
Datum 	 Dnr 
2016-04-04 	 7507-15-21 

Aktbil. 10 

Mikael Bonnier 
mikael.bonnier@gmail.com  

Angående din anmälan till Justitiekanslern 

Lunds stad har gett in ett yttrande, som bifogas. Du bereds tillfälle att yttra 
dig över vad Lunds stad har skrivit. Om du väljer att ge in ett yttrande ska 
du göra det senast den 29 april 2016. 

Med vänlig hälsning 

Nedim Salcic 

Bifogas:  

Aktbilaga 7 

Postadress 	 Gatuadress 	 Telefon (växel) 	Telefax 	 E-post 
Box 2308 	 Birger Jarls Torg 12 

	
08-405 10 00 	08-723 03 57 	registratoräustitiekanslern.se  

103 17 STOCKHOLM 
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Avseende anmälan mot Lunds kommun om 
ifrågasatt överträdelse av enskilds rätt till 
åsikts- och yttrandefrihet 
Dnr: 7507-15-21 

Justitiekanslem har tagit emot en anmälan mot Lunds kommun som rör 
ifrågasatt överträdelse av enskilds rätt till åsikts- och yttrandefrihet. 
Lunds kommun ska senast den 18 mars 2016 lämna ett yttrande i 
rubricerat ärende. 

Härmed översänds barn- och skolnärnnd Lunds stads yttrande i rubricerat 
ärende. Dokumentation som styrker uppgifterna eller som på annat sätt 
bedöms relevanta för ärendet bifogas. 

Postadress 	 Besöksadress 	 Telefon växel 	 Internetadress 
Box 41 	 Stora Södergatan 47 	046-35 50 00 	 wvvw.lund.se  
221 00 LUND 

e-post 
bsflundsstad@lund.se  



Svar till JK BSL-2015/0815 

1. En redogörelse för de omständigheter som anmälaren hänför sig till. Till 

redogörelsen bör fogas kopior av beslut och andra handlingar av intresse. 

2015-12-03 sökte elever på Fågelskolan upp rektor. Totalt rörde det sig om ca 30 elever. 

Eleverna var väldigt upprörda och oroliga över hur deras lärare i teknik hade uttryckt sig 

på Twitter gällande bland annat asylsökande och även om islam som religion (se bilaga på 

exempel på Tweets, som eleverna visade för rektor). 

Fågelskolan är en mångkulturell skola med både asylsökande elever och elever som är 

muslimer. 

Rektor tittade på lärarens twitterkonto och kontaktade därefter HR-konsult för att få råd 

och vägledning om hur situationen borde hanteras. Skolområdeschef kontaktades av rektor 

och HR-chef på Barn- och skolförvaltning Lunds stad, kontaktades av HR-konsulten på 

HR. Skolområdeschef, HR-chef och skoldirektör granskade den uppkomna situationen 

och skolområdeschefen återkopplade sedan beslut till rektor. Beslutet meddelades läraren 

per mail via rektor på Fågelskolan 2015-12-03 (se bilaga). 

HR-chefen informerade lärarens fackliga organisation, som bedömde att särskild 

överläggning inte behövdes. 

Läraren som var timavlönad och muntligt lovad arbete fram t.o.m. den 18 december 2015 

undervisningsbefriades (arbetsbefriades), men hade kvar sin anställning med lön t.o.m. 

den 18 december 2015. 

Lunds kommun har i ärendet gjort en utredning om arbetstagaren ifråga blev utsatt för 

kränkande särbehandling och resultatet av den utredningen bifogas (bilaga). 

2. Vilka överväganden gjorde kommunen ifråga om den enskildes åsikts- och 

yttrandefrihet? 

I Skollagen 2010:800 1 kap. 5§ står följande: 

"Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 



— 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling." 

I Lgr 11 kapitel 1 som beskriver skolans värdegrund och uppdrag under rubriken 
"Förståelse och medmänsklighet står följande: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 

krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 

att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är 

en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där. 

Utifrån dessa skrivelser i Skollag och gällande läroplan, var kommunens bedömning att 

läraren ifråga inte skulle undervisa under de kvarstående två veckorna av hans 

timanställning. Rektor måste enligt Skollagen 2010:800 5 kap 3§ se till att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I samma kapitel 6§ står 

även att rektor får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 

I Skollagen 2010:800 6 kap 9§ står även att huvudmannen eller personal inte får utsätta ett 

barn eller en elev för kränkande behandling. Rektor har skyldighet att anmäla, utreda och 

vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

Som lärare anser Lunds kommun att man har en särskild förtroendeställning, då man 

arbetar med barn och ungdomar. En personlig uppfattning får inte färga av sig och 

påverka den objektiva ställning som en lärare i skolan måste ha. Twitterkontot ifråga är 

helt öppet och offentligt, vilket gör det möjligt för alla elever och vårdnadshavare att ta 

del av lärarens åsikter. 
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Mikael 0. Bonnier (5)mobluse 11 aug. 

©rnagdarasmusson Man borde snarare sätta taggtråd runt asylboenden med 
taggarna inåt & låsa in #asylsökande med oklara brottsregister. #svpol 

Lukas L Welander (p)LukasLWelander -  3 dec. 
@mobluse @magdarasmusson 
Otroligt att en människa med den synen som du har på andra människor kan sitta 
på ett jobb som lärare... 

Visa andra svar 

Stina Bengtsson @stinabengtsson • 27. Aug. 2014 
Äntligen har Sverigedemokraternas klipp- och klistra-kuvert kommit! 

 

t-4, 2 Tsd, IP 2,51d, ** • t_ 	Mikael 0. Bonnier @mobluse • 30. Aug. 2014 
, , 	@stInabengtsson Det finns inga lediga invandrartjejer som svenska killar kan 

-__ _ .'‘.- bjuda på middag utan att bli hedersmördade.#migpol ej jämställd 

900 



Helena Roth 
fSHERO_Responcit 

+i P-algen 

Varje invandrare är en utvandrare - dvs, de 
kommer hit med kunskap, erfarenheter, ett 
kulturellt kapital. Laid Bouakaz 

#samtalflykt 
Oöersetzung anzeigen 

FIETWEEFS 	GEFiiiLLT 

3 	3 L 
0942 - 18. Nov, 2015 

fr. 

Mikael 0. Bonnier @)niobluse • 15. Nov. 
@HERO_Respondi De kan ju också gjort sig omöjliga i sina hemländer p.g.a. 
våldtäkter av småsyskon och liknande, jfr en av Kung Davids söner. 



ae 0. onnter (Eomobluse 	08 NA a r 
Freke_ sv Det kanske stämmer nu, 

men det ändrar inte historien om att det 
fanns många muslimer som kämpade 
mot nazisterna under WW2. 

Zit 

Jesper sand berg 	reke3sv 	0 b ‘KA ar 
@mobluse aha men det ändrar inte det 
faktum att en majoritet av den 
muslimska världen stöder isis 

ktr 

Mikael a Bonnier 
cimoblu se 

Islam är är farligt, mein man får 
inte !ömma den cuLa frn,  d:4"s. 
kineserna. - Kin.a ockuperar 'Lex. j'-rrioet 
är på frammarsch 
3-2:06 08 mar 1 5 från Lund, Svelige 

4t 	tal 	11, 
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Mitrad D gåt-ii-dar g 
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Risken, med 
EÄ,4911,21' r nk ått (le 

rnfg. 	tä din ."Lik titan 	'03fka 
kanrrer a11 rrr5xda dig skr religiösa Ekäl. 

T!g494Cin 

T_J 7,1 

t."4.• 

Lene Sigaftern 
edrklite MOndw• tema Idr 
(-902/0~ Hej AT, Del Crf 4..1,1 geff. 

fårst. Plus ut di Nerdriver. Hej 
9itt. lag trditn-x. Hej då. 
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114,0 00 Telenor SE 	16:19 64% 	P 

Tweet  
151 i‘1 

Ge dem den ultimata Eid-presenten: 
skicka FLYKTS° till 72900 

17 	9 

Mikael 0. Bonnier 
nirnobluse 

CoMonahlagiii Man får ju inte 
glömma bort att muslimerna flyr 
p.g.a. att Islam är en religion som 
niisslyckas med att göra 
människor fromma. 
2015-10-01 22:06 från Lund, Sverige 

Svara Mikael a Bonnier 

• 
Notiser 	piAeddelånden 	Jag Hem 
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Emma Möller 

Ämne: VB: Befriad från dina undervisningsuppdrag 

Prioritet: 	 Hög 

Från: Åsa Söderberg 
Skickat: den 3 december 2015 17:41 
Till: 'Mikael Bonnier' <66mil<01@utb.lund.se>;  'mob luse' <nnikaellonnier@gmail.com>  
Kopia: Eva Nilsson <eva.nilssonll@lund.se>  
Ämne: Befriad från dina undervisningsuppdrag 
Prioritet: Hög 

Hej, Mikael! 

Under dagen har det kommit till Lunds kommuns kännedom att en del av dina inlägg på Twitter inte är förenliga med 
den värdegrund som svensk skola vilar på. Det handlar bland annat om uttryck gällande asylsökande, andra 
folkgrupper och religionstillhörighet. 

På grund av detta har kommunen beslutat att befria dig från dina undervisningsuppdrag på Fågelskolan. Enligt 
överenskommelse på mail har du blivit lovad att undervisa de timmar du gör idag fram till och med den 18/12. Därför 
kommer du få behålla din lön under den här perioden och lämna in din sedvanliga timrapport, efter den 18/12. Du ska 
alltså inte komma till Fågelskolan från och med dagens datum. Du behöver dock lämna in dina nycklar. 

Mvh 

Asa Söderberg 
kornin, ii .rh 	a;tn;;-.9 

ilårge.123:3;an 
B:-.K 4!'710 

,y(ei 	72,9 
asa.soderbergalund.se   

1 
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Kommunkontoret 
Företagshälsovården 

FHV Kvaketssystem RP 
Rev. Datum: 2011-07-07 	Dok. Ansv.: 	BEEIB 
EilnamniSökväg: 
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LUND 

RAPPORT UTREDNING OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

Datum 
2016-02-17 

Arbetsplats 
Fågelskolan 

I9 .P. Företnshälsovårderkbeteendevetare Susanne Pennsater 
Uppdragsgivare och bakgrund 
Personaldirektör Karin Odhnoff 
Deltagare 
Tidigare medarbetare Mikael Bonnierurektor Åsa Söderberg, områdesrektor Eva Nilsson . 	. 

BAKGRUND 
Mikael Bonnier har skriftligt anmält Asa Söderberg, Eva Nilsson samt skoldirektör Mats Jönsson för 
kränkande särbehandling och begärt utredning. 

UTREDNING 
Enligt Arbetsmiljöverkets (AFS 1993:17) föreskrift om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet 
väljer arbetsgivaren att utreda via sakkunnig på Företagshälsovården. 

PROCESS 
Genomförande har skett i form av faktaundersökning, skriftligt material samt personliga intervjuer med 
Mikael Bonnier, Åsa Söderberg samt Eva Nilsson, 

BEDÖMNING 
Det som inträffat är ej att betrakta som kränkande särbehandling av Mikael Bonnier. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Ärendet bör avslutas utan att andra åtgärder vidtas. 

Susanne Pennsäter 
Beteendevetare 
Företagshälsovården 

Postadress 
Box 41 
221 00 Lund 

Besöksadress 
Kiliansgatan 12, Lund 

Telefon vx 	Telefax 	 lnternetadress 
046-35 50 00 	046-35 64 10 	www.lund.se  
Telefon reception 

046-35 53 75 
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