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Frivillig självförsvarsutbildning i gymnasieskolan
Ärendeinitiativ från nämndsledamot Ingmar Ögren (SD)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning avseende intresseläget
bland Rodengymnaisets elever att lära sig självförsvar samt bland Rodengymnaisets lärare att
utbilda sig till instruktörer inom detta.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ingmar Ögren inkom 2019-05-21 med en begäran om att väcka ärende i utbildningsnämnden om att
undersöka intresset för frivillig självförsvarsutbildning i gymnasieskolan, där vidare beredning
godkändes 2019-05-28 § 56.
Undersökningen, som huvudsakligen genomfördes 13-17 januari 2020, visar på att närmare 49 % av
eleverna som tillfrågats är intresserade av en frivillig självförsvarsutbildning. 305 elever fick frågan
om det fanns ett intresse, varav högst andel bland de intresserade återfanns hos flickor.

Bakgrund
Ingmar Ögren (SD) föreslår i ett ärende som initieras in till barn- och utbildningskontorets
ärendeberedning 2019-05-28 att barn och utbildningskontoret uppdras att undersöka om frivillig
självförsvarsutbildning går att införa i gymnasieskolan.
För att kunna utreda detta föreslår Ögren att följande punkter undersöks:



Finns det ett intresse bland eleverna att lära sig självförsvar som en del av idrotten?
Finns det någon eller några idrottslärare som vill utbilda sig till instruktörer?

Om svaret på dessa frågor är ja så föreslår Ögren Utbildningsnämnden och barn- och
utbildningskontoret att vända sig till Kommunstyrelsen för att säkra upp ekonomin och börja planera för
ett införande.
Införandet av självförsvarsutbildning i gymnasieskolan motiverar Ögren med att tryggheten i skolan är
ett problem, att Sverige har blivit ett otryggare samhälle, och att det i dag är mörkt på kvällarna på
många platser i kommunen samt att Polisens utryckningstid är relativt lång. En egen kompetens i
självförsvar skulle därför öka känslan av trygghet menar Ögren.
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Koppling till gällande styrdokument
Undersökningen ligger väl i linje med kommunens fokus på ökad trygghet, samt enligt CEMRs (Council
of European Muncipalities and Regions) deklaration för jämställdhet då undersökningen belyser
skillnader mellan flickor och pojkar.
Lagkrav
Förtroendevalds rätt till ärendenitiativ regleras i Kommunallagen 2017:725 kap 4 § 20.
Inom bestämmelser för garanterad undervisningstid som anges i Skollagen (2010:800) kap 16 § 18
så arbetar skolan i första hand att ombesörja så att eleven får rätt till sin lagstadgade utbildning.

Samberedning
Beredningen av ärendet har skett inom Barn- och utbildningskontoret tillsammans med skolledningen
på Rodengymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Undersökningen av intresset för självförsvarsutbildningen initierades till en mindre grupp av elever
under hösten 2019, då fick även idrottslärare svara på frågan om intresse att själv utbilda sig. Bland
lärarna var intresset lågt för att utbilda sig till instruktörer.
2020 under vecka 3, 13-17 januari, fick elever i tolv olika program svara på en enkät gällande intresset
för frivillig självförsvarsutbildning, se nedan.
Resultatet av undersökningen visar att 305 elever har tillfrågats och att 148 stycken av dessa, ca 49%
anser att en utbildning i självförsvar vore intressant att genomföra.
Drygt 20% av eleverna fick möjlighet att svara på frågan om de var intresserade av en frivillig
självförsvarsutbildning. Andelen intresserade är högre bland flickor än i jämförelse med pojkar. Störst
andel intresse finns bland elever finns i årskurs två på Naturvetenskapliga programmet.
Klass

Antal
tillfrågade

Intresse
flicka

Intresse
pojke

Ekonomiprogram. Årsk 1, klass B
Naturvet.skp.program Årsk 1
Naturvet.skp.program Årsk 2
Estetiskt programmet årsk 1
Teknikprogrammet Årsk 1
Samhällsvetenskap progr. Årsk 1, Klass A
Samhällsvetenskap progr. Årsk 1, Klass B
Samhällsvetenskap progr. Årsk 1, Klass C
Samhällsvetenskap FLEX Års 1-3
El- och energiprogrammet Årsk 1
Vård- och omsorgsprogrammet Årsk 1
Handel- och administrationsprogrammet årsk 1

30
32
30
24
15
31
28
30
25
21
13
26

2
9
16
8
4
15
7
14
3
1
4
11

6
8
8
9
3
3
3
6
9
10
0
3
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Konsekvensanalys/riskanalys
Undersökning har ej skett till att nu förändra eller utöka utbudet av Rodengymnasiets verksamheter.
Såldes är frågan om konsekvens- och riskanalys för hur undersökningen det påverkar verksamheten
inte applicerbar.
Barnkonsekvensanalys
Sedan 2020 gäller barnkonventionen. Elever på Rodengymnasiet har fått svara på enkäten som rör
deras egen trygghet och ligger således i linje med konventionen.
Ekonomisk analys
Undersökningen har i sig inte inneburit kostnader utöver vad som anses ligga inom ramen för
förvaltningens och medarbetarnas reguljära kostnader.

Jämställdhetsanalys
Den redovisade statistiken visar på att det bland de inkomna svaren är fler flickor än pojkar som är
intresserade. Statistiken visar inte andel intresserade i respektive grupp, flickor respektive pojkar.
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Undersökningen har genomförts på ett sätt som varit inkluderande och tillgängligt för de som tillfrågats.
Tidplaner
Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-04 och vid utbildningsnämndens
sammanträde 2020-03-18.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Knut Nygaard
Skolchef Gymnasiet
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Protokollsutdrag § 56 Utbildningsnämnden 2019-05-28

Beslut skickas till
Ingmar Ögren, Sverigedemokraterna
Rektor Rodengymnasiet
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