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Motion av Cecilia Brinck (M) och Andrea Ström (M) om
brottsförebyggande åtgärder i skolan
Det nya sociala utanförskapet som slår rot i delar av samhället har nästan format laglösa
områden i delar av staden. Unga mämiiskor får sätta livet till när skottlossningar sker på
öppen gata, arbetslösheten är hög och narkotikahandel förekommer långt ner i åldrarna.
Ofta syns tecken på att en person riskerar att dras in i en kriminell livsstil redan i ett tidigt
stadium. I skolan, på fritidsgården eller på torget går det att se vilka bam och unga som börjar
hamna på glid. Därför behövs rätt insatser i ett tidigt skede. Skolan är den viktigaste arenan
för att påbörja ett förebyggande arbete mot kriminalitet. Sådana förebyggande insatser är det
mest effektiva sättet att vaccinera mot framtida utanförskap. Detta arbete behövs extra mycket
i Stockholms mest utsatta områden.
Förtroendet för rättsväsendet är idag lågt bland unga. Vi vill därför se att polisen närvarar och
informerar på utsatta skolor. Det handlar inte om att polisen ska patrullera -- snarare
informera och föra dialog med eleverna. På så sätt kan man bygga upp relationer, förtroende
och medvetenhet kring polisens arbete.
Många ungdomar är vittnen till brott, men vågar av olika anledningar inte vittna. Detta
innebär att många brott inte blir uppklarade och gärningsmännen går fria. Genom att utbilda
och införa vittnesstödjare i skolan kan elever som själva blivit utsatta för brott och vill anmäla
eller vittna ges adekvat stöd. En gemensam handledning bör även tas fram, med riktlinjer för
hur skolpersonal på bästa sätt ska anmäla brott.
Också socialtjänsten spelar en viktig roll för att förebygga framtida utanförskap. Vi vill därför
utreda möjligheten att placera socialsekreterare på utsatta skolor där det förekommer många
orosanmälningar. Det är även viktigt att socialsekreterare är tillgängliga utanför sina kontor
och kontorstid för att möta bam och unga i riskmiljöer.
Skolor som har arbetat med platsbaserade åtgärder för att förebygga och minska brott i skolan
har redovisat goda resultat av detta arbete. Detta vill moderaterna sprida till fler skolor i
Stockholms stad. För att öka tryggheten och motverka våld i skolan behövs en kartläggning
av vid vilka tider och var våldet sker på skolområdet, genom att identifiera så kallade
hotspots. Därefter krävs det en ökad vuxennärvaro på dessa hotspots, på schemalagda tider.
Enligt studier har skolor med detta arbetssätt minskat våldet med upp till 33 procent.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar följande:

Att

Uppdra åt berörda nämnder att verka för att poliser placeras på utsatta skolor för
att regelbundet informera och föra dialog med eleverna.

Att

Uppdra åt berörda nämnder att infora och utbilda vittnesstödjare för att hjälpa och
stödja elever.

Att

Uppdra åt socialnämnden att. placera socialsekreterare på utsatta skolor där det
förekommer många orosanmälningar.

Att

Uppdra åt berörda nämnder att kartlägga på vilka tider och platser våldet sker på
skolområdena, genom att identifiera så kallade hotspots och sedan öka
vuxennärvaro på dessa platser.
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