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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-02 kl. 13:00-15:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Pernilla Mesch (sekreterare)
Eva Marie Tancred (ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (kanslichef)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Karin Lindroth (ledningsstrateg)
Per-Erik Ebbeståhl (direktör förvaltningsavdelningen)
Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
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Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-09

Protokollet omfattar

§192
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Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet

STK-2017-1108
Sammanfattning

Motion av Anneli Bojesson (L) om att förbjuda mobiltelefoner i klassrummet. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppmana alla skolor att i
ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i klassrummet, bland annat privat
användning av mobiltelefoner.
Ärendet har varit på remiss hos grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Nämnderna menar att 5 kap. skollagen (2010:800) som reglerar
huvudmannens och elevers skyldigheter och rättigheter avseende trygghet och studiero ger
tillräckligt stöd. Båda nämnderna föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande. Frågan om vad man ska göra med
mobiltelefonerna i skolan berör flera grundläggande frågor om skolan men också skolan i
samhället. Å ena sidan ställs krav på både pedagogisk personal och elever att använda sig av
digitala teknologier, medan användningen av mobiltelefoner som eleverna har med sig på eget
initiativ till skolan i vissa fall betraktas som störande och distraherande. Forskning visar att
lärare och elever upplever störningarna från mobiltelefoner olika. Eleverna ser inte lika stora
problem med det som lärare inom både högre utbildning eller i gymnasiet. Mot bakgrund av
det stöd som finns i lagen om rektors ansvar och elevers delaktighet i utformande av och
beslut kring ordningsregler föreslås att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anneli Bojessons (L) motion om mobilförbud i
klassrummet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roko Kursar (L) yrkar med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson
(SD) bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Roko Kursars (L), Torbjörn
Tegnhammar (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 50.
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Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse ksau 180416 Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i
klassrummet
Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 2017-11-24 § 73
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Uppdaterad version - Grundskolenämnden beslut 180321 §41 med Reservation
(SD)
Förslag till beslut §261 KS AU 180416

