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Kommunstyrelsen

Paragraf 133

Ärendenummer KS2019/859

Svar på motion om ordningsvakter på Enöglaskolan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Tommy Henriksson (SD) inkom med en motion
om ordningsvakter på Enöglaskolan den 5 december 2019. Motionen har varit på
remiss till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som lämnade sitt remissvar
den 26 mars 2020. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beviljar en
provperiod på 6 månader med patrullerande ordningsvakter på Enöglaskolans
skolgård, med efterföljande utvärdering av Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden med beslut om förlängning eller avslut. Till motiv för sitt
yrkande nämns Enöglaskolans ökning av antalet kräkningsärenden, sammanlagt
107 stycken under perioden mars till oktober 2019. Enligt motionären är många av
problemen disciplinära och skulle kunna avstyras av ordningsvakter på skolgården.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar framgår att
Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individoch gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet
har givit resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och fram till den 26 februari
anmäldes 6 kränkningar.
Vidare konstaterar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att skollagens 2
kapitel 10 paragraf slår fast att rektor fattar beslut om enhetens inre organisation
och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att frågan om vilka
roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor.
I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund.
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Kommunledningsförvaltningen delar utbildningsförvaltningens bedömning.
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att motionens förslag på
åtgärder inte kommer ge de effekter som önskas.
Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås. I beredningen av
ärendet har kommunens säkerhetsstrateg medverkat.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Åsman
0171-62 62 16
magnus.asman@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2020-08-12
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Kommunstyrelsen

Motion om ordningsvakter på Enöglaskolan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Tommy Henriksson (SD) inkom med en motion om ordningsvakter på
Enöglaskolan den 5 december 2019. Motionen har varit på remiss till Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden som lämnade sitt remissvar den 26 mars 2020. I
motionen föreslås att Kommunfullmäktige beviljar en provperiod på 6 månader
med patrullerande ordningsvakter på Enöglaskolans skolgård, med efterföljande
utvärdering av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med beslut om
förlängning eller avslut. Till motiv för sitt yrkande nämns Enöglaskolans ökning av
antalet kräkningsärenden, sammanlagt 107 stycken under perioden mars till
oktober 2019. Enligt motionären är många av problemen disciplinära och skulle
kunna avstyras av ordningsvakter på skolgården.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar framgår att
Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individoch gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet
har givit resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och fram till den 26 februari
anmäldes 6 kränkningar.
Vidare konstaterar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att skollagens 2
kapitel 10 paragraf slår fast att rektor fattar beslut om enhetens inre organisation
och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att frågan om vilka
roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor.
I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund.
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Kommunledningsförvaltningen delar utbildningsförvaltningens bedömning.
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att motionens förslag på
åtgärder inte kommer ge de effekter som önskas.
Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås. I beredningen av
ärendet har kommunens säkerhetsstrateg medverkat.

Christine Tjärnheden
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun

Kopia till:
Utbildningsförvaltningen, Tommy Henriksson (SD)
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Paragraf 34

Ärendenummer UAN2020/10

Motion om ordningsvakter
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar.

Särskilda yttranden
Per-Anders Staav (NE) lämnar följande särskilda yttrande:
"Särskilt yttrande från Nystart Enköping om att det bör noteras att Sverige
Demokraterna (sic) i sin budget ville ge mindre pengar till UAN än övriga partier.
Att först vilja dra ned på personal i skolan för att sedan motionera om vakter
framstår som fel sätt att lösa skolans problem."

Beskrivning av ärendet
En remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen om ordningsvakter på
Enöglaskolan. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2020-04-06.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Enöglaskolan tillämpar nolltolerans mot kränkande behandling. Det innebär att en
knuff i matkön anmäls om den upplevs som kränkande och registreras då som
kränkande behandling. En öppenhet inför det faktiska nuläget är ingen självklarhet
då denna öppenhet lätt kan användas av olika intressen och då vändas emot
enheten och skapa en bild av en skola i kris.
Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individsom gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet
ger resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och i februari per 20200226
anmäldes 6 kränkningar.
Det är lätt att förledas till att tro att enkla lösningar alltid kan tillämpas på mer
komplexa utmaningar. Dessa enkla utvägar är inget en kommunal grundskola i
Enköping vare sig kan eller ska tillämpa.
I skollagens 2 kapitel 10 paragraf slås fast att rektor fattar beslut om enhetens inre
organisation och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att
frågan om vilka roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor.
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I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund.

Yrkanden
Johan Engwall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Motion om ordningsvakter på Enöglaskolan
Enöglaskolan dras med enorma ordningsproblem. Under Mars månad rapporterades det 10
kränkningsärenden, April 17 st, Maj 17 st, September 25st och under Oktober månad 38 st. En
alarmerande ökning och något måste göras.
Lärarna på Enöglaskolan går på knäna och skolinspektionen har fått signaler om otrygghet i
skolan. Skolinspektionen kommer därför utföra sk riktad tillsyn. Detta är ett enormt bakslag för
Enköpings kommun som i många år brottats med dåliga resultat i många av sina kommunala
skolor.
Sverigedemokraterna anser att mycket av problemen är disciplinära. Detta anser vi efter att ha
samtalat med både lärare och elever och tagit åt oss av deras synpunkter om vad som behöver
göras.
Sverigedemokraterna föreslår att ordningsvakter ska patrullera skolgården på Enöglaskolan för
att kunna avstyra bråk samt avvisa obehöriga från skolområdet. Detta ska utföras under en 6
månaders provperiod med efterföljande utvärdering av Utbildnings och arbetmarknadsnämnden.
Vid behov skall denna provperiod kunna förlängas i 6 månaders intervaller.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:



att Kommunfullmäktige beviljar en provperiod på 6 månader med patrullerande
ordningsvakter på Enöglaskolans skolgård, med efterföljande utvärdering av UAN med
beslut om förlängning eller avslut.

Tommy Henriksson
Ledamot (SD)

