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Linnea Höljer, rektor Åsbackaskolan 

Katarina Olsson, rektor Kristinaskolan 

Jan Steneberg, rektor Hällsboskolan Umeå 

Ann Holmström, rektor Östervångsskolan 

Anna Karin Lauste, rektor Vänerskolan 

Ann-Sofie Montelius, rektor Manillaskolan 

Eva Klubb-Degsell, rektor Hällsboskolan Stockholm 

 

Utredningen är klar, nu kan arbetet börja! 

Det har gått drygt två år sedan ett flertal tidigare elever vittnade om sexuella kränkningar inom 

specialskolan, utförda av en före detta anställd lärare, och varefter ytterligare en nu anställd lärare 

anklagades för olämpligt beteende gentemot elever. Marina Gunnmo Grönros som anlitades som 

extern utredare av SPSM, med den kring utredningen bildade arbetsgruppens, inte enbart, goda minne, 

har lämnat två rapporter. Marina har föreslagit en rad utvecklingsområden – barns rättigheter, rutiner, 

bemötandet av elever och kommunikationshinder – i sin rapport Elevernas perspektiv – En studie mot 

bakgrund av anmälda kränkningar. 

Marina pekar på att det måste finnas rutiner med en sammanhållen kedja från elevens berättelse till hur 

eleven får återkoppling och upprättelse efter att hen utsatts för en kränkning och att rutinerna ska 

innehålla en tydlig ansvarsfördelning baserad på händelsens karaktär och allvar. Rapporten visar även 

att skolorna måste arbeta med vuxnas bemötande av elever och att alla händelser ska tas på allvar. 

Resultatet i den andra rapporten, Steg på vägen – Mot en trygg och säker specialskola, förstärker 

enligt utredaren nödvändigheten av ovan nämnda utvecklingsområden. Vi välkomnar rapporterna som 

visar på en rad oundgängliga åtgärder. Vi välkomnar också att myndighetens ledande representanter 

säger sig ta allvarligt på resultaten i rapporterna och att man lovar åtgärder. 

Samtidigt vill vi se att brister som påvisas i en rapport leder till förändring inte bara i styrdokumentens 

värld. 2011 visade t.ex. Skolinspektionens tillsyn av Manillaskolan att rektor inte tar tillräckligt ansvar 

för att förebygga och förhindra kränkande behandling, samt att skolans årliga plan mot kränkande 

behandling inte fullt ut svarar mot gällande författningskrav. Det sistnämnda framkom även vid tillsyn 

av Kristinaskolan. I tillsynen av Östervångsskolan samma år påvisades liknande brister; ”Rektor tar 

inte i tillräcklig utsträckning ansvar för att skolan utreder och vidtar åtgärder mot kränkande 

behandling.” och ”Rektor ser inte i tillräcklig utsträckning till att det på skolan bedrivs ett målinriktat 

arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling”. I 2011 års tillsyn vid Hällsbo- och 

Åsbackaskolan noterade Skolinspektionen att skolan saknar en plan mot kränkande behandling som 

motsvarar författningens krav. 

Det är alltså ingen nyhet för SPSM:s ledning när den nu avslutade utredningen visar på brister i rutiner 

vid kränkningar och i bemötandet av elever. Det borde heller inte vara en nyhet att det finns elever 

som upplever att de blivit kränkta av vuxna på skolan. I Skolinspektionens tillsyn av Manillaskolan 

2011 skrev myndigheten i sin motivering att en enkät visar att det finns elever i alla åldersgrupper som 

upplever sig kränkta/mobbade av vuxna, men att varken lärare eller rektor känner till detta. Skolans 

elevhälsoteam sade sig dock känna till enkätresultaten och ”konstaterar att skolan inte har använt dem 

i sitt arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling.” 
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Mot denna bakgrund är det märkligt att de vuxna inom specialskolan som Marina intervjuat fann det 

jobbigt att diskutera förhållandet att vuxna kan kränka elever. Någonstans går inte budskapet fram 

trots att rapporterna visar samma brister nu som då. Varför har inte skolornas ledning fångat upp de 

här signalerna tidigare? Varför har inte SPSM:s ledning åtgärdat de brister som fanns i 

Skolinspektionens rapport 2011? 

När kränkningarna väl uppdagades fastställde nationella skolrådet att arbetsgruppen runt utredningen 

skulle jobba mot två grundläggande frågor: Hur kunde det hända? och Hur ska vi se till att det aldrig 

händer igen? Vi verkar inte få svar på hur det kunde hända men vi kräver kraftfulla åtgärder för att det 

aldrig ska hända igen. Det är dags att gå från ord till handling, och vi betonar att det är ledningens 

ansvar. Specialskolan behövs för många av våra barn och ungdomar och det duger inte att barns 

berättelser negligeras av de vuxna vi anförtror våra barn åt. 

Vårt förtroende för er som myndighet bygger på ert agerande, och en rapport i sig förändrar inte detta. 

SPSM behöver en ledning som kan följa upp och se till att tagna beslut blir genomförda. 

Arbetsgruppen kring utredningen om kränkningar har nu, i och med att utredaren lämnat sin andra och 

sista rapport, avtackats för sin insats utan att delges någon: 

1) Plan för hur man ska säkra elevernas trygghet. 

2) Plan för uppföljning av de av utredaren föreslagna utvecklingsområdena. 

Vi vill inte att myndigheten nu anser sig ha gjort sin plikt och att man betraktar ärendet som avslutat. 

För vem har utredningen varit till för i så fall? 

Vi åtog oss att delta i arbetsgruppen för att vi ville ha insyn i och vara delaktiga i utredningens arbete 

och för att förtroendet för SPSM i hanteringen av frågan fått sig en törn. Att återvinna vårt förtroende 

var även en del av myndighetens tanke bakom en partsgemensam arbetsgrupp. Det bör dock nämnas 

att intresseorganisationerna under arbetets gång påpekat att tolkningsföreträdet inte varit alldeles 

jämlikt fördelat parterna emellan. 

Mot den bakgrunden menar vi att arbetsgruppen inte bör avslutas.  

Vi förväntar oss att arbetsgruppen, årsvis under de närmsta fem åren, informeras om de 

åtgärder som görs och dess resultat. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Lena Wettrén 

Förbundsordförande, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) 

 

Hanna Sejlitz, Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Amanda Lindberg, Förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Mia Modig, Ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) 

Jonathan Wahlström, Ordförande Unga Hörselskadade (UH) 

Fredrik Lundgren, Ordförande Dövblind Ungdom (DBU) 


