
Socialdemokraterna i Mora

Interpellation till För- och Grundskolenämndens 
ordförande Rose-Mari Bogg  
ang problemen med fastighetsskötseln i Moras skolor
Detta är nu tredje gången vi interpellerar med anledning av de problem som uppstått med 
städning och annan fastighetsskötsel, främst inom skolan, sedan fullmäktige under förra 
mandatperioden, i bred politisk enighet, beslutade att lägga ut städning och fastighetsskötsel på 
extern entreprenad. 

Situationen på några av Moras skolor när det gäller städningen har nu nått en gräns där flera av 
rektorerna avsagt sig sitt arbetsmiljöansvar.  

Ansvaret för att eleverna, lärarna och all övrig personal arbetar i en sund och trivsam miljö vilar 
på fyra olika parter: 

• politiken sätter målen för verksamheten, ansvarar för tilldelning av resurser och val av 
organisation 

• rektorerna har arbetsmiljöansvar vilket innebär ansvar för den löpande tillsynen på skolan 
• entreprenören Sodexo som skall utföra städningen enligt överenskomna principer 
• varje individ på skolan, personal såväl som elever, har ett ansvar att följa de ordningsregler som 

finns om att inte skräpa ner eller förstöra 

Vi socialdemokrater var med om att fatta beslutet om att ändra organisationen och lägga ut 
städning och fastighetsskötsel på extern entreprenad. Vår avsikt var att dels renodla verksamheten 
i Morastrand AB, som tidigare haft uppdraget, till förvaltning av det egna fastighetsbeståndet, 
dels vinna effektivitet i förvaltningen av kommunens eget fastighetsbestånd genom att i 
upphandling kräva standardiserade metoder och kvalitetskontrollsystem. 

Då det efter nära två år fortfarande är stora problem att få uppföljning och samverkan att fungera 
mellan entreprenören, tekniska förvaltningen och berörda verksamheter, främst inom skolan, vill 
vi socialdemokrater ta vår del av ansvaret och samarbeta med den nuvarande majoriteten för att 
så snabbt som möjligt få till en förändring. I skolan ska fokus ligga på det pedagogiska arbetet, 
inte på att hantera problem med fastighetsskötsel och städning.  

Att rektorer återlämnar delegationen för arbetsmiljöansvaret uppåt i 
organisationen visar att läget är alarmerande! 

För oss socialdemokrater är det viktigt att eleverna och skolans personal kan arbeta i en sund och 
trivsam miljö. Det är också viktigt att lokalvårdarna har goda anställningsvillkor och goda 
förutsättningar för att göra ett arbete som uppfyller förväntningarna hos dem som finns i våra 
verksamheter.  

Mina frågor till Rose-Mari Bogg är därför följande: 

1. Hur har den nuvarande majoriteten bedömt orsakerna till arbetsmiljöproblemen på skolorna? 
2. Kortsiktigt har vissa åtgärder satts in i form av extrastädningar, etc, men vilket arbete pågår 

för att långsiktigt komma tillrätta med problemen? 
3. Hur ser tidsplanen för detta arbete ut? 
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