 En kommuns erfarenheter från tillsynen av asylboenden

15.30 – 16.00 Diskussion

Samtliga
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 Hälsoskydd
 Folkhälsorapportering
 Smittskydd

• Myndigheten bildades 1 januari 2014

• Verksamheten bedrivs både i Solna (KI campus) och i 

Östersund

• Myndigheten har ca 485 anställda

• Webbadress: www.folkhalsomyndigheten.se



5

Vägledning om inomhusmiljön 
i asylboenden

www.folkhalsomyndigheten.se



Vad är ett asylboende?
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Vad är ett asylboende?

Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande 
som inte kan ordna boenden själva.

Asylboenden kan vara lägenheter med självhushåll, kollektiva 
boenden och boenden som upphandlas av en privat aktör.

Asylboenden är lokaler för allmänna ändamål enligt miljöbalken.

Asylboenden kan inte likställas vid andra tillfälliga boenden.



Vem är verksamhetsutövare?
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Vem är verksamhetsutövare?

Saknas definition i miljöbalken men enligt rättspraxis är VU den som 
har faktiska och rättsliga möjligheten att vidta en åtgärd.

För ett asylboende finns flera potentiella aktörer:

• Migrationsverket

• fastighetsägare

• de som driver boenden (leverantörer).

I egenkontrollen bör ansvarsfördelningen framgå.

Tips! Börja med att kräva in redovisning om 
ansvarsfördelning.

2016-04-22
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Vem är verksamhetsutövare och vem ska 

man förelägga?

När Migrationsverket:

• hyr lägenheter av ett fastighetsbolag/enskild firma?

• hyr en fastighet och driver ett kollektivt boende i egen regi?

• upphandlar ett boende som drivs av en leverantör?

och,

• en vägg i ett våtutrymmen har fuktskador som ger olägenhet för 
människors hälsa?

• boendet har sådana allvarliga brister att det behöver stängas 
omedelbart?

2016-04-2210



Egenkontroll

2016-04-22
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Egenkontroll på asylboenden

Kravet på egenkontroll finns i 26 kap. 19 § miljöbalken (omfattas 
inte av förordningen om egenkontroll).

Finns inget krav på att den ska vara dokumenterad men det 
underlättar.

Tillsynsmyndigheten har rätt att kräva in förslag till kontrollprogram 
enligt 26 kap. 19 § miljöbalken.
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Vad bör ingå i egenkontrollen?

Några särskilt viktiga saker är:

• Rutiner för underhåll. 

• Rutiner för ventilation och städning (luftkvalitet).

• Rutiner för skadedjur.

• Rutiner vid utbrott av smitta.

• Rutiner för klagomål.

• Rutiner för information.

Behöver informationen vara skriftlig och vilka språk ska den finnas 
på? 

I vår vägledning finns en lång lista på vad som mer bör ingå…se vår 
hemsida.
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Tillsynsbesök

2016-04-22
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Tillsynsbesök av asylboenden

Bör som regel förbokas men oanmälda inspektioner kan vara 
nödvändigt.

Viktigt att visa de boende respekt och hänsyn!

Bra om verksamhetsutövaren, fastighetsägaren och vaktmästaren är 
med.

Gör både en systemtillsyn och en inspektion av lokalerna. 

2016-04-22
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Systemtillsyn

Kontroll av egenkontrollen (ex. ansvarsfördelning, rutiner för 
ventilation, städning, underhåll, kontroll av varmvattentemperatur, 
inomhustemperatur, radon, klagomålshantering, utbrott av smitta…)

Det är bra om det finns:  

• ritningar över lokalerna radonprotokoll

• underhållschema OVKprotokoll

• uppgifter om antal personer 
och aktuella luftflöden i lokalerna
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Exempel på vad som kan ingå vid 
en inspektion av lokalerna:

• ventilationen

• städningen och rengöringen

• underhållet

• fukt och mögelskador

• möjligheter till god hygien

• temperaturen inomhus

• skadedjur.
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Boendetäthet
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Regler och råd om boendetäthet

Folkhälsomyndigheten har inga regler som anger antal kvm/person.

Direkt begränsande faktorer är ventilationen och antal duschar och 
toaletter.

Migrationsverket har krav vid upphandling (5 kvm/p i sovrummet).

2016-04-2219
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Risker med hög boendetäthet 
(trångboddhet):

• dålig luftkvalitet

• fukt och mögel

• stort slitage

• spridning av infektionssjukdomar (Beskrivs av WHO).

Därför är det extra viktigt med: 

• bra ventilation

• goda rutiner för städning och möjlighet att upprätthålla god hygien

• materialval, underhåll och god städbarhet.

2016-04-22



Hygien, hygienutrymmen, 
smittskydd

2016-04-22
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Hur många toaletter och duschar 
behövs?

• Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 
Tillräckligt med toaletter i anslutning till byggnader där människor 
vistas en stor del av dygnet.

• Vår bedömning: minst 1 toalett per 5-10 personer,
minst 1 dusch per 10-15 personer.

• Men: en bedömning måste göras från fall till fall. Ventilation, 
slitage, kötid och smittskydd viktigt att titta på.
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Trygghet en viktig faktor

• Hygienutrymmen kan upplevas otrygga 

• Det är viktigt att det går att låsa om sig även i duschutrymmet

• Bra med separata toaletter och duschutrymmen för kvinnor och 
män

• Bra och fungerande belysning i både korridorer och 
hygienutrymmen
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Smittskydd – förebyggande 
arbete

Förebyggande åtgärder med goda möjligheter till handhygien, goda 
rutiner för mathantering, tvätt och städning kan förhindra spridning av 
ett stort antal bakterier, virus och parasiter.

Planera i förväg så att de ansvariga för boendet

• ser till att det finns goda möjligheter till handhygien genom 
tillräckligt med handfat, flytande tvål och pappershanddukar,

• tar fram städrutinerna som anger hur det ska städas, när det ska 
städas, vilka medel som ska användas och vem som är ansvarig,

• ser till att personal som städar hygienutrymmen inte arbetar med 
mathantering,

• planerar för hur man ska hantera eventuella utbrott av 
smittsamma sjukdomar.
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Smittskydd – åtgärder vid 
utbrott

Om två eller fler insjuknar i nära anslutning till varandra med 
symtom som kan tyda på influensa eller magsjuka kan det 
betraktas som utbrott.

De ansvariga bör

• kontakta smittskyddsenheten i landstinget/regionen,

• informera personalen och om möjligt även de som vistas på 
boendet,

• påminna om hygienrutiner,

• upprätta lista över insjuknade,

• se till att den som har symtom i möjligaste mån stannar på 
rummet. 
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Mer information

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amn

esomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/flyktingsituationen-i-

sverige/lankar-till-andra-aktorer/

Affischer på 8 språk för nedladdning. 

Riskbedömning av smittspridning.

26 2016-04-22

God handhygien 
Undvik att bli smittad och smitta andra 

 

 
 

 
 

 
 
Tvätta händerna ofta! 
Smittämnen fastnar lätt på händer 
och andra ytor som till exempel 
dörrhandtag. De sprids vidare när 
du tar någon i hand. Tvätta därför 
händerna ofta med tvål och varmt 
vatten. Tvätta alltid händerna före 
måltid, mathantering och efter ett 
toalettbesök. Handsprit kan vara 
ett alternativ när du inte har 
möjlighet till handtvätt. 
 
 
Hosta och nys i armvecket! 
När du hostar och nyser sprids 
små, små droppar som innehåller 
smittämnen. Genom att hosta och 
nysa i armvecket eller i en 
pappersnäsduk hindrar du smitta 
från att spridas i din omgivning 
eller från att förorena dina händer. 

 
 
 
 
 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/flyktingsituationen-i-sverige/lankar-till-andra-aktorer/


Livsmedelshantering och 
matlagningsmöjligheter

2016-04-22
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Olika möjligheter till matlagning 
i asylboenden

Olika arrangemang – både självhushåll och servering i matsal.

Anläggningar med servering i matsal: 

- Omfattas av livsmedelslagen och kommunens livsmedelskontroll, inkl. registrering.

- Ska bedriva egenkontroll enligt livsmedelslagen.

- Gemensam tillsyn?
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Det här gäller vid självhushåll:

• Tillsyn enligt miljöbalken.

• Ytskikt, utrustning, ventilation, möjlighet till god handhygien.

• Viktigt med information och rutiner. 

• Finns tillräcklig kapacitet för att undvika lång köbildning?

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, fukt och 
mikroorganismer m.m. är vägledande.
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Radon och miljötobaksrök
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Radon

• FoHMFS 2014:16 AR om radon inomhus samt kompletterande 
vägledning på vår hemsida (riktvärde 200 Bq/m3).

• Exponering för radon kan ge lungcancer.

• Livsdosen av radon är avgörande, 15 – 40 års exponering.

• Vistelsen på asylboende kan vara i flera år.

• Inte relevant att mäta på ankomstboenden/akutboenden.

• Rökare drabbas i högre grad › kraftigt ökad risk.

• Många som röker på asylboenden.

2016-04-2231
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Hur är rökning reglerat på 
asylboenden?

Asylboenden omfattas av tobakslagens (1993:581) bestämmelser.

Tobakslagen förbjuder rökning bl.a. i serveringsställen, 
gemensamhetslokaler i bostäder och inrättningar med särskild 
service eller vård, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit 
allmänheten har tillträde.

Ansvaret vilar på den som äger eller disponerar lokalen.

Tobakslagen anger också att en arbetstagare inte får utsättas för 
tobaksrök mot sin vilja i den arbetslokal eller det liknande utrymme 
där arbetstagaren är verksam.

Ansvaret vilar på arbetsgivaren. 

2016-04-22
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Hur är rökning reglerat på 
asylboenden?

Utöver tobakslagen har Migrationsverket en frivillig policy om 
rökförbud i sina lokaler, inklusive boenden.

Enligt miljöbalken kan tobaksrök kan vara en olägenhet för 
människors hälsa.

Varken miljöbalken eller tobakslagen kan förbjuda rökare att röka, 

men det måste ske på rätt plats!
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Städning, rengöring och tvätt

2016-04-22



.Sid

Städning och rengöring på 
asylboenden

• Många människor på liten yta – städbarheten är viktig

• Kök och allrum bör städas ofta, minst en gång varje dag.

• Egna rum de boendes ansvar, men VU är ytterst ansvarig om 
olägenhet för människors hälsa uppstår.

• Tvätten ansvarar de boende själva för – bra om instruktioner 
finns på flera språk (lästips www.vardhandboken.se).
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Lokalerna ska vara fria från 
skadedjur

• Lokaler för allmänna ändamål ska vara fria från skadedjur enligt 
miljöbalken

• VU alltid ansvarig

• Vid behov – sanera hela anläggningen

• Förvaringsmöjligheter för bagage och kläder viktigt
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Ventilation - luftkvalitet

• Allmänna rådet FoHMFS 2014:18 om 
ventilation.

• Kompletterande vägledning om 
ventilation på vår hemsida.

• Ventilationen - en - faktor för god 
luftkvalitet.

• Annat som påverkar är städning, fukt 
mögel, temperatur, radon (Allmänna råd 
finns).
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Källor till föroreningar i 
inomhusluften:

• Byggnaden: emissioner från byggnadsmaterial, golv, målarfärg, 
plastmaterial /mjukgörare, möbler, datorer, fukt mögel.

• Ventilationssystemet: lukter, damm, VOC från mikrobiell 
verksamhet, mögelsporer.

• Människor: lukter, svett, parfym, utandning, hudpartiklar, partiklar 
från kläder, tvättmedel, allergen, pollen i kläder, bakterier, virus 
mm.

• Städkemikalier, verksamheter i byggnaden.

• Matlagning, stekning.

• Förorenad utomhusluft: bilavgaser, partiklar från 
förbränningsprocesser, från dubbdäck, industrier etc.

2016-04-2240
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Följande hälsoproblem kan uppstå 
vid bristfällig luftkvalitet,
ventilation och städning:

• luftvägsbesvär

•astma

•allergi

•kliande ögon

•huvudvärk

•koncentrationssvårigheter

• trötthet.

2016-04-2241
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FoHMFS 2014:18 Ventilation

• Dålig luftkvalitet kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa.

• Riktvärden för luftomsättning för att undvika olägenhet.

• En helhetsbedömning behöver göras av byggnadens, rummens 
eller lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten och 
ventilationens funktion.

• I enskilda fallen ska hänsyn till känsliga personer tas, exempelvis 
allergiker.

2016-04-2242
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Luftflöden i asylboenden

• I bostadsrum minst 4 liter per person och sekund.

• Samlingsrum, gemensamhetslokaler minst 7 liter per person och 
sekund+ 0,35 liter per m2 och sekund.

• Rum för matlagning ska ha tillräcklig grundventilation och 
möjlighet att forcera köksfläktar för att vädra ut matos och fukt.

2016-04-2243



.Sid

Luftflöden i asylboenden

• Bad och duschrum tillräcklig grundventilation och möjlighet att 
forcera ventilationen för att vädra ut fukt. BoV tidigare 15 liter per 
sek i badrum.

• I duschrum med flera duschar krävs högre flöden.

• Mekanisk ventilation krävs, självdrag räcker inte till för att uppnå
tillräckliga luftflöden.

• Lufthastigheten bör inte överstiga 0,15 m/s. Stora flöden från 
tilluftsdon kan ge dragproblem för dem som vistas i närheten av 
donet. (från FoHMFS 2014:17 temperatur inomhus)

2016-04-2244
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Indikationer på dålig luftkvalitet

• Om personer upplever byggnadsrelaterade hälsobesvär eller dålig luft, 
kvalmig, instängd.

• Tillufts- och frånluftsdon inte fungerar som avsett.

• Felaktig placering av tillufts- och frånluftsdon.

• Tilluftskanaler eller tilluftsdon är förorenade. 

• Tilluften är förorenad, avgaser, lukter.

• Att luften rör sig lite eller inget alls över tillufts- och frånluftsdon. 

• Oventilerade rum. 
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Indikationer forts…

• Luft strömmar ut från kök eller badrum. 

• Det saknas överluftsdon mellan rum.

• Främmande lukter.

• Synlig växt av mögel eller alger.

• Kondens på fönster eller på väggar, tak i våtrum, kök.
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Vanliga typer av ventilation 
och don

2016-04-2247

Omblandande 
ventilation med 
tilluft och frånluft i 
taknivå.
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Överluftdon
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Frånluftsdon men används som tilluft ibland…
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Springventiler tilluft

2016-04-2250
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Frånluft duschrum

2016-04-2251



Fukt och mikroorganismer

2016-04-22
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Fukt och mikroorganismer

• FoHMFS 2014:14 om fukt och 
mikroorganismer.

• Kompletterande vägledning om 
fuktproblem i byggnader finns på 
webben.

• I vägledningen om asylboenden.

2016-04-2253



.Sid

Orsaker till fukt och mögelproblem:

• Läckage från tak, fönster, rörledningar, tvätt/diskmaskiner mm.

• Hög luftfuktighet › kondens på kalla ytor, köldbryggor, 
vattenledningar.

• Långkok i kök, ångbildning, kondenserar mot kalla ytor.

• Duschrum med dålig ventilation, hög luftfuktighet, kondenserar.

• Viktigt att ventilation och köksfläktar förmår ventilera ut fuktig luft.

• Viktigt att material och ytskikt tål fukt.

• Viktigt att det finns fuktspärrar i bad/duschrum.
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Hälsoeffekter av fukt mögel

Att vistas i byggnader med fuktproblem kan vara en olägenhet för 
hälsan.

Hälsoeffekter orsakade av fukt och mögel:

• Antalet luftvägsinfektioner ökar, hosta, väsande andning.

• Mer besvär av astma.

• Alla kan påverkas men allergiker är extra känsliga.

• Ökad risk att insjukna i astma, speciellt barn (WHO).

• Inflammatoriska och toxiska effekter.

• Försämrar immunförsvaret.
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FoHMFS 2014:14 fukt och 
mikroorganismer

Vid bedömning om olägenhet bör man beakta:

• Om det förekommer synlig mikrobiell växt eller mikrobiell lukt i 
bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål.

• Om mikroorganismer eller mikrobiell lukt kan spridas från 
byggnadskonstruktionen eller från t ex källare, grund eller vind till 
bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande.

• Om fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att 
mikroorganismer kan växa till.

• Om fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t ex vid uttorkning och 
utbyte av mikrobiellt angripet material.
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Undersökningar av fuktproblem

Krav på undersökningar enligt 26 kap 22 § miljöbalken vid:

• Synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i 
mattor och tapeter.

• Omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av 
ca –5° C eller lägre.

• Om fukttillskottet inomhus, under vinterförhållanden, regelmässigt 
överstiger 3 g/m3 luft eller,

• om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft 
under en längre period under eldningssäsongen, vilket motsvarar 
ca 45 % relativ luftfuktighet vid 21° C.
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Gamla fuktskador

• Även gamla upptorkade fuktskador risk för hälsan.

• Kan inte hittas med fuktmätare.

• Byggnadsteknisk utredning, var fuktskada finns.

• Kan vara befogat med provtagning och analys av mikroorganismer 
i byggmaterialet, luft eller damm.

• Ger svar på om finns gammal fuktskada i byggnaden.

• Gammalt fuktskadat uttorkat material ska också bytas ut / saneras.

2016-04-2258



Vägledning om akuta 
korttidsboenden för flyktingar

2016-04-22

Evakueringsplatser i kommunens regi, Ursvik
Fotograf: Tomislav Stjepic



.Sid

Vissa tillfälliga störningar är inte 
olägenheter

Tidsaspekten är viktig. 

Vissa störningar som skulle kunna inträffa gällande till exempel 
buller, ventilation, och mindre temperaturvariationer kan inte anses 
utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening, pga. störningen endast 
är tillfällig för de boende eftersom de bor där så kort tid.

Vilka krav som är rimliga att ställa och vilka anpassningar som kan 
göras på ett akut korttidsboende, där människor behöver tak över 
natten, måste bedömas i det enskilda fallet.

Men det ska inte innebära en hälsorisk att vistas i boendet!
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Prioriterade områden vid tillsyn

• Tillgång till toaletter och hygienutrymmen.

• Möjlighet till en god hygien.

• Städning och rengöring, särskilt av hygienutrymmen.

• Tvätt av textilier som bäddutrustning och handdukar.

• Låg eller hög temperatur i boendet.

• Skadedjur, främst vägglöss.
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Vägledning om hem för 
ensamkommande asylsökande barn
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Många frågor gjorde att vi tog 
fram en webbsida:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/am
nesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-
miljobalken/tillsynsvagledning-
ensamkommande-barn/

Vår vägledning om asylboenden gäller 
INTE hem för ensamkommande barn.

2016-04-22

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/tillsynsvagledning-ensamkommande-barn/


.Sid

Hem för ensamkommande barn

Ensamkommande barn placeras i ett hem för vård eller boende 
(HVB), ett stödboende eller ett familjehem.

HVB och stödboende räknas som lokaler för allmänna ändamål och 
omfattas av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. 

Familjehem, där vård sker i enskilt hem och verksamheten inte 
bedrivs yrkesmässigt, räknas som bostad och kan inspekteras vid 
klagomål.

HVB och stödboende kan drivas av kommun, landsting eller privat 
aktör.

Omfattas också av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO’s) tillsyn.
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Behövs tillsyn av hem för 
ensamkommande barn?

JA!

Kommunerna har stora svårigheter att hitta boende åt 
ensamkommande barn, kan leda till dåliga lösningar.

Barnen kan ha svårt att göra sina röster hörda.

Tillsynen ska prioriteras utifrån hälso- och miljömässiga risker.
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Befintlig vägledning

Finns i allmänna råd, handböcker och webb om ventilation, radon, 
fukt och mikroorganismer, temperatur inomhus och buller inomhus.

Vi kommer under 2016 att påbörja arbetet med att se över, 
uppdatera och eventuellt utveckla vår vägledning om vårdlokaler, där 
hem för ensamkommande barn ingår. 
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Det här är exempel på vad som 
kan ingå vid tillsyn:

• Kontroll av egenkontrollen.

• Ventilation i sovrum, 
hygienutrymmen och andra 
utrymmen.

• Städning och rengöring i 
sovrum, hygienutrymmen mm.

• Förutsättningar för en god 
hygien (tvätt, handtvätt osv.).

• Underhåll av ytor, inredning 
och utrustning.

• Om det förekommer fukt och 
mögelskador.

• Temperatur inomhus.

• Radon.
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