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Till
Socialtjänstnämnden

Införande av en policy och ett "ramreglemente" för säkerheten
i Stockholms skolor
Svar på remiss av motion från Fredrik Wallén (kd) och Anders Broberg (kd)
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är vikigt att stadens skolor är trygga arbetsplatser för såväl lärare som elever. En övergripande säkerhetspolicy och ett aktivt lokalt säkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för att nå läroplanens mål (Lp94) att ”inget barn ska känna sig otryggt i
skolan”.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat motion
om införande av en policy och ett ramreglemente för säkerheten i Stockholms
skolor från Fredrik Wallén (kd) och Anders Broberg (kd). Remisstiden går ut
den 30 september 2005.
Ärendet har även remitterats till utbildningsnämnden, SISAB och stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta och Vantör.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Precens.
Motionen i sammanfattning
Ökad otrygghet i samhället avseende risk för hot och våld har under den senaste 10 – 15-årsperioden fått stor återverkan på säkerheten kring olika arbetsplatser. Ett generellt undantag finns dock i staden, nämligen grund- och gymnasieskolorna. Trots att skolmiljön är mest drabbad av hot och våld, skadegörelse
och annan upplevd otrygghet än övriga kommunala verksamheter ligger det
grundläggande arbetet med daglig säkerhet i skolor normalt på en lägre nivå än
i annan verksamhet.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på en övergripande säkerhetspolicy för stadens skolor och ett reglemente som anger ramarna för hur säkerhetsarbete på stadens skolor ska bedrivas.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är vikigt att stadens skolor är trygga arbetsplatser för såväl lärare som elever. En övergripande säkerhetspolicy och ett aktivt lokalt säkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för att nå läroplanens mål (Lp94) att ”inget barn ska känna sig otryggt i
skolan”.
Det är angeläget att ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete bedrivs i staden såväl stadsövergripande som på lokal nivå. I januari 2004 trädde Lag om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778) i kraft. Kommunen har enligt lagen i uppdrag att
samordna olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder för skydd mot
olyckor inom kommunen.
Varje mandatperiod ska kommunen fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten och för det förebyggande arbetet. Handlingsprogram för räddningstjänsten antogs av kommunfullmäktige i december 2004 och ett förslag till
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten har tagits fram av stadsledningskontoret. Varje nämnd och bolagsstyrelse föreslås få i uppdrag att bedriva ett aktivt förebyggande arbete till skydd mot olyckor. Socialtjänstnämnden behandlade remiss av förslaget den 23 augusti 2005.

DNR 106-443/2005
SID 3 (3)

I det förslag till brottsförebyggande program för staden som behandlades av
socialtjänstnämnden den 14 juni 2005 föreslås ett mer aktivt deltagande av skolorna i de lokala brottsförebyggande råden. När samverkan sker lokalt är det
möjligt att göra rimliga bedömningar om problemnivåerna. Man får också en
bättre bild av vad som totalt sett görs för att stävja problemen lokalt.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att kommunfullmäktige bör
fastställa en övergripande säkerhetspolicy för stadens skolor. Ett sådant beslut
skulle markera frågans betydelse och kunna ange de gemensamma utgångspunkterna för det lokala säkerhetsarbetet. Skolan är en del av ett lokalt samhälle och bör inte isoleras från det lokala brottsförebyggande arbetet eller allmänt
säkerhetsarbete på den lokala nivån utan tvärtom integreras i det. Utifrån den
lokala kunskapen kan rätt insats mot rätt problem sättas in – om insatsen exempelvis är ett utökat skalskydd eller fler vuxna i skolmiljön.
På enskilda skolor eller grupper av skolor kan, i samverkan med föräldrar och
elever, diskuteras fram hur skolan skapar trygghet och förhåller sig till och reagerar på brott. Såväl när de utförs av elever eller lärare från den egna skolan eller av ”utomstående”. Vad anmäls? Hur underrättas föräldrar? Hur hanteras
brottsoffer? Vilka andra kommunala instanser kopplas in och vid vilka händelser? Vad hanterar skolan själv och hur? Detta bör sedan förmedlas till berörda
aktörer på ett tydligt sätt, t ex i kvalitetsgarantierna.
Precens har under 2005 genomfört en undersökning tillsammans med Kriminologiska institutionen, ”Brottsförebyggande arbete i Stockholms stads stadsdels, fackförvaltningar och bolag”. Där framkommer att så gott som samtliga rektorer och biträdande rektorer som svarat på enkäten anser att deras enhet har ett
brottsförebyggande ansvar. Knappt hälften av respondenterna uppger att det
brottsförebyggande arbetet beskrivs i någon av enhetens handlingsplaner, och
endast drygt 30 % menar att detta arbete beskrivs i enhetens verksamhetsplan
Vidare anger endast drygt 20 % av skolornas rektorer att det brottsförebyggande arbetet anges i deras åtaganden eller kvalitetsgarantier.
Knappt 6 % av skolcheferna anser att deras enhets brottsförebyggande arbete
bäst kan beskrivas som att minska rädslan för brott och att öka tryggheten. I läroplanen (Lpo94) framgår dock att skolan ska verka för att ”inget barn ska
känna sig otryggt i skolan”.
Sammanfattningsvis tillstyrker förvaltningen motionärernas förslag om en
övergripande säkerhetspolicy för stadens skolor, men vill samtidigt understryka
vikten av ett aktivt lokalt säkerhetsarbete.
Bilaga
Motion om införande av en policy och ett ramreglemente för säkerheten i
Stockholms skolor från Fredrik Wallén (kd) och Anders Broberg (kd)

