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Interpellation
Till ordförande i
Barn- och utbildningsnämnden
Sorunda den 8 mars 2009

Interpellation angående våld och skadegörelse i Sunnerbyskolan
Bakgrund
I Sunnerbyskolan förekommer tyvärr våld och skadegörelse i oacceptabel omfattning och därför måste
polisen tillkallas i alltför många fall. Under 2008 har polisen t.ex. varit på Sunnerbyskolan 17 gånger,
d.v.s. nästan varannan vecka, om man räknar bort loven. Enligt rapporter från elever och lärare på skolan
har det t.ex. förekommit bl.a. flera s.k.”15-sekunders slagsmål”, då två elever på frivillig väg ansträngt
sig för att tillfoga varandra största möjliga skada.
En elev har också tillkallat förstärkning från annan skola efter en dispyt, vilket ledde till att ett flickgäng
från Haninge kom till Sunnerbyskolan och misshandlade en Sunnerbyelev så svårt att hon fick föras till
sjukhus med ambulans. Flickgänget jagade också flera elever och tog sig in på bussarna vid skolan i
jakten på fler offer att misshandla. Den elev som blev slagen och sparkad och fick bl.a. en svår
hjärnskakning. Vid denna händelse uppmanade lärarna eleverna att hålla sig inomhus och ytterdörrarna
låstes.
Förutom våldshändelser förekommer också mycket skadegörelse på skolans egendom, t.ex. klotter och
sönderslagna fö nster. Under 2008 kostade reparationer p.g.a. skadegörelse ca 188.000 kr utanför skoltid
och till detta ska läggas kostnader för skadegörelse under skoltid.
Vi vet också att Sunnerbyskolans budget är mycket hårt ansträngd och det är därför svårt för skola n att
själva agera för att motverka detta, då rimligen ytterligare personalinsatser behövs.
Mot bakgrund av ovanstående, önskar Sorundanet ställa följande frågor till ordförande i Barnoch utbildningsnämnden:
1. Vilka planer finns det för att arbeta mot vå ldet bland skolans elever, t.ex. av typen ”15-sekunders
slagsmål”?
Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur- och
kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Mer info finns på www.sorunda.net!
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2. Hur kommer man att arbeta för att säkerheten för skolans elever och personal förbättras och hur
kommer man förhindra att obehöriga våldsverkare kan attackera elever och personal? Enligt
skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen är skolans rektor och kommunen ansvariga för
att dessa lagar följs, vilket innebär att det ska vara en trygg och bra arbetsmiljö i skolan.
3. Forskning och erfarenhet visar att det först ofta förekommer klotter, krossade glasrutor och
småbränder innan det sker en större brand. Har skolan idag ett incidentrapporteringssystem
liknande det som Stockholms stad har infört eller kommer man införa något liknande system?
4. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska skadegörelse på skolans egendom, t.ex. klotter
och sönderslagna fönster?
5. Tidplan för åtgärder?
6. Är det lika illa i kommunens andra skolor, eller är detta speciellt för just Sunnerbyskolan?

Sorundanet

Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot
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