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Kf §55    Dnr: KS.2015.205      
 
Svar på motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan  
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Nilsson Nylén (SD) och Ulf Poulsen (SD) har lämnat en motion om 
mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti 2015. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att mobiltelefoner har positiva effekter i 
barns vardag vad gäller nåbarhet, möjligheter till information och som verktyg 
för inlärning. Samtidigt kan mobiltelefoner ha en distraherande effekt som kan 
påverka koncentrationsförmågan och därmed inlärningen. 
 
Motionärerna vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över 
den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud i kommunens 
grundskolor samt att ta fram riktlinjer för hur ett sådant förbud kan praktiseras 
i verkligheten. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 augusti 2015 godkänt fullmäktigeordförandens 
åtgärd att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har, genom sin rätt att på delegation 
remittera ärenden, överlämnat motionen den 9 september 2016 till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2015 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Förslaget grundar sig på yttrandet i 
barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. I denna har man redovisat 
vilket stöd som finns i Skollagen samt vad som framgår av vägledningar från 
Skolverket och Skolinspektionen.  Ett generellt förbud har inget stöd i 
Skollagen. Om någon form av regler för mobiltelefonanvändning ska införas ska 
det behandlas i varje enskild skolas ordningsregler.  Dessa ska beslutas av 
rektor och tas fram under medverkan av elever och ska följas upp. Mot 
bakgrund av denna genomgång gör barn- och utbildningsnämnden bedömningen 
att det saknas stöd att bifalla motionen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att förslaget om införande av ett 
generellt mobilförbud i kommunens grundskolor faller, varför inte heller några 
riktlinjer ska tas fram.  

 
Kommunstyrelsen har den 6 april 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå motionen 
om mobilförbud i den kommunala grundskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti 
2015 
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2015, § 128 
Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, § 89 
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 110 
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 Kf § 55 (forts.) 
 
Yrkande 
Ulf Poulsen (SD) med instämmande av Anders Gustafsson (SD) och Stefan 
Nilsson Nylén (SD): Bifall till motionen 
 
Fredrik Johansson (S) med instämmande av Marie Johansson (S) och Marie 
Lackenbauer (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Stefan Nilsson Nylén (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulf Poulsens 
yrkande om bifall till motionen finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till Fredrik Johanssons(S) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för bifall till Ulf Poulsens (SD) yrkande om bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 Nej-röster. Kommunfullmäktige 
har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå 

motionen om mobilförbud i den kommunala grundskolan. 
 
 
Reservation 
Ulf Poulsen (SD), Stefan Nilsson Nylén (SD), Anders Gustafsson (SD),  
Sören Axelsson (SD) och Niklas Månsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  

 
 

Expedieras till: 
Stefan Nilsson Nylén 
Ulf Poulsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 
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