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Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg 

Beslutet i korthet: En rektor skickade information till elevernas vårdnadshavare. 

Informationen handlade om elever som sökte asyl i Sverige och innehöll rektorns 

personliga åsikter om asylförfarandet samt de beslut som fattas där. Rektorn 

kritiseras för att informationen inte var förenlig med kravet på saklighet och 

opartiskhet i regeringsformen.  

Anmälan 

AA klagade i en anmälan på rektorn BB vid Nordhemsskolan i Göteborg. Han 

framförde i huvudsak följande: 

BB har i sin roll som rektor använt Hjärntorget, Göteborgs stads informations- 

och kommunikationsverktyg för skolor, för att uttrycka politiska 

ställningstaganden och kritik mot andra myndigheters tjänsteutövning. En rektor 

ska inte använda de kanaler som tillhör skolmyndigheten för detta ändamål. 

AA bifogade det anmälda meddelandet vilket hade i huvudsak följande lydelse: 

Under de senaste veckorna har vi på skolan upplevt något som vi aldrig någonsin 

tidigare varit med om. Därav detta meddelande. 

Under föregående läsår tog Nordhemsskolan emot ett förhållandevis stort antal 

nyanlända ungdomar från bland annat Afghanistan, Syrien och Somalia. I många 

fall var det ensamkommande barn som på olika sätt lämnat sin kaotiska tillvaro 

för att söka trygghet i Sverige. Svensk skola är en trygghet. Nordhemsskolan är 

en trygg skola. Efter månader på flykt landade de fysiskt och psykiskt trötta 

ungdomarna plötsligt i en trygg miljö, en tillvaro att återigen börja hoppas och 

tro. De blev elever här på Nordhemsskolan. Ambitionen, kraften och viljan hos 

de här eleverna är makalös! Samtidigt kan var och en förstå pressen och 

anspänningen hos ett barn som konstant funderar på om ens familj är i livet. Och 

om de är det, var befinner de sig i så fall? 

Utöver detta så har den segdragna asylprocessen slitit på många. Det är inte lätt 

att konstant längta efter sin mamma, leva i ovisshet om man får stanna i Sverige 

samtidigt som man ska lära sig ett helt nytt språk. Ni läste rätt – om man får 

stanna. För många av våra elever så har asylprocessen pågått i 15 månader. 

Under denna period så har de bosatt sig i ett familjehem, fått en god man och en 

socialsekreterare. Vid sina intervjuer på migrationsverket frågas de ut i timtal. I 

vissa fall ifrågasätts deras utsagor och i flera fall har migrationsverket ansett att 
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de historier man berättat inte varit tillräckligt detaljerade vilket därför har lett till 

avslag. Barnet får inte stanna i Sverige. 

De senaste veckorna har något skett. Plötsligt en dag kommer inte en av våra 

elever till skolan. När vi väl får kontakt visar det sig att eleven som igår var 16 år 

gammal fått ett beslut från migrationsverket om en ny ålder. En tjänsteman har 

beslutat att den nya åldern är 18 år. Därmed är man vuxen och fråntas sin 

familjehemsplacering, sin god man samt sin socialsekreterare. Eleven har blivit 

vuxen och tillsammans med detta beslut så får man också reda på att man fått 

avslag på sin ansökan om asyl. Barnet får inte stanna i Sverige och därmed inte 

på Nordhemsskolan. 

Proceduren har upprepat sig. Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att 

bli vuxna. 

Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande. Att 

godtyckligt skriva upp en ålder på en människa, frånta denna människa stora 

delar av det sociala skyddsnätet och därutöver beröva, i detta fall, våra elever, 

rättigheten till att gå i skolan tar vi med all kraft avstånd ifrån. Vi skriver detta 

för att vi [inte, JO:s tillägg] kan tiga om det som just nu händer. 

Hos oss kommer alla elever som är inskrivna på Nordhemsskolan att vara 

välkomna tills den dag de skrivs ut och detta oavsett ålder. 

//Med vänlig hälsning BB 

Rektor Nordhemsskolan 

Utredning 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné uppmanades att yttra sig över vad som 

framförts i anmälan. Yttrandet skulle innehålla en redogörelse för 

handläggningen och stadsdelsnämndens bedömning av denna.  

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutade att översända förvaltningens 

tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande: 

Bakgrund  

Under läsåret 2015–2016 tog Nordhemsskolan emot ett förhållandevis stort antal 

nyanlända på grund av rådande världsläge. Skolan har strävat efter att ge dessa 

elever en trygg och bra skolgång. Några av eleverna inskrivna på 

Nordhemsskolan påverkades av de åldersuppskrivningar som Migrationsverket 

genomförde under hösten 2016, vilket bland annat har lett till att elever inte 

kunnat slutföra sin planerade grundskoleutbildning på Nordhemsskolan. Rektor 

på skolan informerade vårdnadshavare om dessa förändringar, samt sin egen 

bedömning av dem, och använde sig av Göteborgs Stads officiella 

kommunikationskanal mellan skola och hem, Hjärntorget. Kanalen används 

bland annat för direktkommunikation till vårdnadshavare samt kommunikation 

kopplad till lärandet för eleverna.   

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen fick kännedom om den skrivning som rektor på Nordhemsskolan, 

i början på december 2016, skickat ut till vårdnadshavare på Nordhemsskolan 

genom informationsbrev via Hjärntorget. Samtal fördes omgående mellan berörd 

rektor och stadsdelsdirektör respektive berörd rektor och områdeschef, där det 

klargjordes att Göteborgs Stads officiella kommunikationskanaler inte ska 

användas för uttryckande av vare sig politiska ställningstaganden eller kritik mot 

andra myndigheters tjänsteutövning. Det påtalades i dessa samtal också att 

befattningshavare som privatpersoner däremot har rätt att uttrycka dessa åsikter. 

Som ett led i tydliggörandet av hur Göteborgs Stads officiella 
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kommunikationskanaler ska användas har dialog kring riktlinjer också förts i den 

ledningsgrupp som alla rektorer i stadsdelen ingår i.  

Genom vidtagna åtgärder anser förvaltningen att ärendet är behandlat och 

omhändertaget. 

AA gavs möjlighet att kommentera remissvaret.  

Bedömning 

Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen (RF) ska den som fullgör uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen iaktta saklighet och opartiskhet. 

Den information som en företrädare för en myndighet lämnar till enskilda 

omfattas av RF:s krav på saklighet och opartiskhet. Det innebär bl.a. att det ska 

vara sakligt motiverat att ge spridning åt uppgifterna. Kravet på opartiskhet 

innebär bl.a. att informationen ska vara allsidig och objektiv (jfr JO 2010/11 s. 

616, JO:s dnr 4935-2009).  

Det ifrågasatta meddelandet skickades genom Göteborg stads officiella 

kommunikationskanal mellan skola och hem. Meddelandet innehöll information 

om den aktuella situationen vid skolan och om hur skolan avsåg att hantera 

denna. Det ifrågasätts inte att skolan i och för sig kunde ha anledning att lämna 

information av sådant slag. Det har emellertid inte framkommit något sakligt 

skäl för rektorn att i detta sammanhang ge uttryck för sina personliga åsikter om 

asylförfarandet och de beslut som fattas där. Detta var inte förenligt med kravet 

på saklighet och opartiskhet i regeringsformen. Rektorn ska därför kritiseras. 

Vad som i övrigt har framförts ger inte anledning till några ytterligare åtgärder 

eller uttalanden från min sida. 

Ärendet avslutas.  

 


