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Medborgarförslag om renare skollokaler i Luleå
Anders Ekström anför följande i ett medborgarförslag 2006-03-10.
Idag är skollokalerna i Luleå dåligt städade. Städningen sker under skoltid
och genomförs med elever i skolan som drar in och skräpar ned. Det innebär
att skolan praktiskt taget aldrig är ren eller har en arbetsmiljö som vi utanför
skolan skulle godkänna. Några av Luleås skolor luktar ladugård och kläderna
på barnen luktar så de måste byta om när de kommer hem. Arbetsmiljön är
inte bra för de som studerar och arbetar inom skolan. Att skollokalerna är
dåligt städade innebär ökade risker för att barn och anställda ska utveckla
allergier och astma. Barn och anställda måste gå först i skolans värld.
Förslag till bättre städning i skollokaler:
1
2
3

Städningen sker på icke skoltid, då kan de som finns i skolan få chansen
att uppleva en ren skola
Effektivisera arbetet med att lägga det på beting, det blir billigare och
effektivare
Informera om vikten av städade lokaler för anställda och elever, skriv en
städpolicy som ska gälla för alla skolor i Luleå

TEKNISKA NÄMNDENS OCH BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS
YTTRANDE
Städningen av Luleås skolor sker enligt ett grundavtal som är upprättat
mellan tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Detta
avtal reglerar på vilket sätt och hur ofta olika lokaler i skolorna skall städas.
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Alla undervisningslokaler städas när eleverna inte befinner sig där, t ex tidiga
morgnar eller när klassen befinner sig i andra lokaler. Gemensamma
utrymmen, t ex korridorer, städas under dagtid, vilket innebär att det finns
fler vuxna bland barnen än om städningen skulle ske under annan tid.
Att städa ”på beting” avskaffades för ca 20 år sedan, då det skapade stress
bland dem som städade och gav en bristande kvalitet.
Luleå kommun genomför för närvarande ett försök med städning på
entreprenad. Fyra enheter deltar i försöket som kommer att pågå tom 2007.
Med ledning av den utvärderingen som ska ske av detta när försöket är
färdigt, kommer kommunen att ta ställning till frågan om hur städning av
bland annat skollokaler ska genomföras.
Information till elever och personal om betydelsen av städade lokaler och att
inte skräpa och smutsa ner i skolan har genomförts bland annat i samband
med den senaste förändringen som gjordes av städfrekvensen.
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avstyrka medborgarförslaget och avvakta nu pågående
försök med städning på entreprenad innan ställning tas till eventuella
förändringar.
Yvonne Stålnacke yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens och tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens och tekniska nämndens förslag.

_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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Ingrid Norberg, Jonas Brännberg och Roger Malmberg yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens och tekniska nämndens förslag.

_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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