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Interpellation om kampen mot mobbning
Mattias Karlsson (m) anför följande i interpellation 2007-05-18 till barn- och
utbildningsnämndens ordförande.
Vi har under våren kunnat läsa och ta del om fallet med den åtta åriga pojken
i Luleå som utsatts för mobbning och tvingats byta skola. Vi skall naturligtvis
inte politiskt debattera enskilda fall som det ovanstående, men fallets
publicering i media gör att allmänhetens funderingar över kommunens arbete
gentemot mobbning väcks. Frågor som väcks är många; har alla skolor i
kommunen en handlingsplan mot mobbning? Har personalen på kommunens
skolor tillräcklig utbildning för att motverka en uppkommen mobbningssituation? Har personalen tillräckliga befogenheter att motverka mobbning?
Alla barn i grundskolan har skolplikt men de har också en lagstadgad rätt till
utbildning. Kommunen måste se till att alla elever skall känna en trygghet i
när de går till skolan.
Den nya borgliga skolministern har presenterat ett förslag som går ut på att
kommunerna skall som en sista utväg kunna få flytta på elever som mobbar
till andra skolor. I det fall som är presenterat i denna interpellation skulle det
ha inneburit att man hade flyttat på mobbarna istället för den som blir utsatt
för mobbning.
Med anledning av ovanstående frågar jag barn- och utbildningsnämndens
ordförande Ingrid Norberg
•

Får de lärare som är anställda av Luleå kommun en kontinuerlig
fortbildning för att på ett adekvat sätt kunna motverka mobbning i
skolorna?
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•

Tror Ingrid Norberg att skolministerns förslag, att ge möjlighet till
kommunen att kunna flytta på en mobbare, har en mobbningsförhindrande verkan?

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till barn- och utbildningsnämndens ordförande att besvara
interpellationen.
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