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Yttrande ang. Motion om att öka förståelsen och
respekten för polisens arbete bland
skolungdomar
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för att
öka förståelsen för polisens arbete bland skolungdomar. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I motionen
yrkas i huvudsak följande:
-

Kommunen bör ta initiativ till att polisen utökar sin närvaro i skolorna.
Som ett konkret exempel skulle polisen under en lektion kunna
informera skolungdomar om hur polisen agerar vid olika scenarier och
varför.

Sammanfattning
Polisen i Eskilstuna har redan idag ett etablerat samarbete med de kommunala
skolorna och vissa fristående skolor. Ett exempel på detta är polisens deltagande i den
årliga Känn dig trygg förebygg-temadagen där alla elever i årskurs sju informeras om
polisens arbete. Därutöver ingår ett flertal informations- och utbildningsinsatser inom
ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen
(Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 2016-2019
KSKF/2015:569). Polisen samarbetar även nära med skolpersonal och socialtjänst
genom samverkansmodellen Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) vid Stålfors- och
Årbyskolan.
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Därtill har polisen begränsade resurser varför polisbesök under lektionstid kan
vara svårt att genomföra som ett kontinuerligt inslag i undervisningen. Sådana
besök kan även i vissa fall vara kontraproduktiva. I dialog med skolorna arbetar
polisen i stället redan idag mer situationsbaserat och riktar resurserna mot de
skolor där de aktuella behoven finns. Polisen kan vid behov bjudas in till vissa
årskurser eller klasser i syfte att föra dialog med elever om t.ex. attityder till brott.
Undervisning om lag och rätt, vilket inkluderar polisens roll i samhället, ingår
även i ämnet samhällskunskap.
Samarbete och dialog mellan polis och kommun bör därtill främst hanteras inom
ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen, vilket som framgått av
ovanstående beskrivning redan sker idag i hög utsträckning.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå motionen.
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