
TALARE MODERATOR
Peter Brander, Expert, Enheten Hälsa och Bygg, Boverket 

Mats Nilsson, VVS-ingenjör, VVS-Konsult AB

Gunilla Sundin, Specialist storrumsakustik, Norconsult

Anne Lagerqvist, Projektledare, Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Felicia Nipstrand, Projektledare, Kemikaliecentrum, Stockholm stad

ERBJUDANDE 

Boka flera personer! 

Pris från 3.990 kr
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ANMÄL DIG IDAG!   
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UR INNEHÅLLET 
 Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön i skolor  
 och förskolor
 Luft och ventilationsproblematik i skolor och förskolor – krav, bedömning och tillsyn
 Rätt arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder av fukt och mögel i skol- och förskolelokaler
 Ljud och buller i skolan och förskolan – så skapar du en bra ljudmiljö för elever och lärare 
 Så skapar du en kemikaliesmart skol- och förskolemiljö 
 Förebyggande arbete, rutiner och egenkontroll – fokus på smittskyddsfrågor för en god inomhusmiljö

SEPARAT BOKINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS 23 SEPTEMBER

Lagar och förordningar – juridiken kring bristfällig inomhusmiljö
– ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och aktuell praxis  
vid bristfällig inomhusmiljö
Caterina Carreman, Advokat, Foyen Advokatfirma 

INOMHUSMILJÖ I SKOLAN 
OCH FÖRSKOLAN

Linda Hägerhed 
Docent och Universitetslektor  

Högskolan i Borås



ONSDAG 22 SEPTEMBER 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator. 

Linda Hägerhed
Docent och Universitetslektor
Högskolan i Borås 

Linda Hägerhed är docent och universitetslektor vid Högskolan 
i Borås med undervisning på Byggingenjörsprogrammet och 
Magisterprogrammet för Hållbart samhällsbyggande samt forskar 
inom området innemiljö och hälsa. Hon har tidigare erfarenhet 
av fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar. Linda är vice 
ordförande i den svenska intresseföreningen för innemiljöfrågor, 
SWESIAQ, Swedish Capter of Indoor Air Quality and Climate. 

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och 
åtgärda problem med inomhusmiljön i skolor och 
förskolor
• Hur mår våra förskolor och skolor – vilka är de vanligaste 

bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
• Så arbeta för att identifiera, utreda och åtgärda problem med 

inomhusmiljön vid upplevda besvär 
• Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade 

parter? 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka krav kan man ställa  

på vem? 

Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket 

Peter har en lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. 
Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring 
kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på 
Boverket inom uppdraget att verka för god inomhusmiljö. 

10:00-10:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:20-11:40 EXPERTANFÖRANDE

Rätt arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och 
åtgärder av fukt och mögel i skol- och förskolelokaler
• Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till 

fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och 
mögelproblematik?  

• Vanliga riskkonstruktioner som påverkar inomhusmiljön i en 
byggnad – så identifierar och bedömer du förekomst av fukt, 
mögel och emissioner i en byggnad

• På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors 
hälsa och hur går man tillväga vid upplevd ohälsa trots normala 
värden? 

• Förebyggande arbete och lämpliga saneringsmetoder vid skador 

Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket 

Peter har en lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. 
Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring 
kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på 
Boverket inom uppdraget att verka för god inomhusmiljö. 

11:40-12:40 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:40-14:00 EXPERTANFÖRANDE

Luft och ventilationsproblematik i skolor och förskolor  
– krav, bedömning och tillsyn 
• Vikten av korrekt ventilationssystem för god inomhusmiljö 
• Kravspecifikationer för ventilation – vilka krav är rimliga att ställa?
• Utrednings- och tillsynsmetodik – så gör du tillförlitliga mätningar 

vid ventilationskontroller 
• OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll – praktiska tips och råd! 
• Hur hanterar du ventilation när lokalen är överbefolkad? 
• Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur – vad 

för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus 
och var ligger ansvaret?

Mats Nilsson
VVS-ingenjör
VVS-Konsult AB

Mats är VVS-ingenjör och parallellt med sitt arbete som 
egenföretagare och VVS-konsult är han en efterfrågad föreläsare 
inom ventilationsteknik. Mats är även ledamot i Tekniska Rådet 
samt FunkiS (frågor och svar gällande OVK). 

14:05-14:55 EXPERTANFÖRANDE

Ljud och buller i skolan och förskolan – så skapar du en 
bra ljudmiljö för elever och lärare 
• Vilka akustiska krav kan man ställa på arkitekter, 

byggnadsentreprenörer samt inredare?  
• Hur kan man hantera ljudproblematik med fasta installationer?   
• Vilka typer av mätningar bör krävas vid olika ärenden?  
• Vad du som inspektör ska tänka på när du mäter buller/tolkar 

akustikrapporter samt vad du ska leta efter för att kunna skapa 
dig en uppfattning om problemet och vilka krav som kan ställas?  

 
Gunilla Sundin
Specialist storrumsakustik
Norconsult

Gunilla Sundin är utbildad musiker, teknisk fysiker med vidare-
utbildning inom akustik på IRCAM i Paris och arbetar som akustik-
konsult på Akustikon/Norconsult. Norconsult arbetar mycket med 
offentliga rum; scenkonstlokaler, skola, högskola, bibliotek, kontor 
och akustiska problem/lösningar med öppen planlösning.

14:55-15:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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15:15-16:05 PRAKTIKFALL

Så skapar du en kemikaliesmart skol- och förskolemiljö 
• Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en 

kemikaliesmart miljö? 
• Hur kan arbetet med att skapa en kemikaliesmart miljö 

inkluderas i verksamhetens egenkontroll?
• Vilka åtgärdskrav kan ställas på verksamheterna?

Anne Lagerqvist
Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Felicia Nipstrand
Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Anne Lagerqvist är projektledare och miljöutredare och har 
disputerat inom toxikologi. Anne jobbar på Stockholms stads 
Kemikaliecentrum sedan drygt fem år tillbaka, med projekt 
kemikaliesmart förskola och skola, kemikaliekrav i upphandlingar, 
hållbar plastanvändning och internationella projekt på dessa teman. 
Felicia har en bakgrund som miljö- och hälsoskyddsinspektör med 
6 års erfarenhet som områdesansvarig för tillsynsområdet förskolor 
och skolor. Hon arbetar idag på Stockholms stads kemikaliecentrum 
som projektledare för kemikaliesmart förskola, skola och arbetsplats 
samt för lokalvårdsfrågor inom förskolor och skolor.

16:15-16:45 PRAKTIKFALL

Förebyggande arbete, rutiner och egenkontroll – fokus på 
smittskyddsfrågor för en god inomhusmiljö
• Städning och hygien i skolan – hur ser det ut idag på förskolor 

och skolor och hur det kan det bli bättre? (projekt från 
Stockholms stad)

• Att se över och skapa rutiner för en ren och hygienisk skola och 
inordna egenkontrollen i det dagliga arbetet

• Hur ska skola och förskola arbeta med egen uppföljning och 
utvärdering av tagna åtgärder?

Felicia Nipstrand
Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

16:45-16:55 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen. 

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!

INOMHUSMILJÖ I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN
NATIONELL KONFERENS 22 SEPTEMBER 2021  
DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå 
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, 
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper 
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS
TORSDAG 23 SEPTEMBER • KL 09:00-12:00

Lagar och förordningar – juridiken 
kring bristfällig inomhusmiljö
– ansvarsfördelning, hantering av juridiska 
utmaningar och aktuell praxis vid bristfällig 
inomhusmiljö
Under denna utbildning får du möjlighet att öka dina kunskaper 
om juridiken vid tillsyn av inomhusmiljö för att du som 
miljöinspektör ska kunna fatta rätt beslut. Du får en översiktlig 
genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall 
för att lära dig hantera de juridiska utmaningarna som rör 
inomhusmiljön. 

UR INNEHÅLLET: 
• Vad säger Miljöbalken om inomhusmiljön – vad finns för 

lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö?  
• Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut 

mellan fastighetsägaren och brukaren av lokalen utifrån 
miljöbalken?  

• Juridiska utmaningar kring klagomålsärenden – vad du ska 
tänka på vid överklaganden samt åtgärder när förelägganden 
inte följs  

• Domar och aktuell rätts praxis – praktiska exempel och 
lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden  

Caterina Carreman
Advokat 
Foyen Advokatfirma 

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är 
specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar 
med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, 
detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. 
Hon har erfarenhet av olika branscher och arbetar just nu med 
flera infrastrukturprojekt.

HÅLLTIDER
08:30  Registrering och kaffe
09:00  Fördjupningspasset inleds
12:00  Fördjupningspasset avslutas
Under förmiddagen gör vi avbrott för kaffe.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 22 september 2021  
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  18 juni 6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 10 september 6.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.990 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 18 juni 5.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 10 september 5.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.990 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Separat bokningsbart digitalt fördjupningspass 
Pris för deltagare på konferensen  2.490 kr
Ordinarie pris  3.490 kr
 
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: OFF1611

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig kring metoder och arbetssätt för att identifiera, 
utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön i skolor och 
förskolor

 Öka dina kunskaper om luft och ventilationsproblematik i skolor 
och förskolor – krav, bedömning och tillsyn

 Möjlighet att lära dig mer om rätt arbetssätt och rutiner för 
tillsyn, identifiering och åtgärder av fukt och mögel i skol- och 
förskolelokaler

 Ta del av hur du skapar en bra ljudmiljö för elever och lärare
 Lyssna till vilka åtgärder verksamheter kan göra för att bidra till en 
kemikaliesmart levnadsmiljö i skola och förskola 

 Ta del av exempel och tips för förebyggande arbete, rutiner 
och egenkontroll med fokus på smittskyddsfrågor för en god 
inomhusmiljö

 Nätverka och utbyt erfarenheter med dina branschkollegor i 
kommunerna och ute i skola och förskola

INOMHUSMILJÖ I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN


