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Motion: Undersöka luftkvalite en I vara
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige
~
~
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Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden

2017-06-13

ommunala skolor

besluta:
och Drakfastigheter

att utreda hur många av

de kommunala skolorna som inte genomfört OVK med godkänt resultat.
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och Drakfastigheter att tillse att de
kommunala skolor som inte genomfört OVK med godkänt resultat, genomför sådan.
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och Drakfastigheter att utreda möjligheten,
kostnaden och förutsättningen
kommunala skolor.

att genomföra en kontroll av luftkvaliteten

på samtliga

BAKGRUND
Att en elev presterar goda resultat i skolan beror på många faktorer, en av de viktigare faktorerna är
arbetsmiljön. I begreppet arbetsmiljö ingår flera olika saker som alla påverkar elever och lärare, en av
dessa är luftkvaliteten.
Forskning från bland annat Danmark visar att dålig luftkvalitet försämrar elevernas prestationer,
medan bra luftkvalitet förbättrar resultaten.
Enligt Arbetsmiljöverket är dålig luft ett vanligt problem på många skolor i Sverige idag, anledningen
till detta är enligt arbetsmiljöverket
att klasstorlekarna är för stora och/eller att ventilationsutrustningen

är otillräcklig.

Ansvarig för arbetsmiljön - inklusive luftens kvalitet - är skolans huvudman, det vill säga kommunen
när det gäller den kommunala skolan. Inte sällan är ansvaret delegerat till rektorn på respektive
skola.
Ett tillsynsprojekt initierat och genomfört av folkhälsomyndigheten
visade att 15%
motsvarar ca 400 skolor i Sverige - hade en luftkvalitet som kunde påverka elevernas
vidare framförde ca 40% av skolorna klagomål på ventilationen i skolan och 30% av
inte en godkänd obligatorisk ventilationskontroll
(OVK) - en sådan skall genomföras
Att kontrollera luftens kvalitet är relativt enkelt, det görs genom en luftflödesmätning.

av skolorna hälsa negativt,
skolorna hade
vart tredje år.

FÖRSLAG
Resultaten i tillsynsprojektet
ovan anser vi Sverigedemokrater vara nedslående - inte minst för att
det handlar om våra barn och ungas - och deras lärares - arbetsmiljö. För att tillse att skolorna i vår
kommun har en bra luftkvalitet

ny Skalin (SD)

vill vi Sverigedemokrater

därför att luftkvaliteten

ska undersökas.

