Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna
– Har kommunens skolor rutiner för att hantera
dödligt våld och behov av samtalsstöd som uppstår
efteråt?
Vilka rutiner finns för hur pågående dödligt våld (PDV) ska hanteras i Linköpings
kommunala grund- och gymnasieskolor?
Interpellanten väcker en mycket viktig fråga. Hotfulla, pressande och ibland våldsamma
situationer har blivit allt vanligare inslag i skolmiljön. En trygg och säker arbets- och
studiemiljö är något som alla elever och personal har rätt till. I mitt svar ska jag ge en bild av
vad Linköping kommun gör på området i nuläget och vad som är på gång framöver.
Det kommunövergripande säkerhetsarbetet är inne i en intensiv utvecklingsfas. Ny
säkerhetspolicy, ny riktlinje för intern säkerhet, nytt handlingsprogram för trygghet och
brottsförebyggande åtgärder under framtagande i samverkan med Polisen m.fl. Till det
framtagande av diverse tillämpningsanvisningar med tillhörande utbildningsinsatser. Det
kanske viktigaste är att kommunen nu har ett inriktningsbeslut att införa en gedigen
säkerhetsorganisation för nå ut i samtliga verksamheter.
Den nya säkerhetsorganisationen är nu under uppbyggnad och kommer att innebära
strategisk nivå (Säkerhetsenheten), taktisk nivå (Förvaltningarnas säkerhetssamordnare) och
operativ nivå (Verksamheternas säkerhetsombud). Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) håller redan på att rekrytera två samordnare. Deras
uppdrag är att bryta ner strategiskt viktiga frågor på förvaltningsnivå. Att säkerställa relevanta
planer för pågående dödligt våld (PDV) kommer att vara en viktig fråga för UAF. För en av
tjänsterna gäller i huvudsak arbete med förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete. Att ha
ansvar för förvaltningens arbete med hot och våld i samarbete med andra funktioner inom
förvaltningen. Att arbeta med samordning och utveckling inom EST (Effektiv Samordning för
Trygghet). För en av tjänsterna gäller fokus på riskhantering, t.ex. i frågor rörande lås och
larm. Säkerhetsombuden ska utbildas till att genomföra riskanalyser och riksinventeringar
inom säkerhet, i syfte att stödja ansvariga chefer.
På skolorna finns idag krisplaner som omfattar hot och våld. Det pågår just nu ett arbete hos
rektorerna och personal på skolorna att se över dessa utifrån förändrad samhällsbild, där är
PDV en del. Även rutiner för inrymning ses över. Här finns utmaningar på skolor med många
in- och utgångar. Rektorerna ser även över kommunikationsplaner i akuta situationer.
System för internkommunikation i högtalarsystem finns i princip inte kvar på skolorna och har
lyfts som ett alternativ. Larm via app i telefon som en annan.

Genomförs regelbundna övningar med medarbetare och elever för att stärka
beredskapen?
Rutin för utrymning behöver vara känd hos personal och övas både praktiskt och teoretiskt.
Att öva inrymning med elever genomförs i princip inte. Metoden har tidigare ifrågasatts från
säkerhetsavdelning och polis då det riskerar att skapa mer oro än trygghet och nytta för
eleverna.
Vilka rutiner finns för att erbjuda medarbetare och elever samtalsstöd i händelse av
våld i eller i närheten av våra skolor?
Att erbjuda elever stödsamtal i svåra och akuta situationer ingår i elevhälsans uppdrag. Det
är dock viktigt att komma ihåg att elevhälsan inte har ett behandlande uppdrag. Då
elevhälsopersonal gör bedömningen att en elev är i behov av samtalsstöd under en längre
tid för att bearbeta en händelse eller att eleven mår mycket dåligt så har
elevhälsopersonalen ansvar att remittera eleven till instanser som har det ansvaret.
Medarbetarna har rätt till och ska erbjudas samtalsstöd vid krissituationer kopplat till arbetet.
Det kan ske på individ eller gruppnivå. Stödet sker via företagshälsovården. Vi har där ett
krisavtal som ger att vid en krissituation prioriteras dessa beställningar av Previa och stöd
ska ges omgående.
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