
  
  

Motion 

Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet 

Skolan är en av kommunens största arbetsplatser dit tusentals elever och anställda går varje 
vardag. Att arbetsmiljön på kommunens största arbetsplats är bra är en viktig förutsättning 
för att skolarbetet ska bli lyckat, och för att elevers och lärares vardag ska bli hållbar. Idag är 
det inte alltid fallet. Mycket av städningen i skolans lokaler sker idag utanför skoltid. Det gör 
att skolorna ofta hinner bli smutsiga eller nedskräpade under dagens lopp. Ett exempel på 
detta är skolans toaletter, som allt för ofta är dåligt städade. Många rektorer vittnar om en 
situation där de har begränsat inflytande över hur städningen genomförs och allt för dålig 
insyn i om och hur viktiga arbetsmoment utförs. För att komma till rätta med problemen 
föreslår vi ett återtagande av förskolans och skolans städning i kommunal regi. 

Städbranschen har under många år haft stora problem med oseriösa företag. Vid en 
granskning av branschen som gjordes av Skatteverket år 2015 framkom ett omfattande fusk i 
form av människohandel, bolagsplundring, låga löner och skatteflykt. Många aktörer vittnar 
om hur det är notoriskt svårt att komma åt den här typen av fusk och oseriöst agerande 
genom skärpta krav i upphandlingar. Resurserna för uppföljning finns inte, varken hos 
kommun eller myndigheter. Istället bidrar upphandlingarna till en prispress nedåt, som spär 
på fusk, skapar sämre arbetsförhållanden för städpersonalen och bidrar till en lägre kvalitet i 
städningen. 

I takt med att effektiviseringar gjorts inom skolans verksamhet finns idag allt färre vuxna i 
skolan som inte är direkt involverade i undervisningen i klassrummen. Många gånger finns 
exempelvis efterfrågan på vuxna i skolan som kan bidra med trygghet och lugn i korridorer 
och andra skolmiljöer, men resurser saknas ofta för denna typ av trygghetsskapande insatser. 
Städpersonal anställd av skolan, och som finns på plats under dagtid, skulle kunna bidra till 
att fylla den rollen, med vuxna som rör sig och arbetar i skolans miljöer under dagen. 

Att återta städningen av skolans- och förskolans lokaler i egen regi skulle också tydligt 
förbättra möjligheterna att tillskapa arbetspraktik inom städverksamheten för Linköpingsbor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Något som visserligen är möjligt att ställa krav på vid 
upphandlingar men som kommunen misslyckats med gång på gång. 

Idag är anställningsvillkoren inom städbranschen ofta osäkra. Personalen har liten eller ingen 
möjlighet till kompetensutveckling, många tjänster är tidsbegränsade och allt för ofta bygger 
arbetsdagen på delade turer. Eftersom kommunen har som övergripande målsättning att 
erbjuda rätt till heltid och avskaffande av delade turer bör detta också vara ett mål inom 
lokalvården. För att få ihop hela tjänster på enskilda skolor eller i mindre skolområden skulle 
också kombinationstjänster där städning kombinerades med att vara exempelvis skolvärd 
eller rastvakt vara möjligt. 

Flera kommuner och regioner har återtagit städningen i verksamhetens lokaler i offentlig 
regi, med goda resultat. Vi bedömer att ett återtagande av städningen på kommunens 
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förskolor och skolor skulle innebära avsevärda mervärden, såsom ökad kvalitet och trygghet i 
skolan. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

 Att  ett arbete inleds för att successivt återta all städning av kommunens för-,   
  grund- och gymnasieskolor i kommunens regi. 

 Att  ett arbete inleds med målet att städpersonalen ska bli en integrerad del av   
  den övriga personalgruppen på respektive enhet. 
 


