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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om underhåll av skollokaler i 
hela kommunen 

 
 
Den 24 april kunde vi läsa i UNT om hur bristfälligt underhållet är på vissa av Uppsala kommuns 
skolor. En växande kommun som Uppsala ställer betydande krav på såväl underhåll av befintliga 
skollokaler som investeringar i nya. Barnfamiljer som flyttar till Uppsala förväntar sig att det ska 
finnas bra skolor och förskolor för deras barn redan när de flyttar in, även om de flyttar till ett nytt 
bostadsområde och även om de börjar betala skatt till kommunen först efteråt.  
 
De flesta föräldrars högsta prioritet är att deras barn mår bra och får en god utbildning. Kvaliteten på 
skolorna i ett område kan därför ha stor påverkan på huruvida människor väljer att bosätta sig där eller 
ej, i synnerhet med tanke på att närhetsprincipen är vägledande i skolvalet. En skola som bedriver sin 
undervisning i nedgångna lokaler eller ofräscha baracker kan därför avskräcka människor från att 
flytta till området.  
 
Kvaliteten på lokalerna är därtill en viktig arbetsmiljöfråga för såväl elever som för lärare och annan 
skolpersonal. Slitna lokaler, dålig ventilation och liknande brister bidrar till att sänka läraryrkets status 
och försämrar både lärarnas och elevernas prestationer.  
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S):  
• Hur är den generella kvaliteten på skollokalerna runtom i Uppsala kommun?  
 
• Vilka strategier och åtgärder tillämpar nämnden och förvaltningen för att säkerställa att kommunens 
skollokaler underhålls ordentligt och håller hög kvalitet?  
 
• Vad görs för att säkerställa att skolor i kransorter och på landsbygden underhålls i samma 
utsträckning som skolor i centralorten? 
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