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 Dnr 2021-000292 08 

KF § 108 Svar på motion om säkerhetsutbildning 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att genomföra en särskild 
utbildningsinsats om pågående dödligt våld, PDV, för skolans personal under hösten 
2022. 

Ärendet 

En motion om säkerhetsutbildning har inkommit från Åse Nicklasson (SD). Motionären 
hänvisar till så kallade ”skoldåd”, där en gärningsman går in på en förskola/skola för att 
skada/döda så många som möjligt.  

Motionären föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövning, ta fram 
en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever för hur de ska agera 
vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

Kommunstyrelsen ordförande beslutade 2022-01-04 att överlämna motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning.  

Barn- och utbildningsnämnden svarar bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, år 2017 fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett utbildningsmaterial 
som ger nationell vägledning kring pågående dödligt våld, PDV. PDV kan vara terrordåd 
såväl som skolattacker eller liknande våldsdåd. Vägledningen syftar till att ge stöd för att 
planera och förbereda en organisation inför en PDV-händelse. I mars 2022 arrangerade 
MSB ett uppstartsmöte i Malmö för framtagandet av utbildningsmaterial om just dödligt 
våld i skolan. 

Nämnden svarar vidare att det i barn- och utbildningsförvaltningens Plan för krishantering 
finns ett avsnitt gällande inrymning och lockdown. Åtgärden inrymning/lockdown ska 
användas vid akut fara, till exempel hot om eller pågående skolskjutning, väpnat våld, 
farliga utsläpp eller viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Förvaltningen anser dock att 
färdigställandet av MSBs nationella utbildningsmaterial inte kan inväntas. 
Förvaltningschefen har därför beslutat att en särskild utbildningsinsats om PDV ska ske 
under hösten 2022 för skolans personal och kommunens säkerhetschef har fått i uppdrag 
att upphandla utbildning med extern anordnare. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
därför kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-29 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-21 § 55 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-04-07 
Informationsblad, utbildning om pågående dödligt våld 
Motion om säkerhetsutbildning 2021-11-30  

Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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