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Liberalerna

Jag har i början av februari i år fått en interpellation från Amanda Grönlund och Samuel 
Stengård, båda KD. Grönlund och Stengård påstår i interpellationen att "obehöriga 
människor inte ska ha tillträde till skolans lokaler" samt ställer två frågor enligt följande:

1. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka säkerheten på Västerås gymnasieskolor?

2. Har Fastighetsnämnden gjort någon översyn över skalskyddet på de skolfastigheter som 
kommunen äger?

Här kommer mitt svar:

1. När det gäller gymnasieskolor så tillhandahåller Fastighetsnämnden lokaler till UAN 
(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden). Fastighetsnämnden agerar alltså hyresvärd. Det 
är hyresgästen som bestämmer om vilket skalskydd och vilken säkerhet man vill ha. Hittills 
har hyresgästen, dvs gymnasieskolornas och deras ledningar, inte velat att skolorna ska vara 
låsta. Att KD:s ledning tydligen har en annan uppfattning får stå för er. Fastighetsnämnden 
tar inte instruktioner av KD utan förhåller sig i detta fall till de beslut och bedömningar som 
hyresgästen har gjort.

2. För alla skolor i Västerås, där Fastighetsnämnden är hyresvärd, gäller samma sak som 
förklaras ovan, nämligen att det är hyresgästen, dvs Grundskolenämnden eller UAN, som 
bestämmer vilken grad av "skalskydd" man önskar. På en fråga från mig uppger 
fastighetsförvaltningen att de kommunägda skolorna "har ett väl utbyggt skalskydd, vilket kan 
anpassas efter hyresgästens behov och önskemål", samt att "översyn görs dels genom teknisk 
kontroll löpande av vår ramavtalade entreprenör, dels vid förfrågan från verksamheten kopplat till 
önskade verksamhetsanpassningar".

Om KD:s företrädare har fler frågor kring "skalskydd" och "obehörigas tillträde" så 
rekommenderar jag att KD ställer dem till de ansvariga politikerna i de nämnder som 
bedriver skolverksamheten, då det alltså är dessa som avgör vilket skydd verksamheten ska 
ha.

Västerås 2022-03-08

Jemér Brandberg (L) 
Ordförande fastighetsnämnden



 

 

 

Interpellation till fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg 

 

Om skalskyddet på våra gymnasieskolor 

 

Vi nåddes alla av den fruktansvärda händelsen på Rudbeckianska gymnasiet den 7 februari när 

okända gärningsmän kommer in i skolan och utsätter en klass för ett rån. 

 

Det finns någonting fint med ett öppet samhälle men den utveckling vi ser gör att vi måste tydligare 

prioritera våra elevers säkerhet. Obehöriga människor ska inte ha tillträde till skolans lokaler. 

 

 

Med anledning av det vill jag fråga Jesper Brandberg 

 

1. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka säkerheten på Västerås gymnasieskolor? 

 

2. Har Fastighetsnämnden gjort någon översyn över skalskyddet på de skolfastigheter som 

kommunen äger? 

 

 

 

Amanda Grönlund   Samuel Stengård 
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