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Interpellation av Olle Romlin (C) om trygghetssituationen på 
Gränbyskolan 
Under hösten 2019 var det mycket oroligt kring flera högstadieskolor i Uppsala kommun, bland andra 
Nannaskolan i centrala Uppsala. Polis fick tillkallas vid ett flertal tillfällen bland annat med anledning 
av att stölder förekommit, narkotika hittats och beslagtagits samt att obehöriga personer tagit sig in 
på skolan och vägrat lämna. Under senare halvan av hösten agerade skolledningen, förvaltningen och 
Skolfastigheter resolut tillsammans med polis och socialtjänst. Det beslutades snabbt om att sätta 
upp bommar runt skolgården för att hindra tillträde för obehöriga och att kameror skulle sättas upp 
för att avskräcka och beivra brott. Dessutom började kommunala ordningsvakter patrullera 
skolgården redan under hösten. Sedan dessa åtgärder vidtagits har trygghetssituationen på skolan 
såvitt jag förstår förbättrats. 

En annan av de skolor där det var mycket oroligt hösten 2019 är Gränbyskolan. Polis fick tillkallas, 
vissa gånger akut, efter att bland annat allvarliga slagsmål utbrutit på skolgården, brinnande föremål 
kastats på skolan och personer beväpnade med pistol bevittnats på skolområdet. Vid ett tillfälle i 
november dök 7-8 maskerade män upp på skolgården och sökte efter två av skolans elever. 
Trygghetssituationen på Gränbyskolan brister även fortsättningsvis och under 2020 har åtskilliga 
polisanmälningar upprättats som rör exempelvis stöld och skadegörelse på skolan.  

Under inledningen av 2020 genomförde stiftelsen Tryggare Sverige dessutom en 
trygghetsundersökning på Gränbyskolan, på uppdrag av Uppsala kommun. Som del i undersökningen 
samlade Tryggare Sverige bland annat in enkätsvar och genomförde intervjuer med skolans elever 
om tryggheten i skolan. En elev uppger att ”Jag går aldrig på toaletten ensam”. En annan säger ”Jag 
tycker att Molngatan är obehaglig. Det brukar hänga några män där. De har frågat om jag vill bli 
deras flickvän och om jag vill köpa knark.” En tredje elev svarade att ”Det bästa vore att få dit 
mammor och pensionärer, men de vågar inte.” 

Situationen på Gränbyskolan liknar situationen på Nannaskolan under hösten 2019, och är på många 
sätt allvarligare. Trots det har kommunen inte agerat på samma resoluta vis i Gränby som man gjorde 
inne i centrum. 

Därför frågar jag utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L): 

• När tryggheten snabbt försämrades på Nannaskolan förra hösten agerade kommunen snabbt 
och resolut, varför har inte trygghetssituationen på Gränbyskolan bemötts med motsvarande 
resoluta agerande? 

• Planerar du att i närtid vidta några konkreta åtgärder för att säkerställa tryggheten för 
Gränbyskolans elever? 

• Vilka åtgärder kommer du att föreslå för att förbättra säkerheten och tryggheten på Uppsalas 
skolor på kort och lång sikt? 

 

 

 

_____________________________ 
Olle Romlin (C) 


