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Att mobilfria lektioner införs
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har lämnat in ett förslag till förvaltningen som innefattar att mobilfria
lektioner ska införas. Detta genom att mobiltelefonen stängs av, alternativt sätts i
flygplansläge, placeras i en låda eller korg under lektionen och lämnas tillbaka när
lektionen är slut. Moderaterna menar att genom detta kan det tas ett litet steg i rätt
riktning för att kunna erbjuda den studiero som krävs för att öka de positiva resultaten.

Redogörelse av ärendet
Enligt Skollagens (2010:800) kapitel 5 Trygghet och studiero § 3 och 4 ska
”utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.” och att det i arbetsmiljölagen (1977:1 160) ”finns
bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö.” Vidare står det att ordningsregler ska
finnas på varje skolenhet och att dessa regler ska arbetas fram tillsammans med eleverna
och där ordningsreglerna beslutas av rektor (Skollagen 2010:800, § 5).
Vidare har rektor och lärare enligt skollagens 5 kapitel § 6 rätt att vidta ”de omedelbara
och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero
eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.” Rektorn eller
en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande
för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (Skollagen
2010:800 § 22).
Tolkningen av Skollagen är således att det är rektorn som har ett ansvar att ta fram egna
ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda
mobiltelefoner under lektionstid, om rektor och tillika eleverna anser att mobiltelefoner
stör i utbildningen och bidrar till en försämrad arbetsmiljö.

Förslag till beslut
Det är rektors ansvar tillika uppdrag att besluta om ordningsregler i utbildningen och att
vidta de åtgärder som krävs för att få en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda området
och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen



Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja

Nej

2. Jämställdhet



Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja

Nej.

3. Tillgänglighet



Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja

Nej.

4. Hållbar utveckling



Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja

Nej.
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