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Motion om att inventera skollokalerna 1' Sala kommun

INLEDNING
Emilia jonsson (S] och Ann-Kristin Lindgren (S] inkom den 19 juni  2017  med rubrice-

rad motion. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen

får i uppdrag att en inventering av klassrum och lärarnas arbetsrum genomförs på

samtliga av Sala kommuns skolor samt att en åtgärdsplan tas fram i samband med in—

venteringen.

Beredning

Bilaga KS  2018  /  56/1, motion från Emilia Jonsson (S] och Ann-Kristin Lindgren [S] ,  i
Bilaga KS 20 18/ 56 /2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning .
Bilaga KS  2018/ 56/3, protokollsutdrag SKN  §  66, 2017~09-20

Bilaga KS  2018/56/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spärebo [S] yrkar 2
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk— .

tige beslutar

a_tt bifalla motionen

Propositionsordning _ ;_.__
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spärebos [S] yrkande

och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar i

E anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo (S], Camilla Runeräs (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ul-

rika Spårebos [S) yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande Wi
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Kommunfullmäkttge

Sala kommun

MOTION

Väckes av: Emilia Jonsson

Inventera skollokalerna  i  Sala kommun

Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns

många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. En sådan sak är

arbetsmiljön. Arbetsmiljö är den miljö du vistas l  när du går i skolan eller arbetar.

Arbetsmiljön i skolan kan vara ditt klassrum och övriga lokaler. Buller, ostädade toaletter

eller dålig ventilation är exempel på arbetsmiljöproblem för både lärare och elever. Dålig luft

är ett vanligt problem som personalen på många skolor vlttnar om. l klassrum är det särskilt

viktigt med goda förhållanden när det gäller'ljus, ljud och luft. En sammanställning av

Arbetsmiljöverkets inspektioner i skolan de senaste tre åren visar att det systematiska

arbetsmiljöarbetet brister i nio av tio grundskolor.

Med bakgrund av ovanstående yrkar jag:

Att kommunstyrelsen fårl uppdrag att eninventering "av klassrum och lärarnas

arbetsrum genomförs på samtliga av Sala kommuns skolor samt, att en åtgärdsplan tas
fram i samband med inventeringen.

Sala 2017-06-14

mm Amour»
Ann-Kristin  Lindgren (S)

(C/m'li
Emilia Jonss n  (S)
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BARN OCH UTBILDNING

Yttrande angående motion om inventering av skollokaler

BAKGRUND

Emilia jonsson [S) och Ann-Kristin Lindgren (S) yrkar i en motion att

kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att en inventering av klassrum och

lärarnas arbetsrum genomförs på samtliga av Sala kommuns skolor samt att en

åtgärdsplan tas fram i samband med inventeringen.

Motionärerna hänvisar till arbetsmiljöverkets inspektioner och att dessa visar att

det systematiska arbetsmiljöarb etet brister i nio av tio grundskolor.

Buller, ostädade toaletter, dålig ventilation med mera är vanliga problem. Goda

förhållanden när det gäller ljus, ljud och luft är särskilt viktiga i klassrum.

YTTRANDE

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar både om psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Motionärerna berör den del av arbetsmiljöarbetet som handlar om den fysiska

miljön.

Det finns en mycket god kännedom på enheterna om den fysiska arbetsmiljön på

den egna arbetsplatsen. Det görs regelbundna skyddsronder där skolledning och

skyddsombud tillsammans inventerar miljön och frågorna är också regelbundet

återkommande på personalmöten.

Buller och ljus

Bullernivåer påverkas i stor utsträckning av hur undervisningen organiseras och

vilka regler man kommit överens om på arbetsplatsen. Buller kan även dämpas

genom rätt inventarier, textilier och materialval. Det finns även byggnadstekniska

lösningar, som fastighetsenheten ansvarar för. Det kan exempelvis gälla

ljudisolerande tak- och väggbeklädnader.

Även belysning äri första hand en verksamhetsfråga  — men som ibland kan kräva

vissa investeringar av fastighetskaraktär. Det brukar inte vara svårt att lösa sådana

frågor.

Städning

Skolorna väljer nivå på städning. Om kvalitetsnivån på den beställning som gjorts

inte uppnås, finns tydliga rutiner för hur detta skall rapporteras och det sker då

också återkoppling.
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Barn och Utbildning

Ventilation

Samtliga enheter har godkänd ventilation, så kallad OVK. Däremot kan

ventilationssystemet ibland upplevas underdimensionerat i förhållande till hur

många elever som vistas i lokalerna. '

Barn och Utbildning har en ständigt pågående dialog med fastighetsenheten om

sådana frågor.

Brist på lokaler

För närvarande upplever Barn och Utbildning att det finns strukturella problem, då

elevantalet ständigt växer men att tillgången på lämpliga lokaler inte ökar i samma

utsträckning. Det görs flera satsningar på skolbyggen i Sala och behovet av

ytterligare sådana aviseras tydligt.

Behov av kartläggning

Sammanfattningsvis bedömer vi att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn

och Utbildning fungerar bra och att det finns god kännedom om förekommande

brister och behov.

Bedömning om tekniska kontorets behov att därutöver inventera lokalernas

beskaffenhet ur arbetsmiljösynpunkt, ligger utanför Barn och Utbildnings

kompetensområde att göra.

PÅ UPPDRAG:  ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT

a_tt föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad.

Benny Wetterberg

Kanslichef

2  (2)
2017-09-13
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Motion om att inventera skollokalerna i Sala kommun

INLEDNING
Emilia Jonsson (S) och Ann-Kristin Lindgren [S) yrkar i en motion att

kommunstyrelsen får  i  upp drag att se till att en inventering av klassrum och

lärarnas arbetsrum genomförs på samtliga av Sala kommuns skolor samt att en

åtgärdsplan tas fram i samband med inventeringen.

Motionärerna hänvisar till arb etsmiljöverkets inspektioner och att dessa visar att

det systematiska arbetsmiljöarbetet brister i nio av tio grundskolor.

Buller, ostädade toaletter, dålig ventilation med mera är vanliga problem. Goda

förhållanden när det gäller ljus, ljud och luft är särskilt viktiga i klassrum.

Beredning

Motion per den 14- juni  2017.

Yttrande per den 13 september  2017

Benny Wetterberg, kanslichef, föredrar ärendet.

Ajournering

Peter Molin (M) begär fem minuters ajournering.

Yrkanden

Peter Molin [M) yrkar att skolnämnden beslutar

att överlämna Barn och Utbildnings svar till kommunstyrelsen.

Anders Dahlström [S) yrkar att tillstyrka motionen, genom att kommunstyrelsen får

i uppdrag att genomföra en inventering av klassrum och lärarnas arbetsrum på

samtliga av Sala kommuns skolor, samt att en åtgärdsplan tas fram i samband med

inventeringen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och Anders Dahlströms [S] förslag och

finner eget yrkande bifallet. '

BESLUT.

Skolnämnden beslutar

att överlämna Barn och Utbildnings svar till kommunstyrelsen.

Reservation

Anders Dahlström [S], Kjell Wennerberg (S), Beatrice Woldert [MP], Ann-Kristin

Lindgren (S) samt Thomas Calissendorff [S] reserverar sig mot beslutet till förmån

för Anders Dahlströms yrkande. '

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att inventera skollokalerna i Sala kommun

Emilia ]onsson (S] och Ann-Kristin Lindgren[5) inkom den 19 juni 2017 med

rubricerad motion. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att en inventering av klassrum och

lärarnas arbetsrum genomförs på samtliga av Sala kommuns skolor, samt

0 att en åtgärdsplan tas fram i samband med inventeringen.

Motionärerna skriver att skolan är Sveriges Största arbetsplats om man ser till

antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att

skolan ska fungera bra. En sådan är arbetsmiljön. Arbetsmiljön är den miljö du

Vistas i när du går i skolan eller arbetar där. Det kan vara ditt klassrum eller övriga

lokaler.

Buller, ostädade toaletter eller dålig ventilation är exempel på arbetsmiljöproblem

för både lärare och elever. [ klassrum är det särskilt viktigt med goda förhållanden

när det gäller ljus, ljud och luft.

En sammanställning av Arbetsmiljöverkets inspektion i skolan de senaste tre åren

visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet brister i nio av tio grundskolor.

Motionen har remitterats till Skolnämnden för yttrande.

I sitt yttrande skriver skolnämnden att systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om

både psykisk och fysisk arbetsmiljö. Motionärerna berör den del av

arbetsmiljöarbetet som handlar om den fysiska miljön.

Det finns en mycket god kännedom på enheterna om den fysiska arbetsmiljön på

den egna arbetsplatsen. Det görs regelbundna skyddsronder där skolledning och

skyddsombud tillsammans inventerar miljön och frågorna är också regelbundet

återkommande på personalmöten.

Bullerniväer påverkas i stor utsträckning av hur undervisningen organiseras och

vilka regler man kommit överens om på arbetsplatsen. Buller kan även dämpas

genom rätt inventarier, textilier och materialval. Det finns även byggnadstekniska

lösningar, som fastighetsenheten ansvarar för. Det kan till exempel gälla

ljudisolerade tak-och väggbeklädnader.

Även belysningen är i första hand en verksamhetsfråga  — men som ibland kan kräva

vissa investeringar av fastighetskaraktär.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 UD Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-138  50 carolagunnarsson©sala.se

733 25 Sala kommun.infu@sala.se Direkt:  0224—74  71 (JO

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Skolorna väljer nivå på städningen. Om kvalitetsnivån på den beställning som  gjorts

inte uppnås, finns tydliga rutiner för hur detta ska rapporteras och det sker då även

en återkoppling.

Samtliga enheter har godkänd ventilation, så kallad OVK. Däremot kan

ventilationssystemet ibland upplevas som underdimensionerat i förhållande till hur

många elever som vistas i lokalerna. Barn och Utbildning har en ständigt pågående

dialog med fastighetsenheten om sådana frågor.

För närvarande upplever Barn och Utbildning att det finns strukturella problem, då

elevantalet ständigt växer men att tillgången på lämpliga lokaler inte ökar i samma

utsträckning. Det görs flera satsningar på skolbyggen i Sala och behovet av

ytterligare sådana aviseras tydligt.

Sammanfattningsvis bedömer Barn och Utbildning att det systematiska

arbetsmiljöarbetet fungerar bra och att det finns god kännedom om förekommande

brister och behov.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

1 j. _)
Carola Gunnarsson  [ &
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