Klassrumspeng

Ett statligt stöd för att
förbättra skolornas inomhusmiljö
Dålig luft bidrar till sämre skolresultat
• Elevernas hälsa och skolresultat påverkas negativt av brister

i skolans fysiska arbetsmiljö.

En rapport från Socialstyrelsen visar att det saknas både kunskap om allergi hos
personal i skolor och förskolor och ett förebyggande allergiarbete när det gäller
barn och elever. 1

• Bara fyra av tio skolor har godkänd ventilation

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio byggnader hade
godkänd ventilationskontroll (40%), och fyra av tio hade fuktskador som
hotar att påverka inomhusmiljön negativt (40%). 2

• Andelen barn med astma har ökat med 50 procent på tio år
Från 6 procent 2003 till 9 procent 2011. 3

Klassrumspeng
Astma- och Allergiförbundets vill införa ett statligt stöd
för att rusta upp skollokaler.
Då får vi friskare barn som kan prestera bättre resultat i skolan.
Kommunerna står för merparten av kostnaderna men klassrumspeng
gör det möjligt för kommunerna att tidigarelägga renoveringar av
skolor med dålig inomhusmiljö.
Att renovera dåligt underhållna skollokaler minskar
energiförbrukningen vilket är bra för både ekonomin och klimatet. 4
1) Läs mer: http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Allergi-iskola-och-forskola/
2) Här finns hela undersökningen:
http://allergiiskolan.se/uploads/Rapport_STIL_2_skolor_och_f_rskolor.pdf
3) Läs mer: http://www.imm.ki.se/MHR2013.pdf
4) Läs mer: Debattartikel i Dagens Samhälle;
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kraftig-oekning-av-astma-hos-barn-kraever-baettreskolmiljoe-6481

Vänd och läs om:

Fakta om bidrag ”Förbättring av inomhusmiljön i
bostäder och vissa lokaler”
på 1990-talet

Fakta om bidrag

”Förbättring av inomhusmiljön i bostäder
och vissa lokaler” på 1990-talet
• Bidraget infördes 1 juli 1995 (för arbeten mellan 1 maj 1995-1 okt 1996).
Stödet för lokaler lämnades till offentlig eller offentligt stödd verksamhet för barn
och ungdom, exempelvis daghem, förskolor, fritidshem, skolor och fritidsgårdar.
• Bidrag lämnades till byggnadsanknutna åtgärder för förbättring av inomhusmiljön
för att avhjälpa olägenheter p g a fukt eller dålig luftkvalitet, hälsofarliga material
och ämnen eller för att avhjälpa tekniska brister som påtalats vid funktionskontroll av ventilationssystem. Bidrag lämnades med 30% av ett bidragsunderlag på
lägsta kostnad enligt inlämnade anbud samt skäliga kostnader för kontroll och
besiktning av utförda arbeten.
• Länsstyrelserna som fördelade bidraget till förbättring av inomhusmiljön i lokaler
ansåg att det hade hög effekt.
Källa: Boverket 1996, Lägesrapporten om stimulansbidrag del III, Bidrag till förbättring av
inomhusklimatet och bidrag för förbättring av inomhusmiljön
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Inför Klassrumspeng statligt investeringsstöd till Sveriges skolor

