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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015
Motion – Avstängda mobiltelefoner under lektionstid. Väckt av Gary Aelius (SD)
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 3 juni 2015
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som har
remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen av kommunstyrelsen. Motionen
föreslår att rektorerna i Sundbybergs stad ska få besluta att mobiltelefoner ska vara
avstängda under lektionstid, men att undantag skall medges när så bedöms
nödvändigt av läraren, som en åtgärd för att uppnå bättre studieresultat.
Ny teknologi är en viktig del i den nya lärmiljön i dagens skolor och det är
verksamheten som har den professionella kunskapen att avgöra vilket arbetssätt och
digitala verktyg som är de mest lämpliga i olika situationer. Istället för ett förbud
mot ny teknik är det viktigare att arbeta med ett starkare ledarskap i klassrummen
och en respekt för lärarnas professionella bedömningar.
Studiero i skolan är betydelsefullt för att uppnå bra resultat. Personalen på skolorna
behöver få vidta åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och
studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
Skollagens kapitel 5 tar upp trygghet och studiero. I § 6 ger lagen rektorn
befogenheten att vidta nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra studiero. I § 22-23 ger
lagen rektor befogenheten att till och med omhändertaga föremål som används på
ett sätt som är störande för utbildningen.
Det finns redan inom skollagens ramar möjligheten för rektorerna att avlägsna de
föremål som på något sätt stör undervisningen. Därför anses det inte finnas behov
av ytterligare beslut från rektorn om att eleverna ska ha avstängda mobiltelefoner
under lektionstid.
Grundskole- och gymnasienämndens beslut
1. Yttrandet godkänns som svar på kommunstyrelsens remiss
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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