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Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet
Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö både för elever och lärare, men tyvärr är det inte alltid
så. Lärare har många gånger en tung arbetsbörda och svårt att hinna med det som händer i
korridorerna och ute på gården under rasterna. Det är inte ovanligt att mobbing och
kränkningar mellan elever förekommer och vid ett antal tillfällen har media rapporterat om
våld mellan elever och även sexuella övergrepp. Trots rapporteringar kan mörkertalet vara
stort. Vissa områden är oroligare än andra och skottlossning, både på dagtid och utanför
skoltid, har förekommit i nära anslutning till skolmiljön.
Kristdemokraterna menar att en ökad närvaro av fler vuxna i skolan med en särskild
säkerhetskompetens och kunskap i värdegrund ger en tryggare skolgång. Att anställa
pensionerade poliser i skolan som säkerhetssamordnare innebär en resurs och en
avlastning för stressade lärare. Det blir också en person som har tid att tala med elever och
som kan lugna ner situationer innan de blir stora. Ett gott exempel finns i Hudiksvall där en
pensionerad polis med lång erfarenhet anställdes som säkerhetssamordnare på en
gymnasieskola. Förutom att tryggheten ökade så har det även varit samhällsekonomiskt
lönsamt. Enligt en rapport från i maj 2019 har antalet rapporterade brott på den skolan
halverats sedan den polisen anställdes. (SVT 20190520)
Umeå kommun har undertecknat en samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten
för åren 2017-2020 där de övergripande målen är; att minska brottsligheten; öka tryggheten;
minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande
som kan leda till brottslighet. Att anställa pensionerade poliser inom skolan (både inom
grundskolan och gymnasieskolan) för värdegrundsarbete samt för att vara en resurs är ett
steg och ett verktyg i arbetet med att nå målen.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna
•

Att kommunfullmäktige ger För och grundskolenämnden och Gymnasienämnden i uppdrag
att utreda möjligheten att anställa säkerhetssamordnare i skolan, förslagsvis pensionerad
polis
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