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Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade
departementspromemorian.
I departementspromemorian lämnas förslag till bl.a. åtgärder i syfte att förtydliga
befogenheten för skolpersonal att under vissa förutsättningar ingripa fysiskt samt
en möjlighet att begränsa användningen av mobiltelefoner och annan teknisk
utrustning i skolan.
Det är naturligtvis av stor vikt att eleverna kan känna trygghet och studiero i skolan
och jag har förståelse för att det finns skäl att ge skolan de föreslagna
möjligheterna. Samtidigt handlar det om åtgärder av ingripande slag där dessa
behov måste vägas mot elevernas och vårdnadshavarnas rättssäkerhet.
Frågan om vad slags åtgärder som ryms inom den föreslagna befogenheten för
skolpersonalen att ingripa fysiskt kan kräva svåra avvägningar som måste hanteras
snabbt. Jag vill därför understryka det angelägna i att det tas fram ett
tillfredsställande stöd för skolpersonalens ansvar och agerande i sådana situationer,
där det tydliggörs bl.a. att ett fysiskt ingripande inte får ha ett bestraffande syfte.
Omhändertagande av t.ex. en mobiltelefon utgör inte alltid en lika akut åtgärd men
kan vara väl så ingripande. I den delen kan det finnas anledning att i stödmaterialet
uppmärksamma bl.a. att regleringen inte innebär någon befogenhet att använda
fysiskt tvång för att omhänderta föremålet eller att leta efter föremålet i elevens
väska eller kläder och inte heller någon rätt för skolpersonalen att ta del av
uppgifter, läsa meddelanden eller svara på samtal i en omhändertagen telefon.
Även frågor som rör t.ex. skolans förvaring och hantering av omhändertagna
föremål kan behöva behandlas i ett sådant material.
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I övrigt avstår jag från att yttra mig över förslagen.

Elisabeth Rynning

Charlotte Håkansson
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