190211
Till bostadsminister Per Bolund och
regeringen
(fi.registrator@regeringskansliet.se)

Vikten av satsning på god inomhusmiljö
Boverket har fått ett regeringsuppdrag om god inomhusmiljö 1) 2018-2021 som innebär att samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.
Syftet är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan
uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.
Boverket har anställt ny personal för att kunna arbeta med de tre delarna i uppdraget:
• Samla in, kvalitetssäkra och sprida kunskap om brister, orsaker och åtgärder i
inomhusmiljön till målgrupper inom bl a bygg- och fastighetssektorn.
• Uppdatera undersökning om byggnaders tekniska status och inomhusmiljö i
byggnader (BITS – kartläggning av inomhusmiljö i skolor och förskolor).
• Inrätta ett forum för byggskador som ska hjälpa till att identifiera, utreda och
förebygga systematiska fel inom byggandet. Fokus är utbredda skador i byggbeståndet som kan påverka människors hälsa och säkerhet negativt.
Boverket skulle få anslag för uppdraget god inomhusmiljö på 28 miljoner för 2019
men har hittills bara fått 16 miljoner. Vi hoppas därför på mer anslag i tilläggsbudgeten som regeringen ska ta fram. Det vore väldigt synd om viktiga delar i
uppdraget inte kunde genomföras p g a för lite resurser.
Här följer fakta varför ekonomisk satsning på uppdraget god inomhusmiljö behövs:
• Sverige har ett stort behov av nya bostäder. Det innebär att det kommer krävas
omfattande nybyggnation, upprustning och ombyggnad av befintliga byggnader.
• Vi vistas större delen av tiden (kring 90 procent) inomhus. Inomhusmiljöns kvalitet
har stor betydelse för människors hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga.
• Exempelvis kan fuktskador i byggnader och kemiska ämnen som avges från
olämpliga eller skadade material ge upphov till ohälsa som luftvägsbesvär, astma
och andra allergi/överkänslighetssymtom. 20 procent vuxna anger hälsobesvär
som relateras till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen 2)
• Omfattande hälsobesvär på grund av brister i inomhusmiljön kan föra med sig
betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom förebyggande arbete kan
samhällsekonomiska kostnader för fel och skador minska.
• God inomhusmiljö är därför en viktig förutsättning för att nå riksdagens mål om
långsiktigt hållbara byggnadsverk.
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Boverket har även haft ett uppdrag (nov 2015 - 2018) att fördela statligt stöd för
upprustning av skollokaler. Stödet upphörde i april 2018.
Här är några anledningar till varför statligt stöd för upprustning av skollokalers
inomhusmiljö behöver återinföras (då även i förskolor):
• Om brister i skolans miljö som exempelvis undermålig ventilation och fuktskador
åtgärdas, förbättras både prestationer och hälsa. Bättre hälsa märks särskilt hos
elever med astma och allergi. Enligt forskning ökar elevers prestationer vid bättre
luftkvalitet. 3)
• Barns arbetsmiljö är oftast inte lika prioriterad som vuxnas (de har inte samma
möjlighet att föra sin talan).
• Det finns ett stort underhållsbehov av inomhusmiljön i skolor och förskolor.
Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport för skolor 2017 visar stora brister i skolors
fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. En
tidigare undersökning på uppdrag av bl a Boverket visar att många skolor (ca 40
procent) har fuktskador som kan påverka inomhusluften negativt. Bara 40 procent
av skolorna hade godkänd obligatorisk ventilationskontroll. 3)
Astma- och Allergiförbundet vill att:
• Boverket får det anslag som först planerats (ytterligare 12 miljoner) i tilläggsbudget så de kan fullgöra sitt uppdrag om inomhusmiljö på avsett sätt.
• Statligt stöd för upprustning av skollokaler återinförs och även omfattar förskolor
eftersom det fortfarande finns stort behov av upprustning av den fysiska arbetsmiljön i skolor och förskolor.
Hoppas på en dialog om denna fråga,
Med vänlig hälsning,

Maritha Sedvallson
förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet

För frågor och kontakt:
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö/funktionshinderpolitik
e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se , tel. 08-506 28 211
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Källor:

1) Regeringsuppdrag till Boverket att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö;
https://www.boverket.se/contentassets/f015927686bd412c93a85da76d4dfdfc/uppdragatt-forstarka-arbetet-for-en-god-inomhusmiljo.pdf
2) Miljöhälsorapport 2017 (sid 84);
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0e
3/miljohalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf
3) Informationsblad, 6-punktsprogram för bättre skolmiljö, Astma- och Allergiförbundet;
https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2017/07/infoblad_b-ttre_skolmilj--.pdf
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