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2012-04-04 - Motion 2012:32 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Utredning om inrättandet av en jourskola för stökiga/mobbande elever i grundskolan. 
 
Sverigedemokraternas grundinställning är att alltid hjälpa och stödja alla brottsoffer och att aldrig 
ställa oss på brottslingarnas sida. Självklart har även dömda kriminella rättigheter som alltid skall 
respekteras och brottslingars människovärde skall inte kränkas av samhället. Däremot anser vi att 
det är skandal att samhället håller på och daltar med simpla skurkar. I skolans värld verkar det ofta 
som att skolledningen anser att det i mobbningssituationer finns en konflikt mellan barnet som blir 
utsatt för mobbning och barnets plågoandar och att det är skolans ansvar att medla. Det finns ingen 
konflikt mellan ett barn som blir utsatt för mobbing och dess plågoandar. Däremot finns det ett 
ärende mellan skolan och mobbarna som vägrar att lyda samhällets lagar och regler. Varför detta 
ständiga daltande och den neurotiska omsorgen om personer som visar ett öppet förakt för lagen? 
Sverigedemokrater anser att antingen slutar mobbarna genast med sitt helt oacceptabla beteende 
gentemot det mobbade barnet eller så skall skolan ta i med hårdhandskarna mot mobbarna.  
 
Vi anser att mobbning, hot, kränkningar eller fysiskt våld mot ett litet försvarslöst barn är bland 
det värsta som kan drabba ett barn. I vår vision av ett tryggt och harmoniskt Kungsbacka ska inga 
barn vara rädda för att gå till sin förskola eller skola. Om det, trots ett aktivt förebyggande arbete 
ifrån skolan mot mobbning, ändå uppstår mobbningsproblematik och mobbarna vägrar att genast 
upphöra med sitt helt oacceptabla beteende skall det drabbade barnet slippa konfronteras med sina 
plågoandar varje dag. Sverigedemokraterna anser att tryggheten och en god studiemiljö i skolan 
för skötsamma elever alltid ska gå före stökiga/mobbande elevers behov och önskemål. Det är 
viktigt att kommunen visar var skåpet skall stå och skapar ordning och reda i skolan. Nu är det nog 
med oansvariga kulturmarxistiska och flumliberala idéer om en normlös skola. Det är uppenbart 
att den nuvarande flumskolan har havererat och att det behövs en sverigedemokratisk skolpolitik. 
 
Som ett komplement till våra grundskolors nuvarande handlingsplaner vore en utväg att inrätta en 
jourskola för stökiga/mobbande elever, som trots upprepade tillsägelser vägrar upphöra med sitt 
helt oacceptabla beteende. En jourskola för stökiga/mobbande elever kan fungera både som en 
tillfällig eller en permanent lösning för att visa kommunens beslutsamhet att ha en mobbningsfri 
skola där samtliga elever känner trygghet. Mig veterligen lägger gällande lagstiftning inget hinder 
för att förflytta stökiga elever som upprepade gånger kränker och mobbar andra skolbarn. Det är 
dags att skolan går ifrån ord till handling! Kommunen har ett ansvar för att erbjuda en trygg skola. 
Jag vill att förvaltningen för Förskola & Grundskola utreder möjligheten att kommunen inrättar en 
jourskola för omplacering av stökiga/mobbande elever som trots flera tillsägelser vägrar ändra sig. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– Förvaltningen för Förskola & Grundskola får i uppdrag att utreda möjligheten att kommunen i 
framtiden inrättar en jourskola för stökiga/mobbande elever i grundskolan. 
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