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Kommunstyrelsen

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.
Under våren 2016 har tre utbildningstillfällen genomförts där samtliga skolor och förskolor, privata såväl som kommunala, haft representanter med.
Utbildningen syftade till att förmedla kunskap och färdigheter kring säkerhetsrutiner vid hot och väpnat våld. Utbildningen gav även verksamheterna
en ökad förmåga att ta fram rutiner och handlingsplaner vilka ska vara ett
stöd i arbetet med tryggare och säkrare skolor och förskolor. Utbildningen
var inledningen på ett arbete som ska förhindra hot och våld och ge verksamheterna stöd i att ta fram rutiner och konkreta åtgärder. Både i
organisationen och i den fysiska miljön.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
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.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden, fastighetsnämnden och
produktionsutskottet. Remissinstanserna instämmer i motionärens
uppfattning att det är viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten

1(3)

DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret
Lars Winberg och Johan Lindberg

Tjänsteutlåtande
2017-05-12
Dnr: KS 2015/0420

vid förskolor och skolor i kommunen och ställer sig sammanfattningsvis
positiva till planerade säkerhetshöjande insatser som
kommunledningskontoret samordnar.
Kommunledningskontorets utredning
Den 15 februari 2016 § 21 beslutade kommunstyrelsen 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.
Under våren 2016 har tre utbildningstillfällen genomförts där samtliga
skolor och förskolor, privata såväl som kommunala, haft representanter
med. Utbildningen syftade till att förmedla kunskap och färdigheter kring
säkerhetsrutiner vid hot och väpnat våld. Utbildningen gav även
verksamheterna en ökad förmåga att ta fram rutiner och handlingsplaner
vilka ska vara ett stöd i arbetet med tryggare och säkrare skolor och
förskolor. Utbildningen var inledningen på ett arbete som ska förhindra hot
och våld och ge verksamheterna stöd i att ta fram rutiner och konkreta
åtgärder. Både i organisationen och i den fysiska miljön.
Vidare har kommunledningskontoret haft möte med representanter från
såväl skol- och förskoleverksamheterna som fastighetsavdelningen. Arbetet
inom enheterna kommer även att inbegripa den fysiska miljön. Bland annat
kommer utrymmen på varje enhet som kan användas för inrymning att
identifieras och där behov finns av åtgärder som att installera insynsskydd
och lås ska även detta kunna genomföras. Arbetet på enheterna leds av
respektive chef tillsammans med fastighetens förvaltare. Även kompetens
inom brandskyddsområdet kommer att tas med i arbetet. Skalskydd ingår i
tekniska kontorets ansvar som hyresvärd och i budget 2017 med plan 20182019 har fastighetsnämnden beviljats investeringsmedel för insatser att öka
säkerheten om 1,5 mnkr per år.
Mot bakgrund av vidtagna och planerade åtgärder föreslår
kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Kanslichef/kommunjurist
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Handlingar i ärendet:
1. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-12
2. Fastighetsnämndens beslut 2017-02-16 § 11
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2017-01-30
4. Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2016-09-13
5. Utbildningsnämndens beslut 2016-02-25 § 14
6. Utbildnings- och kulturkontorets tjänsteutlåtande 2016-02-09
7. Motion från Siv Sahlström m.fl. om att förbättra säkerheten vid
Danderyds förskolor och skolor 2015-11-25
Exp:
Utbildningsnämnden
Fastighetsnämnden
Produktionsutskottet
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