
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-07  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 48 Dnr 2015/00316  

Svar på motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundsko-
lan  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 

som framkommit under beredningen.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna inkom 2015-11-10 med en motion som föreslår: 

Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud 

med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 

en redovisning för Kommunfullmäktige.  

 

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa 

mobil och surfplatteförbud med undantag för när dessa används i utbild-

ningen på prov med analys och redovisning för Håbo kommun. 

 

Motionen skickades för yttrande till barn- och utbildningsnämnden som be-

slutade 2016-03-23 § 26: 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionens förslag om införande av mobil- och surfplatteförbud i grund-

skolan på prov, med hänvisning till förvaltningens yttrande.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera grundskolor-

nas rektorer att i motionens anda fortsätta att utveckla skolornas rastaktivite-

ter och i de fall mobiler/surfplattor har en negativ inverkan vidta de åtgärder 

som krävs.  

I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår det att enligt skollagen 

ska det finnas fastställda ordningsregler för varje skolenhet och eleverna ska 

beredas möjlighet att medverka i utarbetandet av dessa. Rektorn är den som 

beslutar om reglerna och dess innehåll. Införande av ett förbud av mobil- 

och surfplatteförbud på prov är alltså upp till rektor på respektive skolenhet 

att besluta om (i de fall sådana inte redan finns). 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 § 136 att återremittera ärendet till 

förvaltningen för inhämtande av synpunkter från kommunens ungdomsråd 

samt inhämtande av svar från barn- och utbildningsnämnden avseende vilka 

rast- och lunchaktiviteter som erbjuds i skolorna, samt omfattningen av 

dessa. Ungdomsrådet och barn- och utbildningsnämndens har återkommit 

med svar. Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till vad 

som framkommit under beredningen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-04-23 § 112 
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Protokollsutdrag KSAU 2018-04-10 § 98 

Tjänsteskrivelse 2018-03-09 

Motion 2015-11-10 

Minnesanteckningar ungdomsråd 2018-01-24 

Protokollsutdrag BOU 2017-10-04 § 79 

Protokollsutdrag KS 2016-09-05 § 136  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Robert Kohlström (SD) yrkar bifall till motionen.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut - 

att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag, eller att bifalla 

motionen i enlighet med Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag eller om kommunfullmäktige bifaller Michael Rubbestads (SD) yr-

kande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för det egna bifallsyrkandet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritid, förkännedom till ungdomsrådet 

Motionären 

 

 


