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Arende:

Bristande inonhustemperatur

Handl'a'ggare

Maria Barrestig

Bakgrund:

Vid rutinmﬁssig hﬁlsoskyddstillsyn, 201 8-05-16, pé Tuns fdrskola
uppmérksammades att inomhustemperaturen var véldigt hég. Vid
inspektionstillfa‘llet hangde en termometer i hallen pé Pﬁrlan p5 Tuns fdrskola, den
Visade en temperatur pé 29 grader Celcius. Under Vintem upplevs temperaturen
lokalen mycket kall. Personalen uppger att de har pépekat problemet Vid ﬂertalet
tillfa‘llen

Vid

men att inga étgﬁrder har Vidtagits.

inspektionstillf‘a'llet

gjordes bedémningen, av béde miljé-

hﬁlsoskyddsinspektér samt nérvarande personal,

att

Tuns fdrskola ﬁverskred Folkhélsomyndighetens riktvﬁrden
inomhus (FOHMS 2014: 1 7).
Bedémning:

Miljé— och

byggnémnden bedémmer

inomhustemperaturen
temperatur inomhus

Beslut:

Miljb- och

att

inte avviker frén

(FOHMS

byggnﬁmnden

&

temperaturen inne Pﬁrlan p5
fdr temperatur

étgérder behéver Vidtas fdr

att

Folkhﬁlsomyndighetens allmﬁnna réd

0m

2014:17).

fo'rela'gger

Barn-

& skolnﬁmnden

i

Lidkbpings kommun,

organisationsnr: 2 1 2000 1 694, fdlj ande:
o

Senast 2018-06-30 till Miljé—Hﬁlsa inkomma med étgéirdsfdrslag fo‘r hur
inomhustemperaturen pé Tuns fdrskola ska regleras fdr att inte avvika frén
Folkhﬁlsomyndighetens allmﬁnna réd om temperatur inomhus (FoHMS
2014:17).
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Hur
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stéd av 26 kap 9 § miljébalken (19981808).
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Information

Om Ni inte

Ea‘r

om

néjd

Overklagan ska ske

som
Det

med

man

detta beslut,

skriftligen.

ga'lIer

éven en eventuell

éndras.

att

tycker

Va‘stra Gétaland

ﬁverklagar
kan Ni (jverklaga det hos

AV skrivelsen ska

avses, ﬁrendets diarienummer och vad

Skriv varfér

Fdr

hur

i

i

Léinsstyrelsen.

det framgé Vilket beslut

beslutet

som

(Sverklagas.

avgift.

‘a’r

fel och hur ni tycker att beslutet ska
Ni bdr éven skicka med handlingar som stédjer er uppfattning.

ni

att beslutet

érendet ska kunna prO'vas miste ﬁverklagandet ska ha kommit in

miljé— och

byggnémnden inom

Det ﬁr viktigt
némnden.

att

till

veckor frén den dag Ni tog del av beslutet.
det signerade mottagningsbeviset skickas tillbaka till
tre

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen fértydligas. Uppge ockséi
person—/organisationsnummer, postadress och telefonnummer dagtid och
eventuell fastighetsbeteckning.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
en fullmakt

som

Overklagandet ska vara
Skickas

Skicka d5

med

styrker detta.

Léinsstyrelsen Véistra Gétalands

stéillt till:

Lidképings

till:

Miljéi—

[éin

kommun

och byggnémnden

531 88 Lidképing.

Om ﬁverklagan inkommit
tillsammans

med

i

rétt tid,

skickas den vidare

samtliga handlingar

byggnémnden ﬁndrar beslutet pé

i

till

Lénsstyrelsen

érendet, sévida inte‘miljé— och

det sétt

du

‘

begﬁrt.

Fér mer information, kontakta Lidkéipings kommun pi telefon
05 10-77 00 00 eller miliohalsa@lidk09ing.se
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