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Grundskolenämnden
Datum

2018-03-21

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2017-19307

Stadskontoret

Remiss angående motion av Anneli Bojesson om mobilförbud i
klassrummet
Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Av motionen framgår att det yrkas att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen
att uppmana alla skolor att i ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i
klassrummet, bland annat privat användning av mobiltelefoner. Enligt skollagen är det rektor
för en skolenhet som ska besluta om ordningsregler.
Yttrande

Av 5 kap. 5 § skollagen framgår att ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska
utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar
om ordningsregler.
När rektor beslutar om ordningsregler är det möjligt att reglera användandet av
mobiltelefoner om det finns en problematik som påverkar elevernas skolsituation. I
ordningsreglerna kan rektor besluta om att mobiltelefoner helt ska förbjudas eller att
elevernas tillgång till mobiltelefoner ska begränsas.
Av 5 kap. 22 och 23 §§ skollagen framgår att rektor eller en lärare får omhänderta föremål
som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för
säkerheten i denna. Om användandet av mobiltelefoner stör utbildningen så kan en lärare
omhänderta mobiltelefonen. Det är alltid läraren eller rektorn som avgör om användningen
är störande. Om en elev vägrar att lämna ifrån sig en mobiltelefon efter uppmaning från
läraren kan läraren visa ut eleven från klassrummet.
En grundläggande princip är att skolhuvudmannen inte får fatta sådana beslut som enligt
skollagen ska fattas av rektor. Detta innebär att det endast är rektor, samt i förekommande
fall läraren, som får besluta om ordningsregler på sin skolenhet eller om att omhänderta
föremål.
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Grundskolenämnden föreslår utifrån vad som ovan beskrivits kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförande

Anders Rubin
Justerare

Noria Manouchi
Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Louise
Eklund Bergström (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Jörgen Grubb (SD) och Ulf Blomström (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation.

