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Yttrande över kommunicering från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden avseende 

Kvarngärdesskolans lokaler  

(DR 2019-009043- HS) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i en kommunicering till utbildningsnämnden 
daterad till 2021-08-10 meddelat avsikt att fatta beslut om verksamhetsförbud för 

Kvarngärdesskolans lokaler från och med 1 januari 2022. 

Inför miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträde 29 september 2021 vill 

utbildningsförvaltningen uppmärksamma följande. 

 

1. På sidan 4 i bilaga 2 står följande: 

 

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 16 mars 2020 om föreläggande 
med krav på att utbildningsnämnden skulle vidta skyddsåtgärder som bland 

annat utökad städning, förbättrad städbarhet och översyn av ventilationen på 

skolan för att minska risken för hälsobesvär för de som vistas på skolan fram till 

den planerade evakueringen. Den 22 april 2020 gjordes en ny inspektion på 
skolan för att följa upp föreläggandet. Vid inspektionen konstaterades att flera 

av de ställda kraven inte uppfyllts vilket påtalades till verksamheten.” 
 

Utbildningsförvaltningens bild är att alla krav som miljöförvaltningen ställt är 
uppfyllda. Skolan har utökat städfrekvensen (utökat antalet städtillfällen) och 
förbättrat städbarheten (tagit bort textilier, införskaffat skåp med dörrar, 
avskaffat tygmöbler) samt förbättrat ventilationen (ökat ventilationstrycket 

och utökat drifttiden samt sett till att det finns luftrenare till alla klassrum). 

Skolan har därmed uppfyllt miljöförvaltningens krav som framfördes i april 
2020. 
 

2. På sidan 5 i bilaga 2 står följande: 

 

” Rektorn på skolan hade den 17 december 2020 fått respons av personal 
gällande de luftrenare som ställts ut att de första indikationerna tyder på en 
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bättre inomhusmiljö men att det fortfarande fanns individer som upplevde att 

hälsoproblem kvarstod.” 
 
På sidan 9 i bilaga 2 står följande: 
 

”Vidare är det känt att barn och personal i skolan har hälsorelaterade besvär 
som kan kopplas till brister i inomhusmiljön på skolan.” 
 
Utbildningsförvaltningen vill tydliggöra att det under tidsperioden 2017-juni 

2021 enligt dokumentationen är sammanlagt fem medarbetare som 

rapporterat att de misstänker att de har symtom kopplat till skolans lokaler. Av 
dessa fem har alla arbetat i hus C2 som nu är evakuerad till Almtunaskolan. 

 
Bland eleverna är ett fall känt. Detta har utretts av arbetsmiljömiljömedicin på 

Akademiska sjukhuset på grund av pälsdjursallergi. Eleven misstänks ha fått 
förvärrade symtom i skolmiljön. Eleven har haft undervisning i C2-huset. 
Årskursen som eleven går i har idag sin undervisning i andra lokaler på 

Kvarngärdeskolan. 

 
Det har alltså i utbildningsförvaltningen inte varit känt att det har funnits 

utbredda hälsorelaterade besvär i andra hus än C2.  
 
Utbildningsförvaltningen har i juni 2021 uppmanat vårdnadshavare att höra av 

sig om de misstänker att deras barn har symptom som kan kopplas till 

inomhusmiljön på Kvarngärdesskolan. Fram till och med augusti 2021 har 
vårdnadshavare till 17 elever hört av sig. Av dessa 17 elever har sex remitterats 
till sjukvården och de är ännu inte utredda. 

 

 

Ersättningsmoduler för evakuering av Kvarngärdesskolan kommer att stå klara inför 
skolstart hösten 2022. Om miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om ett 

verksamhetsförbud från den 1 januari 2022 innebär det därmed att elever och personal 

kommer att behöva evakueras två gånger inom ramen för ett halvår. Också detta 

medför hälsokonsekvenser för såväl medarbetare som elever, och då särskilt för elever 
i behov av särskilt stöd som under våren fullgör sin sista termin i grundskolan (åk 9). 

Det har under de senaste dagarna, sedan kommuniceringen blivit känd, från flera av 
skolans medarbetare signalerats stor oro över konsekvenserna som två täta 

evakueringar av hela skolan ger för elevernas och personalens arbetsmiljö och hälsa.  

Det är också flera vårdnadshavare som har hört av sig med oro över hur de två 

evakueringarna kommer att påverka deras barns skolgång och hälsa.  

Utbildningsförvaltningen utgår ifrån att nämnden i sitt beslut gör en 

helhetsbedömning som både innefattar hälsoriskerna i den fysiska miljön och risker 

som följer av den belastning för elever och medarbetare som två flyttar innebär. 

De åtgärder som behövs utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 29 

september kommer att vidtas för att säkerställa att undervisningen kan bedrivas i en 
god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk och social för elever och medarbetare. 
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