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Nämndinitiativ - Gör Uppsala kommuns
skolor till mobilfria zoner
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att besvara initiativet med föredragningen i ärendet.

Bakgrund
Vid nämndens sammanträde i september 2019 lämnade Jonas Segersam (KD) och
Anna Johansson (C) ett nämndinitiativ med förslag att förvaltningen ges i uppdrag att
genomföra mobilfria zoner i Uppsala kommuns skolor.

Föredragning
Det finns frågor att klargöra innan förslaget genomförs, bland annat juridiska
ansvarsfrågor i det fall skolan obligatoriskt ska samla in mobiltelefoner under
skoldagen.
Mobilfria klassrum är en av punkterna (53) i januariöverenskommelsen som slöts i
samband med regeringsbildningen 2018. Regeringen förväntas lägga fram ett förslag
under hösten 2019 med planering för genomförande 2021. Utbildningsförvaltningen
bedömer att Uppsala kommun bör avvakta det arbete som sker på regeringsnivå.
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Gör Uppsala kommuns skolor till mobilfria zoner
Förslag till Utbildningsnämnden
KD C
Efter skolans slut står gänget och väntar utanför på den som gänget ska spöa upp. Det är ett
beteende som eskalerar i Uppsala. Vuxenvärlden står snart sagt helt maktlös. Men under tiden det
diskuteras vad som bör göras, fortsätter trakasserierna, hoten och slagen.
Ungdomar kontaktar varandra via mobilen. Det är verktyget för att hålla reda på var offret befinner
sig och att kunna samla gänget för att möta upp efter skoldagen.
Ta då bort verktyget. Det hjälper en hel del. Inför mobilförbud för eleverna i skolan, hela dagen.
Samla in telefonerna på morgonen och lämna tillbaka dem då eleverna slutar för dagen.
Om alla skolor i Uppsala kommun gör på det sättet, kommer färre elever att behöva vara rädda för
att gå hem. Och eleverna får en bra mycket lugnare skola med bättre studiero.
Vi tror att mobilförbud kan vara en del av lösningen och kommer att backa upp de rektorer och lärare
som vill göra konkreta förbättringar i skolmiljön.
Flera skolor i Uppsala har redan infört denna ordning, och därför vore det lämpligt att sprida
arbetssättet till alla skolor. Det underlättar också gentemot barnen och ungdomarna att det finns ett
likvärdigt förhållningssätt i hela kommunen. På samma sätt blir lärarnas arbetssituation enklare
eftersom man har en tydlig ordning att förhålla sig till och slipper diskutera elevernas
skärmanvändning.
Vi föreslår därför
Att UBN ger förvaltningen i uppdrag att genomföra mobilfria zoner i Uppsala kommuns skolor.
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