Eget förslag
Kommunfullmäktige 2021-03-08
§ 37 Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD) om att öka tryggheten inne på Fredrika
Bremergymnasiet och den yttre närmiljön
Varje elev måste kunna känna sig trygg i skolan. Det är en grundläggande förutsättning för
att de ska kunna utföra ett fokuserat och aktivt skolarbete. Brottsförebyggande rådets
senaste skolundersökning visar att varannan elev i årskurs nio undviker vissa personer,
platser eller aktiviteter av oro för att utsättas för brott. Stockholmsenkäten visar att 15 procent
av pojkarna i årskurs 2 i Haninges gymnasier bär vapen och att kommunen ligger näst högst
bland stockholms gymnasier när det gäller allvarlig misshandel av skolkamrater. Denna
skrämmande utveckling måste tas på allvar. Motionen är skriven med utgångspunkt i en
allvarlig incident på en enskild skola i kommunen. Även om vi instämmer i motionärens
frustration i det enskilda fallet så anser vi förslag till åtgärder bör vara av mer generell
karaktär. Den refererade incidenten som motionären hänvisar till är bara ett exempel på fler
grova överfall som inträffat i och i anslutning till Haninges skolor.
Fler trygghetskameror behöver sättas upp på och i anslutning till Fredrika Bremergymnasiet
och andra kommunala skolor för att öka tryggheten och möjligheten till att utreda brott.
Nolltolerans ska råda mot våld, hot och trakasserier på alla skolor. Skolan ska flytta på
mobbaren och inte på offret och alla brott ska polisanmälas, även när förövaren är under 15
år. Haninge bör införa en skolakut likt den i Stockholms Stad för elever som tillfälligt stängts
av från sin vanliga skola på grund av disciplinproblem. Det finns elever som måste förflyttas
på grund av sitt beteende. De är aggressiva och utåtagerande och förstör både för andra och
för sig själva. Det måste finnas möjlighet för skolorna att landa samtidigt som det är viktigt för
eleverna att kunna fortsätta sin skolgång, och att få möjlighet till en nystart i en miljö där de
inte har någon historik. Skolakuten ska vara till för elever som på grund av till exempel
våldsincidenter skapar stor oro på sin skola och tillfälligt behöver flyttas. Målsättningen är att
de ska ha en fungerande skolgång på akuten och så småningom kunna återvända till sin
ordinarie skola.
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att fler övervakningskameror ska sättas upp på och i anslutning till Fredrika
Bremergymnasiet och andra skolor i Haninge.
2. Att utarbeta riktlinjer och rutiner så att alla brott som begåtts under skoltid eller i
anslutning till skoltiden polisanmäls. Det gäller även om förövaren är under 15 år.
3. Att utreda hur en skolakut liknande den i Stockholms stad skulle kunna utformas och
ta fram kostnader för detta samt förbereda ett införande inför läsåret 2022/2023.

För Moderaterna
__________________
Sven Gustafsson(M)

