Astma och Allergi våren 2017

Standardrapport

Ja
Nej
Tveksam/vet ej/vill ej svara

Procent
35,2%
55,5%
9,3%
Svarande
Inget svar

Antal
137
216
36
389
2

E-post

Förnamn

Efternamn

Info

Kommentar
Hur görs detta.
Järnforsens
skola är i stort
behov av
upprustning.
Ventilationen är
under all kritid,
efter fem
minuter kommer
huvudvärken
smygande och
det har tidigare
varit mögel i
källaren och på
andra ställen i
lokalen som
fortfarande
känns tveksamt
om det är
utrotat till fullo.
Återkom gärna
med info ang
ansökan till mej.
Jag arbetar som
fastighetsingenjö
r och har själv
sökt för flera
projekt.
Vår förvaltning
har mycket god
koll på vilka
statliga stöd som
går att söka och
söker aktivt de
stöd vi har rätt
till.
Det är ju något
som fler
kommuner
måste få
upplysningar
om.
Får endast
kommunens
förvaltning reda
på det är det
svårt för
politikerna att få
reda på det.
Lunda
fastigheter äger
skollokalerna
Har inte
detaljkoll på
över 50 statliga
bidrag
Har fullt
förtroende för

att
tjänstepersonern
a på
förvaltningen
har koll på
detta.
Fick dock först
reda på det igår
genom Facebook
Tidigt
informerad från
regeringskansliet
.
Jag ska kolla så
att
tjänstemännen
på Förvaltningen
har koll på detta
statliga stöd.
Jag vill bara
säga att det är
väldigt många
barn och
ungdomar som
får så kallad
ansträngnings
astma på grund
av att de rör för
lite på sig. Den
där förbaskade
digitala
utvecklingen gör
att de sitter inne
och sitter stilla
istället för att ut
och röra på sig.

Ja
Nej
Tveksam/vet ej/vill ej svara

Procent
84,5%
5,4%
10,1%
Svarande
Inget svar

Antal
327
21
39
387
4

E-post

Förnamn

Efternamn

Info

Kommentar
Nej! Bör ingå i
de generella
statsbidragen.
Från
myndighetshåll
bör man istället
ställa
kvalitetskrav på
arbetsmiljön för
alla som vistas i
skolan,
exempelvis
utifrån astmaoch
allergiaspekter.
Hur känd är den
bland
tjänstemännen?
Hur mycket
används den
idag?
Nej, statligt stöd
får troligt
motsatteffekt då
kommuner
underlåter att
vidta nödvändiga
åtgärder tills
dess statligt stöd
finns att tillgå.
Det som talar för
en statlig
finansiering är
att staten
fortfarande styr
skolverksamhete
n ganska
detaljerat. Det
som talar emot
en statlig
finansiering är
att lokalfrågorna
var en
kommunal
angelägenhet
redan före den
så kallade
kommunalisering
en av skolan.
Sverigedemokrat
erna tycker att
skolan ska
förstatligas. Och
sätta nationella
krav så att det
inte är
kommunens
ekonomi som

bestämmer
skolans kvalité.
Det är
kommunernas
ansvar att
prioritera.
En del
kommuner har
många skolor
som har
undermåliga
skollokaler och
det kan vara
mycket
betungande för
den kommunala
budgeten att
renovera flera
skolor samtidigt.
Ännu viktigare
än ett
ekonomiskt stöd
från staten är att
ett stöd
bestående av
kompetens/rådgi
vning/forskning.
Det statliga
ekonomiska
stödet är relativt
litet i förhållande
till
kommunernas
investeringar i
skollokaler.
Däremot är det
viktigt att
kommunerna får
kvalificerad
rådgivning för
att göra rätt
med de resurser
som faktiskt
investeras.
Till en viss
gräns.
Kommunerna
ska inte bli
beroende av
bidrag eller ta
för givet att de
får bidrag till
saker som ska
vara
finansierade av
kommunen.
Skall det
verkligen
behövas statliga

stödpengar för
att kommunerna
skall ha drägliga
lokaler för
skolundervisning
en. Är
egentligen
skrämmande att
man från statens
sida anser att
det behövs.
Många av
kommunernas
skolor är
eftersatta där
renovering och
uppfräschning
behövs.
Det ingår i det
kommunala
uppdraget att ta
sitt ansvar för
arbetsmiljön i
sina
verksamheter.
Eftersom det
inte är
skolnämnderna
som söker, men
det är klart att vi
vill att vi har bra
skollokaler
Kommuner fixar
inte att sköta
skolan. Därför
bör den vara
statlig.
Kommuner som
redan skött sig
och finansierat
bra lokaler får
inte del av
bidraget.
Ökad statlig
styrning och
finansiering av
skolan skulle
göra skillnad på
riktigt.
Jag tycker också
det borde finnas
ett statligt stöd
att söka för att
bygga nya
lokaler i särskilt
snabbt växande
kommuner. Det
går ut över
elevernas

undervisning
annars då
kostnaderna för
den fysiska
skolan går ut
över pengar till
elevundervisning
.
Men det måste
vara enklare att
söka och bli mer
känt!
Bättre om
pengar fördelas
ut till
kommunerna
och att de sedan
kan fördelas ut
till skolorna så
de som är nära
verksamheten
beslutar vilka
åtgärder som är
att prioritera på
just deras enhet.
Med
lättillgängliga
exempel på
redan införda
förbättringar.
Ja främst i
socioekonomiska
områden främst
i skolor som
tensta, rinkeby
och hjulsta är
upprustning av
skolor angeläget
prioterad i
stockholms
området.
Självklart!
Det borde vara
en självklar sak
att lokalerna har
den kvaliteten.
Rimligt ja men
jag är tveksam
till om det är
den bästa
lösningen med
statliga
stödinsatser.
Den kan finnas
andra sätt som
är bättre
I Hörby kommun
slösas det med
pengar hej vilt

på onödiga ting
och hade de
prioriterat
viktiga saker så
hade kommunen
haft råd till detta
själva
Kanske ska det
vara självklart
för alla och inte
sökbart eller
avgöras på
annat sätt.
I grunden är det
ett kommunalt
ansvar att se till
att skollokalerna
är anpassade
och upprustade
för att möta
elevernas och
personalens
förutsättningar
och behov.
Ja, men det
måste vägas
mot andra
satsningar i
budgeten och
visa sig effektivt.
Det viktigaste är
inte att alla
kommuner är
lika, det
viktigaste är att
barnen får en
bra
inomhusmiljö.
Likvärdigheten
bland
kommunerna
borde vara en
självklarhet.

Öka
Vara oförändrat
Minska
Tveksam/vet ej/vill ej svara

Procent
50,8%
33,7%
0,3%
15,2%
Svarande
Inget svar

Antal
164
109
1
49
323
4

E-post

Förnamn

Efternamn

Info

Kommentar
Vår kommun har
en stor
kassakista...så
vi kan ta av
den....så de
kommuner som
behöver det mer
får mer..
Det viktigaste
för att få full
effekt av
bidragen är att
handläggningstid
erna kortas. Det
är omöjligt att få
in detta i
budgetarbetet
annars. Det är
också viktigt att
handläggarna
följer de krav
som står i
anvisningarna
och inte kräver
in nya
handlingar efter
eget tycke vilket
jag råkat ut för.
Tyvärr är
statliga stöd
med krav på
medfinansiering
ganska uddlöst
Behoven finns
Med tanke på de
byggnormer som
var rådande
under 19701990 talet med
flytspackel och
tätskick osv, är
det rimligt med
ett högre stöd
för att ha
möjlighet att
åtgärda de
lokaler som
byggdes under
denna tid.
Våra lokaler är
ju liksom hela
miljonprogramso
mrådena i
mycket dåligt
skick. Statligt
stöd för att
kunna prioritera

förbättringar är
värdefullt.
Svårt för små
kommuner om
inte bidraget
höjs.
Alternativt att
staten tar över
ansvaret för
skolan helt.
Kanske inte en
generell ökning.
Det viktigaste är
att även
medelstora och
små kommuner
har möjlighet att
söka. Jag har
blivit informerad
om att det ofta
är de stora
kommunerna
som har bättre
möjlighet dels
att arbeta med
själva ansökan,
dels att kunna
medfinansiera.
Kanske skulle
man kunna se
över detta så att
alla kommuner
oavsett egna
personella
resurser och
andra
förutsättningar,
har möjlighet att
söka och ta del
av statliga stöd?
Så att det
kommer alla
barn till godo!
Finns många
andra satsningar
som gjorts i
skolan som inte
varit fullt
finansierade så
lokalfrågor
kommer längre
ner på priolistan
när vi lokalt i
kommunen
måste prioritera
vilken satsningar
som ska göras.
Med den
rådande

situation just nu
med lärarebrist
och lönerace
som sker just nu
så räcker
pengarna helt
enkelt inte till
längre.
Finns annat som
staten behöver
göra, som ex
stöd för en
likvärdig skola.
Det är ju, som
allt annat, en
prioriteringsfråg
a. För att få
önskad effekt
tror jag att
stödet skulle
behöva vara
större. Men än
viktigare är
tydlig
lagstiftning eller
infospridande
om att
skollokaler, för
att vara reellt
tillgängliga för
alla elever, kan
behöva vara
allergisanerade.
Kommunerna
skiljer sig
alldeles för mkt
åt i det
avseendet.
Finns det
utrymme att öka
det i budgeten
är det bra.
Behovspröva.
Mycket satsas på
nybyggnation
men underhåll
av äldre skolor
eftersatt

Mottagare
2817

Ej kontaktbara
159

Svarande
391

Svarsfrekvens
14,7%

