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§ 37

Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD)
om att öka tryggheten inne på Fredrika
Bremergymnasiet och den yttre närmiljön

Sammanfattning

Yvonne Forsberg (SD) föreslår i motionen följande;
Se över den kameraövervakning som finns, förbättra kvaliteten
samt införskaffa övervakningskameror med högupplösta bilder som
kan underlätta utredningsarbetet
Se över elevernas skåp och avskaffa existerande hänglås så att
skolan har tillgång till elevernas skåp om polisen behöver söka
igenom något skåp vid brottsmisstanke
Skolan ska se över och skärpa de allmänna ordningsregler som ska
främja tryggheten på skolan, där eleverna ska göras delaktiga
genom att intyga att trygghetsmålen följs genom sin underskrift.
Med anledning av det mordförsök som skedde med vasst föremål
bör det ytterligare betonas att det är olagligt att föra med sig kniv
och dylikt in på skolan, som kan skada någon annan.
Motionären menar att tryggheten har varit ifrågasatt på senare år på
Fredrika Bremerskolan och att det under våren 2019 genomfördes
en trygghetsmätning där 86 procent känner sig trygga och 14
procent känner sig otrygga. Detta innebär att 315 av totalt cirka 2
250 elever inte känner sig trygga. Vidare framgår av motionen att
det hösten 2019 inträffade en incident där en elev blev skuren i
halsen med ett föremål samt att Polisen menar att tillgängliga
övervakningskamerors bilder inte är användbara utifrån ett
utredningsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen i samverkan
med utbildningsförvaltningen.
Händelsen som motionären hänvisar till skedde inte i Fredrika
Bremergymnasiets lokaler utan i Kulturhantverkets lokaler i
Jordbro industriområde. Elevantalet på skolan är i dag 2 150 och
enligt den senaste trygghetsmätningen svarar 96 procent att de
alltid eller oftast är trygga. Det finns kamerabevakning och
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kameror byts regelbundet ut. Skolan tar fram ordningsregler
tillsammans med elever och är även tydliga gällande sanktioner,
som exempelvis att avstängningar tillämpas vid hot eller våld.
Fredrika Bremergymnasiet anställer nu särskilda skolvärdar som
ska finnas tillgängliga för elever under raster och luncher.
Därutöver har skolan ett trygghetsteam som genomför olika
trygghetsfrämjande insatser och även finns tillhands vid akuta
händelser. Fredrika Bremergymnasiet arbetar ständigt med att
förbättra och utveckla sitt arbete med målet att alla elever och all
personal ska kunna känna sig helt trygga på skolan. Samarbete förs
även med andra aktörer i kommunen kring områden som förbinder
skolorna med exempelvis kollektivtrafiken.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Fredrika
Bremergymnasiet bedriver ett systematiskt trygghets- och
säkerhetsarbete. Det sker dels genom ett väl anpassat eget
förebyggande arbete samt tillämpning av kommungemensamma
modeller för riskidentifiering och riskreducering samt att
säkerhetstekniska installationer ständigt förbättras och uppgraderas.
Skolan medverkar också i flera samverkansforum tillsammans med
bland andra övriga förvaltningar, polis och väktare i syfte att också
säkra den yttre miljön utifrån trivsel- och trygghetsperspektiv.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen samt det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Maria Fägersten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Sara Sixten (M)
bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga) samt avslag till
motionen.
Maria Fägersten (S) yrkar avslag till det egna förslaget från
Moderaterna.
Yvonne Forsberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunstyrelsens förslag, Sverigedemokraternas yrkande om
bifall till motionen samt det egna förslaget från Moderaterna.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sedat Dogru,
Pernilla Kjellin, Mats Mattsson, Nonna Karnova och Kristoffer
Eriksson - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd, Kent Svensson
och Sixten Magnusson - samtliga (SD) - reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, utbildningsförvaltningen
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