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Utbildningsnämnden 25 februari 2016

Motion om att förbättra säkerheten vid Danderyds
förskolor och skolor
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Siv Sahlström (C) m.fl., om
att förbättra säkerheten vid Danderyds förskolor och skolor.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och sända det till kommunstyreslen som svar på remissen.
Bakgrund
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt berörda organ
att
1. Göra en risk och sårbarhetsanalys som omfattar kommunens
förskolor och skolor samt med denna som grund utarbeta en
säkerhetskyddsplan
2. Beräkna kostnaderna för eventuella skalskyddsombyggnadsåtgärder, installationer och andra åtgärder som framgår
av säkerhetskyddsplanen
3. Föreslå de åtgärder som i övrigt behövs för att förbättra säkerheten i
och vid våra förskolor och skolor.

Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att vidta
åtgärder. Arbetet har redan påbörjats. Kommunstyrelsen beslutar den 15
februari om ett förslag att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
1. planera och genomföra en utbildning med syfte att förmedla
kunskaper och färdigheter angående säkerhetsrutiner vid hot och
väpnat våld i skola.
2. Samråda med berörda ansvariga att se över behov av lås i
kommunens skolbyggnader för att möjliggöra s.k. inrymning
3. Att överväga och vid behov föreslå ytterligare säkerhetshöjande
åtgärder som ex inpasseringskontroller och krav på synliga
identitetshandlingar.
Säkerhetschefen har samrått med utbildnings- och kulturkontoret,
produktionskontoret och fastighetskontoret angående åtgärderna.
Förvaltningen ställer sig positiv till att medverka vid förankring och dialog
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med chefer för kommunala och fristående förskolor och skolor i kommunen
inför och efter den utbildningsinsats som kommunledningskontoret
genomför. Planerad tidpunkt för föreläsning är mars/april 2016. Avsikten är
att genom föreläsningen skapa en gemensam kunskapsplattform, för att
underlätta för chefer att vidta lämpliga åtgärder. Förvaltningen bistår gärna i
uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
Säkerhetsfrågorna tangerar också arbetet med att ta fram en handlingsplan
mot våldsbejakande extremism som varje kommun är ålagd att ta fram.
Säkerhetschefen har fått uppdraget i samarbete med drog/brottsförebyggare.
Ett förslag kommer i samråd med berörda att arbetas fram och förankras bl a
i skolornas chefsgrupper. Förvaltningen i samarbete Ungt fokus planeras
även föreläsningar för personal, föräldrar och elever i ämnet under vår alt
tidig höst.
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