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Folkhälsomyndigheten 

Svarsfil till remiss angående Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning enligt 

miljöbalken Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg 

Fyll i svarsfilen, spara den och skicka den till oss enligt instruktion i brevet. Vid behov gör svarsrutorna större och/eller infoga ytterligare 

rader. 

Datum 2019—03-05 
Remisslämnare (organisation) Ins ektionen för vård och omsor , IVO 

Kontaktperson Maria Melin 

E—postadress till kontaktperson mariamelin ivo.se 

Telefon till kontaktperson 010-788 54 20 

(sätt kryss i 

Remissvar vald ruta 

Avstår från yttrande 

Tillstyrker utan kommentar 

Tillstyrker med kommentar X 

Avstyrker med motivering 
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Vägledning 

sida 

5. 

Kommentar/Motivering 

För att det ska bli så tydligt som möjligt, när det 

gäller ansvarsfördelningen mellan de olika 
tillsynsutövarna, föreslår IVO ett förtydligande i 
texten. 

6. Samma motivering som ovan. 

7. Under rubriken bassängbad, andra stycket, 

uppfattar IVO den nuvarande skrivningen som 
otydligare än texten i konsekvensutredningen 

som är tydligare formulerad. IVO anser att 
formuleringen i konsekvensutredningen 

tydligare beskriver att bassängbad för hälso- och 
sjukvården som också används av allmänheten 

även omfattas av Milj ö- och hälsoskydds-
nämndens ansvar. 

13. Tydliggörande 

Ert förslag till ändring 

Under rubriken Lokaler där hälso- och s'ukvård. .. andra 

s cket sista menin en 

IVO föreslår att följande tillägg görs: 
För vissa av dessa utrymmen, till exempel väntrum, där 
patienter med pågående vård och behandling vistas, har även 

IVO tillsynsansvar. 

Under rubriken Lä e rioritet unktl 

IVO föreslår att samma tillägg som ovan görs: väntrum, där 
patienter med pågående vård och behandling vistas, 

Under rubriken Bassän bad andra st cket 

IVO föreslår att texten byts ut mot den text om bassängbad 
som framgår av sid 7 i konsekvensutredningen under 

rubriken Beskrivning av huvudalternativet, fjärde punkten. 

Under rubriken om LVU sista menin en 

Kommatecknet bör bytas ut mot ordet eller: 
...(HVB) eller särskilda ungdomshem 
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Beslut om detta remissvar har fattats av tf. avdelningschefen Peder Carlsson. I den slutliga handläggningen har avdelningsjuristen Ana Cica 

Tiedermann deltagit. Inspektören Maria Melin har varit föredragande. 

För In ionen för vård och omsorg 

e er Carlsson 
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