Riksdagspartiernas svar på valenkät om partiernas syn på förbättringar för upprustning av skollokaler
Riksdagsparti

Frågor
1. För eller emot
skolmiljarden 2016-18

2. Om för på fråga 1: för eller
emot förlängt statligt stöd

3. Hur ska det fortsatta statliga stödet i så fall
se ut jämfört med tidigare (25% statlig)

4. Alternativt förslag och övriga synpunkter

mot

Statsbidrag bör i möjligaste mån vara generella. Vi ser dock stora behov av att stärka kommunernas ekonomi överlag, så att nödvändiga investeringar i
t.ex. skolan blir möjliga. Detta sker framför allt genom att vi stärker arbetslinjen, så att fler jobbar och bidrar till det gemensamma. Vi satsar också 10
miljarder kronor redan från år 2020 specifikt på att stärka kommunernas och landstingens ekonomi. Det är huvudmännens skyldighet att se till att
deras skollokalerna har en fullgod inomhusmiljö, och hålls fria från alla former av besvär. Små, statliga bidrag skickar olycklig en signal om att det
ansvaret delvis skulle av vara frivilligt. Om huvudmännen inte lever upp till sitt ansvar för god inomhusmiljö så är Moderaterna beredda att se över
lagstiftningen.

mot

Det stöd som inrättades av regeringen har från början präglats av otydlighet och varit otillräckligt. För att säkra en god inomhusmiljö vill vi uppdra åt
alla kommuner att göra en inventering av den fysiska skolmiljö i landets alla skolor. Det skulle ge ett välgrundat underlag till politiska beslutsfattare om
vilket stöd som behövs.Den fysiska miljön är viktigt för att upprätthålla respekten för skolan som institution och det arbete som elever och lärare utför
där. Det är rimligt att ställa samma krav på skolmiljön som på arbetsmiljön på andra arbetsplatser. Vi vill att alla kommuner ska göra en inventering av
den fysiska skolmiljön i landets alla skolor. Detta har vi fört fram i motion i riksdagen.

mot

Kommunernas ansvar att upprusta lokaler. ”Skolmiljarden” fungerar i praktiken som en belöning till de kommuner som misskött skolmiljön, och det
tycker vi är fel. Liberalerna vill i stället satsa statsbidrag på mer kunskap i skolan. Vill istället satsa på statsbidrag för ökad kunskap i skolan. I vår
statsbudget gör vi stora satsningar på höjda lärarlöner, fler speciallärare, fler undervisningstimmar, kompetenslyft för lärare och rektorer, mer tid i
skolan för nyanlända och karriärtjänster i utanförskapsområden.Vill skärpa lagen för tillgängliga skollokaler som i praktiken innebär höjda krav på
kommunerna. Boverket har en viktig roll att fylla genom att ge råd om hur en bra skolmiljö bör utformas.

Centerpartiet

mot

Har jämfört med regeringen valt att anslå avsevärt mycket mer pengar till generella statsbidrag för kommunsektorn för att ge kommunerna möjlighet
att prioritera efter egna behov. Totalt handlar det om 7 miljarder i ökade generella statsbidrag redan 2018, som sedan växer till 10 miljarder för år
2020. Att inomhusmiljön i skolan är god är viktigt för både elevernas hälsa och studieresultaten, och det är viktigt att detta är en fråga som landets
kommuner prioriterar. Kommuner och landsting har en viktig roll när det kommer till att rensa bort farliga/ giftiga kemikalier från sin verksamhet.
Förskolor och skolor där våra barn vistas ska vara giftfria. Det är också önskvärt att tydliga regler och riktlinjer finns om ventilation. Det är viktigt att
reglerna utformas så att de både kan bidra till en bra inomhusmiljö och en begränsad klimatpåverkan. De behöver också vara lätta att följa för skolor
och kommuner.

Sverigedemokraterna

för

för

öka

Genom ett statligt övertagande av merparten av faciliteterna så kan en likvärdighet gällande luft, ljud, ljud och yta hållas. När de sakerna är likvärdiga
och en bra arbetsmiljö kan ges är vi övertygade att elevresultaten ökar.

Miljöpartiet

för

svarat, har ej tagit ställning

svarat, har ej tagit ställning

Är mycket positiva till stödet. Lite trögt med ansökningarna i början men , efter det att Boverket började informera ordentligt tog det fart. Regeringen
har också denna mandatperiod tydliggjort reglerna för skolpengen för att den inte ska bli ett hinder för skolhuvudmannens möjlighet att investera i
skolelevers arbetsmiljö.

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Socialdemokraterna

för

för

vara oförändrat (25 procent)

Det statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört, och som de borgerliga partierna sagt varit emot, har varit viktigt för att stimulera
investeringar i såväl skollokaler som pedagogiska utemiljöer. Det är vidare viktigt att staten tar ett helhetsansvar för att sprida kunskap om väl
fungerade skollokaler, t.ex. att Boverket, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har kunskap om allt från att ventilation inte ska stängas
av under natten till hur skollokaler kan behöva anpassas till barn med särskilda behov och funktionsnedsättningar.

Vänsterpartiet

för

för

Vi har just nu inga synpunkter gällande procentsatsen.

Vi ser ett stort behov av upprustning och verkar för det i de kommuner där vi är med och styr. Ja. Vi är för ett förlängt stöd men vi ser även gärna över
varför det statliga stödet inte har använts i tillräckligt stor utsträckning.

