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Hållbar tillsyn av Malmös skollokaler 
	  
Miljöförvaltningen riktar sin tillsyn av Malmös grundskolor mot att minska 
orättvisa hälsoskillnader. Att prioritera utifrån socioekonomiska faktorer och att 
samverka med andra aktörer är två sätt som kan få klyftan att minska. Vägen 
dit är beroende av kommunikation. 
 
Det finns stora skillnader i Malmöbornas hälsa som beror på faktorer som 
utbildningsnivå, bostadsområde och yrke. Detta beror i sin tur på den ojämlika 
fördelningen av saker som makt, inkomst och levnadsförhållanden. Mot bakgrund av 
detta har Malmö stad tagit fram strategier och rekommendationer för att minska 
orättvisa skillnader i hälsa.  
 
Miljöförvaltningen i Malmö stad vill nu tillämpa rekommendationerna i sin tillsyn 
med fokus på grundskolor. Brister i skolans inomhusmiljöer kan orsaka allergier och 
astma men även koncentrationssvårigheter och ökad frånvaro. Forskning visar även 
att utbildningsnivå har ett starkt samband med individens hälsa som vuxen. 
 
Nyligen genomfördes en studie som fokuserade på samverkan och prioritering av 
tillsyn av Malmös grundskolor enligt rekommendationerna mot ett socialt hållbart 
Malmö. Studien identifierade två kluster av skolor i områden med hög andel 
lågutbildade som borde prioriteras för tillsyn. Visualiseringar av brister i skolornas 
inomhusmiljöer och områdenas socioekonomiska status visade inga tydliga 
kopplingar mellan bristfälliga inomhusmiljöer och utsatta områden men data var 
bristfälligt för vissa av de mer utsatta områdena.  

 

 
Prioritering	  av	  tillsyn	  utifrån	  Malmös	  
grundskolor	  som	  inte	  haft	  tillsyn	  
mellan	  2012-‐2015	  av	  
miljöförvaltningen	  eller	  
Arbetsmiljöverket	  och	  delområdets	  
utbildningsnivå 

Studien identifierade även ett stort överlapp mellan 
miljöförvaltningens och Arbetsmiljöverkets 
pågående tillsyn av skolor. Genom att ta hänsyn till 
skolor som Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer 
krav på kan miljöförvaltningen undvika dubbelarbete 
och rikta sina resurser där de behövs som mest. 
 
För att uppnå bra inomhusmiljöer för alla elever 
krävs bra kommunikation och samverkan mellan 
förvaltningar och myndigheter. Regelbundna möten 
och kontaktpersoner är ett sätt att förbättra chanserna 
för ett framgångsrikt samarbete framöver. 
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