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Sverige

Högsta domstolen friar kommunen i

uppmärksammat skolfall
UPPDATERAD 09:56 PUBLICERAD 08:46

Dalängskolan i Lidköping. Arkivbild. Foto: Lidköpings kommun

Högsta domstolen friar Lidköpings kommun i ett
uppmärksammat mål som grundas i en lärares
brottargrepp på en elev.

Fallet har väckt stor debatt, både kring lärares
möjligheter att ingripa och sättet som målets
motpart, Barn- och elevombudet (BEO), driver
ärenden på.

”Det ingripande som var aktuellt här – ett grepp om en elevs
nacke – utgör enligt Högsta domstolen i regel en kränkande
behandling. Såsom det utfördes var det dock mycket kortvarigt
och anpassat för situationen. Det uppnådde omedelbart sitt syfte
att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte
lydde de uppmaningar han fått om att resa sig från soffan. Det
var därför inte fråga om någon kränkande behandling i
skollagens mening”, skriver Högsta domstolen.
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Domstolen var dock inte helt överens. Av de fem justitieråd som
deltog i avgörandet var två av skiljaktig mening, varav ett anser
att kommunen skulle bli skadeståndsskyldigt. Det andra
skiljaktiga justitierådet skriver att det är ”fråga om ett fall som
ligger precis på gränsen för en lärares befogenheter enligt
tillsynsplikten”, och att kränkningen bör bedömas som ringa. 

Det var i november 2017 som några niondeklassare på
Dalängskolan i Lidköping ställde en soffa mitt i en central
passage vid cafeterian och slog sig ned. Efter att en skolvärdinna
två-tre gånger bett dem att flytta på sig blev bara en kvar, som i
stället greppade tag i soffans ryggstöd.

En annan lärare, som tidigare varit brottare, kom då dit och lyfte
bort 13-åringen med ett grepp som inkluderade en arm runt
pojkens huvud.

– Det tar bara några sekunder och han säger inget när jag lyfter
honom men när han står upp så är det första han säger: ”Jag ska
anmäla dig”, har läraren tidigare sagt till DN.

13-åringen själv har hävdat att han blev rädd och fick ont.
Polisens förundersökning lades ner när journalerna inte visade
några skador på pojken, men BEO – en del av Skolinspektionen
som ska utreda kränkande behandling mot barn och elever –
yrkade på ett skadestånd från kommunen på 10.000 kronor.

Centralt i sammanhanget är att pojken hade diagnosen adhd med
trotssyndrom och autism, och enligt skolans handlingsplan skulle
bemötas ”lågaffektivt”. Metoden är relativt ny i skolan och går ut
på att försöka hantera utåtagerande elever genom att själv vara
så lugn som möjligt.

Syftet är att det ska leda till mindre hot och våld – men kritiker
menar att metoden gör lärare, som också har ett ansvar att
upprätthålla en lugn och trygg miljö, handlingsförlamade i dessa
situationer.

Den aktuella läraren på Dalängskolan tillhörde ett annat
arbetslag och kände inte till pojkens handlingsplan. Kommunen
menar att det både är organisatoriskt svårt för alla lärare att
känna till handlingsplanerna för samtliga elever på skolan, och
att det heller inte är önskvärt för eleverna ur ett
integritetsperspektiv.

BEO har å andra sidan framfört att det är kommunens ansvar att
de elever som har en uttrycklig handlingsplan för lågaffektivt
bemötande ska känna sig trygga i skolan, och vände sig till
Högsta domstolen för en prejudicerande dom efter att både
tingsrätten och hovrätten gått på kommunens linje.

I fredagens dom skriver Högsta domstolen att ”skolans rutin att
endast personal i det arbetslag som eleven tillhörde fick del av
dennes handlingsplan framstår som adekvat”, och att frågan
därför saknar betydelse i skadeståndsärendet.
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BEO har fått en hel del kritik för sitt sätt att driva
skadeståndsärenden av detta slag – bland annat från
Skolinspektionens egna utredare och jurister.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har tidigare sagt till DN
att regeringen ska se över BEO:s roll, men att det var för tidigt att
säga huruvida myndigheten skulle läggas ned, som bland annat
Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad har
förespråkat.

Läs mer:

Så splittrar lågaffektivt bemötande den svenska skolan 

BEO tar fallet med kränkt elev till Högsta domstolen

Erik Helmerson: Myndigheten mjölkar skadeståndspengar för
”kränkningar”

Lisa Magnusson: Barn- och elevombudet borde återgå till sitt
kärnuppdrag
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