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Motion till kommunfullmä k tige
Infö r ande av lå s ta entré d ö r rar
kommun.

till förskolor

i Lidköping

—

och skolor i Lidkö p ings

Idag kan vem som helst ta sig in, utan problem, i kommunens förskolor och skolor.
Entré d ö r rarna är olåsta på dagtid. Det är bara att kliva in. Detta är naturligtvis inte
acceptabelt med tanke på omvä r ldsutvecklingen och ö k ade hot från
extremistgrupperingar som visar sig alltmer.
Brott som kan ske i skolorna är t ex stöld, hot, skadegö r else och vå l dsbrott. Dessa
brott kan minskas om förövarna hindras tillträde till skolmiljön.
Idag finns det redan, i de flesta av kommunens skolor, passagekontrollanlä g gningar
men anvä n ds mer som ett hjälpmedel för att slippa hantera nycklar och inte glömma att
låsa dörrar samt hå l ler upplå s t under skoltid. Det är inte riktigt vad dessa system i
grunden är tänkta för. Passagekontrollanlä g gningen är framtagen för att fungera som
en elektronisk portvakt. Med andra ord stoppa obehö r iga från att ta sig in. Inne i skolor
kan det även där krä v as passagekontroll på sä k erhetszoner för att minska
rö r elseutrymmet för obehö r iga som ändå tar sig in.
Sverigedemokraterna anser att förskolor och skolor inte är allmä n na platser. Därför ska
förskolor och skolor inte vara upplåsta för allmä n heten. Samtliga entré e r ska vara låsta
och försedda med passagekontroll där obehöriga nekas tillträde och får söka sig till
reception eller annan anvisad plats. Personal och elever ska inte utsä t tas för risker på
sina arbetsplatser och kä n na otrygghet för att det kan komma in okä n da personer i
skolan.
De flesta företag och myndigheter har satsat stora resurser på säkerhet. Att kliva rakt
in på sådana företag och myndigheter är totalt otänkbart. Men i skolan är det helt
möjligt. Ä v en
i kommunhuset är dess förvaltningar skyddade med passagekontroll och
dörrarna är låsta.
Kommunen har ansvaret för elever och deras säkerhet under skoltid. Den säkerheten
kommer inte att kunna uppnå s förrän
skolorna förhindrar tillträde för obehöriga
personer så långt det är möjligt.
Elevernas och förskolebarnens sä k erhet

får aldrig å s idosä t tas.

Med hä n visning till ovanstå e nde fö r eslå s kommunfullmä k tige
besluta:
Att samtliga förskolor och skolor skall vara låsta i sina entrédörrar och förses
med passagekontrollanlä g gning.
Gruppmotion från Sverigedemokraterna i Lidkö p ing
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