
Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

Motion om säkerheten vid våra förskolor och skolor 

 

Säkerheten vid skolorna i vårt land har aktualiserats i samband med 

skolskjutningen i Trollhättan och den tragiska utgången av den. Det 

har konstaterats att de flesta skolor är helt öppna, det vill säga vem 

som helst kan under skoltid gå in i en skola och, utan att ha något 

ärende, uppehålla sig där. Något kontinuerligt arbete med säkerheten 

finns knappt med undantag för de skolor som direkt utsatts för hot. 

Det gäller till exempel den judiska skolan, som har såväl ordentligt 

skalskydd som bevakning. 

 

Sedan skolskjutningen i Trollhättan har också polisen meddelat att 

hotbilden mot vårt land ökat.  

 

Vi har i Danderyd flera skolor med många ingångar.  

Det är ofta lätt för vem som helst att komma in i skolorna under 

skoltid. 

 

Vi har genom ett svar på en interpellation framställd av en av 

Danderydscenterns ledamöter konstaterat att säkerheten på skolorna 

inte är tillfredsställande.  

 

Det förekommer också att vuxna personer tagit sig in i skolor i 

Danderyd under skoltid och rotat igenom barnens saker. Ingen som 

inte har ett ärende, som berör skolans verksamhet, skall få uppehålla 

sig i skolornas lokaler. 

 

Många föräldrar i Danderyd är oroliga för sina barns säkerhet. Och 

dessvärre är det inte helt obefogat. 

 

Vi tror att det är nödvändigt att göra en risk- och säkerhetsanalys av 

kommunens förskolor och skolor. Man behöver gå igenom såväl 

skalskyddet som skolans bemanning. Man bör också ha en plan för 

hur man ska agera vid högsta, av säkerhetspolisen annonserat, hot för 

vårt land. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

uppdra åt berörda organ att 

 



1. att göra en risk- och säkerhetsanalys av kommunens förskolor och 

skolor. 

 

2. beräkna kostnaderna för eventuella skalskydds- 

ombyggnadsåtgärder, installationer och liknande. 

 

3. föreslå de åtgärder som i övrigt behövs för att förbättra säkerheten i 

och vid våra förskolor och skolor. 

 

 

 

 

 

 


