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Dåliga skollokaler ger eleverna dålig arbetsmiljö i 
Sollentunas skolor 
Miljö- och byggnadsnämnden har nyligen 
presenterat en granskning av inspektioner i 38 av 
42 grund- och gymnasieskolor i kommunen. 
Inspektionen visar att det finns stora brister i 
inomhusmiljön i Sollentuna skolor. Det 
förebyggande arbetet var också bristfälligt. I dag 
finns det skolor i Sollentuna som bl a har dålig 
luftkvalitet, fuktskador, för få toaletter samt 
saknar aktuella radonmätningar.  
 
” Rapporten ger en skrämmande bild över standarden på 
Sollentunas skollokaler. En del av bristerna kan helt 
klart vara hälsovådliga på kort och lång sikt för elever 
och skolpersonal”, säger Berit Forsberg (S) 
gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
”Rapporten ger svart på vitt på det som vi anat länge. 
Sollentuna kommun har inte skött om sina fastigheter på 
ett bra sätt. Fastighetsenheten har varit nedprioriterad på 
ett sätt som gjort att lokalerna till slut blivit så dålig att 
elevernas hälsa äventyras. Vi har påtalat det länge. Vi 
fick avslag så sent som i november på vårt förslag om att 
renovera två skolor med dåliga lokaler 2011”, säger 

Anna Vikström (S) gruppledare i barn- och 
ungdomsnämnden. 
 

 
”Sollentuna har som mål att ha Sveriges bästa skolor. 
Vi kan nu konstatera att Sollentuna har långt ifrån 
Sveriges bästa skollokaler. Så kan det inte fortsätta. Det 
finns ett samband mellan lokalerna och elevernas 
arbetsmiljö. Sollentuna Kommun behöver ta till krafttag 
för att rusta våra skolor”, avslutar Anna Vikström 
(S). 

 
Resultaten i rapporten i sammanfattning 
 

� Flertalet skolor saknade aktuella 
mätresultat för luftflöden eller radon  

� Sex skolor har anmälningar som 
behöver åtgärdas snarast. Totalt hade 
nitton skolor någon form av bristande 
underhåll 

� Sju av skolorna hade aldrig mätt 
radongashalten 

� Tjugotre av skolorna hade anmärkningar 
på ventilationen som kräver ytterligare 
undersökningar  

� Nio skolor hade anmärkningar på 
fuktskador. I flera fall berodde 
fuktskadan på återkommande 
vattenläckage från taket 

� I en skola konstaterades mögel 

� Sju skolor fick anmärkning på 
städningen 

� På några skolor var antalet toaletter för 
få i relation till antalet elever. I en skola 
beräknades 40 elever dela på en toalett 
och i en annan 31 elever på en toalett. 
Enligt arbetsmiljöverket ska det finnas 
en toalett per femton personer 

� En skola hade problem med skadedjur 
(råttor) 

� Några skolor hade något för låg 
temperatur på varmvattnet som innebär 
risk för tillväxt av legionellabakterier. 
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Ta krafttag mot barnfattigdomen – (S) agerar i 
kommunfullmäktige 
I samband med att kommunfullmäktige 
behandlade en rödgrön motion om behovet av 
att minska klyftorna den 18 maj så passade 
Socialdemokraternas oppositionsråd Freddie 
Lundqvist på att manifestera behovet av att 
barnfattigdomen i Sollentuna ska bekämpas. I 
dag lever cirka 1000 barn i fattigdom i vår rika 
kommun. 
 
”1000 barn lever i dag i fattigdom i en kommun som är 
rikare än någonsin. Klyftorna ökar hela tiden. Vi 
behöver politiska insatser för att minska 
barnfattigdomen. Det handlar t ex ett nytt 
ersättningssystem till skolor och förskolor inklusive stödet 
till barn i behov av särskilt stöd, det handlar om en väg 
in till vuxenutbildning och bekämpande av 
socialbidragsberoende och det handlar om ökat stöd till 
föreningslivet så att alla barn kan delta oberoende av 
ekonomiska förutsättningar”, sa Freddie Lundqvist 
(S) i debatten. 
 
 

Socialdemokraterna Freddie Lundqvist och 
Robin Sjöberg har ställt frågor till 
Socialnämndens ordförande genom en 
interpellation till nästa kommunfullmäktige den 
15 juni. De vill där ha svar på frågorna:  
 

� Anser Ni att kommunen gör tillräckligt 
för fattiga barn när över 1000 barn i 
Sollentuna nu får växa upp i ekonomiskt 
svaga familjer?  

� Vilka åtgärder gör kommunen för att 
minska antalet barn som lever i 
fattigdomen? Planeras det ytterligare 
åtgärder? 

� Hur ser utvecklingen ut för 2010 och 
2011 när det gäller barn som växer upp i 
hushåll som uppbär försörjningsstöd? 
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Ingen förnyelse av kommunens näringslivspolitik – (S) 
motioner avslagen 
 
På kommunfullmäktige den 18 maj behandlades 
två motioner som behandlar jobb- och 
näringslivspolitik. Den ena motionen handlade 
om inrättandet av ett handelshus i Sollentuna. 
Den andra var en rödgrön motion om fler jobb 
och bättre näringslivsklimat. 
 
I debatterna sa Socialdemokraternas 
oppositionsrådet: 
”Sollentuna placerar sig högt på Svenskt Näringslivs 
ranking, men det räcker inte. I årets undersökning kan 
man konstatera att Sollentuna tappar placeringar vad 
gäller kommunens och samhällets attityder till 
företagande. Det är oroväckande” 
 
I motionerna avvisar den moderatledda 
majoriteten förslag om att göra översyn av 
kommunens näringslivspolicy och 
näringslivssekretarfunktionen såväl som 
inrättandet av ett handelshus. 

 
”Ett handelshus är ett koncept som gör att småföretagare 
kan samarbeta och göra storskalfördelar. Ett handelshus 
är också en naturligplats att samla näringslivsstödet vid. 
Handelshuset bör drivas privat, men med kommunen 
som en viktig aktör”, sa Freddie Lundqvist i 
debatten. 
 
”För Socialdemokraterna är kopplingen mellan 
företagande, jobb och välfärd en central och viktig kedja”, 
konstaterade Freddie Lundqvist i debatten.  
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