
  
  

Motion 
Avskaffa gymnasienollningen 

Linköping är en lärdomsstad med en lång tradition av bildning och förkovran. Något som 
också tyvärr är en lång tradition, är insparken till gymnasiet som är svår att hitta motsvarighet 
till på andra platser i Sverige. Nollningen, som den kallas, är även grövre än på andra platser. 
Polis, socialtjänst och föräldrar vittnar om återkommande inslag av förnedring, äggkastning, 
kraftiga glåpord och fylla. Att det rör ungdomar i 15- till 16-årsåldern är illa nog, men att 
ledarna för aktiviteterna ofta inte är myndiga och kan förväntas ta fullt ansvar för situationen 
är också problematiskt. Trots detta är Linköpings gymnasieskolor fortfarande en del i att 
upprätthålla traditionen. En tradition det är dags att skrota. 

De senaste åren har polisen slagit larm om att antalet incidenter de får ingripa i som en följd 
av nollningen har ökat. I samband med årets nollning beskrev polisen i sociala medier att 
viktigt brottsbekämpande arbete fick stå tillbaka för att ta hand om fulla ungdomar. Detta 
trots en satsning från kommunens säkerhetsavdelning för att öka antalet vuxna utomhus 
kvällstid under nollningen.  

För att komma till rätta med problemen föreslår vi flera förändringar. Kommunens skolor 
bör avskaffa systemet med faddrar, vilket är fullt möjligt genom ett beslut i 
Bildningsnämnden. Vi föreslår i stället att resurser avsätts för aktiviteter som klassen, under 
klassföreståndarens ledning, kan göra gemensamt i avskildhet från andra ungdomar.  

Nollningen i Linköping är djupt rotad, och skulle förmodligen inte omedelbart upphöra för 
att skolan ändrar sitt arbetssätt. Därför behöver vi tillsammans med polis och kommunens 
säkerhetsavdelning inleda ett omfattande arbete för att successivt trycka tillbaka fylla och 
förnedring. Vi föreslår att ett sådant uppdrag med tillhörande resurser tillförs.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 
 Att  Linköpings kommun omedelbart avskaffar faddersystemen vid samtliga   
  kommunala skolor.  

 Att  introduktionen av nya elever till gymnasiet framöver enbart görs i skolans   
  regi, av skolans personal. 

 Att  medel avsätts för aktiviteter som klassen kan göra enskilt, till exempel en   
  övernattning på lägergård. 

 Att  Utbildningsförvaltningen uppdras att sjösätta ett flerårigt arbete för att i   
  samverkan med kommunens säkerhetsavdelning och Polismyndigheten   
  säkra tryggheten på gator och torg med målet att avskaffa den destruktiva   
  kulturen med nollningsaktiviteter utanför skoltid.


