
MOTION 

 

ÅRLIG DAMMKONTROLL I KOMMUNENS SKOLOR 
 
Bakgrund: 
 
Brister i städning och ventilation i skolans lokaler gör att många barn med allergi mår sämre. 
Allergisymtom kan ge trötthet, leda till sämre skolprestationer och högre frånvaro. 
 
Dåligt städade toaletter kan sprida smitta och gör även att eleverna undviker att använda dem. En skola 
med bra städning av lokalerna och med god luftkvalitet ger förutsättningar för alla elever att kunna 
prestera sitt bästa. 
 
Nu när 227 av landets 290 kommuner har valt att delta i Folkhälsomyndighetens nationella 
tillsynsprojekt finns goda chanser till förbättringar både när det gäller städning och ventilation. 
Kommunernas miljökontor har utfört den operativa tillsynen. De inspekterar skolorna och ställer vid 
behov krav på att städning och ventilation ska förbättras. Folkhälsomyndigheten vägleder miljökontoren 
i projektet. 
 
Tillsynsprojektet inleddes den 1 oktober 2014 och pågick till och med den 31 mars 2015. 
 
PiteåTidningen redovisade delar av resultatet av denna inventering 2015-07-10. 
 
Där framkommer följande: 
Tygmöbler som soffor dammsuges aldrig. I dammet samlas spår av jordnötter, pälsdjur och gifter från 
plast och andra material. 
Gardiner tvättas inte. 
Förvaring sker öppet istället för bakom stängda luckor. 
Mattor som stoppar smutsen i entrén saknas. 
Hyllor fylls med prylar och dammas aldrig av. 
Städrutinerna är inte tillräckliga och man har inte koll på vem som gör vad. 
Osv. Osv. Osv. 
 
Elisabeth Fjällström, Piteå kommuns för- och grundskolechef, tycker dock inte att situationen med 
städningen är så allvarlig på skolorna. – Jag tycker att vi har goda rutiner och gott samarbete med 
städenheten, vi har träffar med dem där de kommer med sina synpunkter om vad vi bör göra 
annorlunda, säger hon. 
 
Vad som framgår är följande: 
 



Skolan sköter inte städningen tillfredsställande Miljö och hälsa gör inte och har inte gjort egna kontroller. 
Man har först i och med detta rikstäckande projekt väglett av Folkhälsomyndigheten gjort dessa viktiga 
inspektioner. Man har bara gått igenom hälften av kommunen skolor. 
 
Grundproblemet är att man har haft en ekonomistisk stelbent utgångspunkt på städning; dvs. ”man” har 
avsatt ett visst antal pengar som täcker ett visst antal timmar där städning skall utföras. Detta är 
naturligtvis en felaktig arbetsmetod. 
 
Istället skall man städa enligt de regler och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten givit ut: FoHMFS 
2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet. Utgiven 19 augusti 2014. Också bör man arbeta efter FoHMFS 2014:XX 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Också utgiven 2014. 
 
Därefter tar man reda på hur många timmar som åtgår för nödvändig städning och avsätter pengar som 
täcker dessa timmar. 
 
Skolpartiet yrkar härmed att 
 
Miljö och Hälsa genomför årliga kontroller av städningen på kommunens skolor utifrån de råd som 
Folkhälsomyndigheten angivit. 
 
Att ”man” reda på hur många timmar som åtgår för nödvändig städning och avsätter pengar som täcker 
dessa timmar. 
 
Att man använder sig av de sanktionsmöjligheter som finns för att se till att Skolorna städar på det sätt 
som Folkhälsomyndigheten angivit i sina råd.  
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