Motion från Sverigedemokraterna i Haninge om att öka tryggheten inne på Fredrika
Bremergymnasiet och den yttre närmiljön.
Tryggheten har varit ifrågasatt på senare år på Fredrika Bremergymnasiet. Efter
skolinspektionens besök 2018 har skolan vidtagit flera åtgärder bl.a. låsta dörrar, nya
passerkort med foto till alla elever och kameraövervakning för att öka tryggheten. Trots dessa
åtgärder så har en allvarlig incident skett på skolan den 4 november 2019 - en elev blev
utsatt för ett mordförsök och blev skuren i halsen med ett vasst föremål. Denna händelse är
av mycket allvarlig karaktär, elever ska känna trygghet på skolan. Våren 2019 gjordes en
elevenkät på skolan rörande tryggheten, av cirka 2250 elever kände sig 86 % trygga och
resten 14 % kände sig inte trygga, det innebär att 315 elever inte känner sig trygga, och det
är för många. Skolan ska vara en trygg plats för lärandet.
Enligt Lars - Göran Rhen, som är operativ koordinator vid Haninge polisen, så är de bilder
som finns tillgängliga från övervakningskamerorna värdelösa, och detta försvårar det
utredningsarbete som alltid behöver göras när ett brott har begåtts på skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Haninge att
kommunfullmäktige beslutar:
Att: Se över den kameraövervakning som finns, förbättra kvaliteten samt införskaffa
övervakningskameror med högupplösta bilder som kan underlätta utredningsarbetet.
Att: Se över elevernas skåp och avskaffa existerande hänglås så skolan har tillgång till
elevernas skåp om polisen behöver söka igenom något skåp vid brottsmisstanke.
Att: 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.
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