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Fackeltåg till
stöd för rektor
KARLSKRONA

På söndag kväll hålls
ett fackeltåg på
Stortorget där allmänheten kan visa sin
sympati för Johan
Johansson och hans
familj.
Initiativet till fackeltåget
föddes i onsdags, efter att
det hade varit mycket diskussioner på sociala me
dier. Initiativtagare är
Bengt-Åke Claesson, som
är en nära vän och som
bor granne med Johan Johansson och hans familj.
– Den här manifestationen är väl förankrad med
Johan Johanssons familj.
Tanken är att folk ska få
berätta vad de tycker om
det här som har skett, och
ge familjen sitt stöd. Vi
hoppas att så många som
möjligt vill medverka på
söndag, säger Bengt-Åke
Claesson.
Det var efter Yara-mordet som Johan Johansson,
rektor på Tullskolan där
Yara gick, stängdes av

från sin
tjänst
trots att
han följt
kommunens rutiner för
kontakBengt-Åke
ter med
Claesson
socialtjänsten. Detta tog honom
så hårt att han blev deprimerad och skadade sig själv
i en självförvållad olycka.

Många kommentarer

Bengt-Åke
Claesson
startade Facebook-sidan
”Vi som vill att Rektor Johan Johanssons namn ska
rentvås”.
– I den virtuella världen
har det här verkligen engagerat folk. Jag har haft
uppemot 500 kommentarer i timmen på sidan. Det
har varit kommentarer
från praktiskt taget hela
jordklotet, säger BengtÅke Claesson.
Tanken föddes då att
man kanske skulle ta och
träffas i det verkliga livet.
– Under fackeltåget får
folk tala, och lämna över

teckningar till familjen.
Vi kommer att bygga ihop
en provisorisk scen. Det
får ju inte bli några långrandiga tal, och det måste
ha relevans för familjen
naturligtvis,
fortsätter
Bengt-Åke Claesson.

Måste ta sitt ansvar

Han anser att det finns
personer i kommunen som
nu måste ta sitt ansvar.
– Det här kommer inte
att sluta förrän de personerna är borta. Vi kommer bara att öka trycket
och mata fram mer material tills ansvariga tar sitt
ansvar och avgår, säger
Bengt-Åke Claesson.
Att Maria Persson nu offentligt ber Johan Johansson och hans familj om ursäkt tycker han är en bra
början.
– Men med så mycket fel
som man har gjort kan hon
inte sitta kvar. Hon har inget förtroende som ledare.
Nu är det bara att packa
sin väska, säger han.

Malin Andersson

malin.andersson@blt.se
0455-770 00

Förvaltningschefen ber om ursäkt
KARLSKRONA

På torsdagseftermiddagen kom ett pressmeddelande från
förvaltningschef Maria
Persson, där hon ber
Johan Johansson och
hans familj om ursäkt.
Samtidigt pågår de
fackliga förhandlingarna med kommunen.
Det var vid en presskonferens i maj, som handlade
om brister som upptäckts
i skolan i samband med
Yaras död, som Maria
Persson, chef för barnoch ungdomsförvaltningen, sa att rektorn skulle
stängas av från sitt arbete.
– Mitt ordval när jag sa
att Johan skulle stängas
av blev fel och jag förstår
att det framstod som att
Johan straffades. Jag är
uppriktigt ledsen för det
och vill därför be både Johan och hans familj om
ursäkt, säger Maria Persson.
– Jag har hela tiden
sagt, och jag vill upprepa,
att jag har förtroende för
Johan och det arbete han
gjort. Jag ångrar mitt ordval och jag är djupt berörd
av det som hänt Johan och

hans familj, fortsätter hon
i pressmeddelandet.
När BLT når Maria
Persson på telefon säger
hon att avstängningen
inte var en disciplinär åtgärd ur arbetsgivarperspektiv.
– Nej, syftet var att
skydda Johan i det här.
Varför kommer ursäkten först nu?
– Det är nu det blivit så
uppenbart hur familjen
uppfattar det här.
Tänker du avgå som
förvaltningschef?
– Det är inte jag som fattar det beslutet.

Formfel

I onsdags hade Lärarförbundet förhandlingar i
ärendet med kommunledningen. Där hävdar Lärarförbundet att arbetsgivarna har gjort ett formfel i
samband med avstängningen. Nu ska det undersökas om kommunen hade rätt att vidta avstängning som åtgärd.
Förhandlingarna ajournerades dock, och ska
återupptas nu på onsdag,
den 26 november.
– Våra jurister utreder
hur vi kan agera vidare i
frågan. Men jag har svårt
att se hur mycket hänsyn

kommunledningen har tagit när man stänger av en
medarbetare inför riks
media. Vi borde ha resonerat om detta innan de
stängde av Johan Johansson. Det står i vårt kollektivavtal att så ska göras,
säger Steve Nilsson, re
gionchef och skolledar
ansvarig på Lärarförbundet i Växjö.

Mycket kritisk

På Sveriges Skolledarförbund är man också
mycket kritisk till kommunens agerande i ärendet.
– Vi är oerhört upprörda, och vi har så mycket
information om hur organisationen brister. Det är
under all kritik att man
har pekat ut den här rektorn alldeles för tidigt
innan man hade lagt hela
pusslet och sett var det
brister, säger Matz Nilsson, förbundsordförande
på Sveriges Skolledarförbund.

Malin Andersson

malin.andersson@blt.se
0455-770 00
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Läs mer om Sveriges
Skolledarförbunds
åsikter i ärendet på
Din åsikt sidan 35.

Sämre skolresultat. Barn i familjehem får sämre skolresultat. I Karlskrona är det endast 58 procent
få verktygen att arbeta med dessa barn, säger specialpedagog Ulrika Abrahamson. Bilden är tagen

Ny metod ska ge
BLEKINGE

Barn i familjehem har
sämre skolresultat än
andra barn, något som
kan få konsekvenser
för resten av livet.
Nu har metoden som
ska hjälpa familjehemsplacerade barn
att klara skolan kommit till Blekinge.
Om man ser till statistiken
ser framtiden för familjehemsbarn mörk ut. De
löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa, eller
hamna i missbruk och kriminalitet. Samtidigt visar
forskning att godkända
betyg från grundskolan är
den överlägset största
skyddsfaktorn mot utanförskap och psykisk ohälsa
senare i livet.
Tyvärr är det just barnen i familjehem som får
sämre skolresultat. I Karlskrona når endast 58 procent av dessa barn godkänt
i kärnämnena.
– De här barnen är en
riskgrupp. Målet med vårt

Foto: Bengt Pettersson

Jobbar för barnen. Psykologen Daniel Wallin och special
pedagogen Ulrika Abrahamson arbetar i det team som sedan
augusti utgör Skolfam i Karlskrona och Ronneby.
arbete är att fler ska gå ut
nian med godkända betyg
och att skolan ska få verktygen att arbeta med dessa
barn, säger specialpedagog
Ulrika Abrahamson.
Hon arbetar tillsammans med psykologen
Daniel Wallin i det team
som sedan augusti utgör
Skolfam i Karlskrona och

Ronneby.
Hittills
har
socialtjänsten i respektive
kommun valt ut nio barn
som ska få särskilt stöd.
Det kan handla om lästräning eller intensivkurs
i matematik, allt beroende
på vad det enskilda barnet
behöver.
– Vi gör en psykiatrisk
och en pedagogisk kart-
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Det är ont om krisstämning i de
svenska riksdagspartierna, trots
att sju av åtta med råge missade
sina egna mål för årets val. Sämst,
mätt i hur stor andel av väljarna
som försvann jämfört med 2010,
gick det för Folkpartiet. I onsdags
presenterade partiet sin valanalys.
Den visar att tappet egentligen
är än större, eftersom många folk
partister som i förra valet stöd
röstade på ett annat parti nu har
kommit tillbaka.
Den geografiska trenden är ock
så tydlig. Partiet, som en gång
i tiden var ett starkt folkrörelse
parti med förgreningar i frikyrkooch nykterhetsrörelsen ute i lan
dets kommuner, har blivit ett ut
präglat storstadsparti för akade
miker. I Blekinge förlorades exempelvis sju av 16 kommunfullmäk
tigemandat, i Stockholms stad
bara ett av tio.
Även om problemet beskrivs av
valanalysgruppen verkar kris
insikten inte riktigt ha sjunkit in.
I stället serveras krångliga akade
miska resonemang som ska bevi
sa att bilden av ett storstadsparti
är förenklat. I bland liknar det
mest en parodi.
Att ställningen är så stark i de större
städerna, står det i valanalysen,
”beror inte nödvändigtvis på att
partiet skulle driva typiska stor
stadsfrågor, utan på att partiet
höll ställningarna bättre bland ty
piska akademikergrupper och att
dessa i sin tur är fler i storstads
regionerna”.
Partiet skulle alltså inte vara
ett utpräglat storstadsparti, utan
bara ett parti som råkar driva frå
gor som är viktiga för de som bor
i storstäderna. Sådant teoretiskt,
och verklighetsfrämmande, ord
vrängeri imponerar nog knappast
i landets arbetar- eller landsbygds
kommuner. Tvärtom illustrerar
denna, smått komiska textrad,
alltför tydligt varför partiets före

”

– Det är Ryss
land som bryter
mot grundläg
gande funda
mentala folk
rättsliga prin
ciper.
Försvarsminister Peter
Hultqvist (S) har bilden klar
för sig när det gäller den
ryska upptrappningen mot
gränsen till Ukraina. Oron är
stor i både EU och hos Nato.

Blekinge & Världen
Erik Hultgren

erik.hultgren@blt.se

Förtjänar mer
än en ursäkt
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Osäkra. Inte alltid klart vad Folkpartiet vill.

trädare har svårt att nå ut utanför
sin egen snäva akademikerkrets.

Folkpar
tiet be
höver
återta
hela
landet

Det hela blir naturligtvis inte bätt
re av att det är svårt att se hur par
tiets starka profilfrågor, som Nato,
jämställdheten, skolan och kärn
kraften, egentligen hänger ihop.
En berättelse eller röd tråd som
både förklarar Folkpartiets ställ
ningstagande i dessa frågor, och
varför de är viktiga, saknas.
Det behövs ett starkt sociallibe
ralt parti även utanför storstaden,
som förstår att en bra politik för
landsbygd och medelstora kom
muner inte handlar om stöd och
bidrag, utan om att ge rätt förut
sättningar för att ekonomin ska
blomstra på egen hand. Problemet
är inte alltid partiets politik. En
god skola är nödvändigt för att
skapa lika förutsättningar över

allt och utan kärnkraftens stabila
energiförsörjning riskerar viktiga
industrier att flytta ut. Däremot är
det sällan man hör partiet lyfta
upp sina profilfrågor utifrån dessa
utgångspunkter.
På andra områden krävs en politik
utveckling. Mjuka välfärdsfrågor
har nästan helt försvunnit ur par
tiet och infrastrukturfrågor som
är nödvändiga för att hela landet
ska leva dryftas sällan. Det ojäm
na flyktingmottagandet är en
annan fråga som partiet behöver
ta tag i, och som behöver besvaras
för att tilliten till en generös flyk
tingpolitik ska kunna bestå.
Det är dags att inse att partiets
resultat är en kris, och agera där
efter.

Erik Hultgren

Ny beredning hade varit bra
n Häromdagen föreslog Folk
partiets ledare Jan Björklund
att det borde göras ett nytt
omtag i försvarsberedningen.
Omvärlden har förändrats så
pass mycket under hösten att
det skulle vara berättigat, me
nar han. I det fick han stöd av
Kristdemokraterna.
Försvarsminister
Peter
Hultqvist (S) har nu avböjt
idén. Björklund har dock rätt,
det skulle vara en klok åtgärd.
Men faktum är att försvars

”

beredningens arbete blev fär
digt ett par månader efter
Rysslands invasion av Krim,
och partierna hade redan då
klart för sig vad som var på
gång i omvärlden. Björklunds
önskan kommer nog av att re
sultaten i försvarsberedning
en var helt otillfredsställande,
utan gemensam linje.
Sverige hade sannerligen
mått väl av en mer samman
hållen bild av hur man ska be
möta den nya säkerhetspoli

tiska situationen. För nu kan
ske de realiteterna har sjunkit
ner även i Miljöpartiet. Och
vänsterpartiets Jonas Sjöstedt
(V) var ovanligt skarp när han
fördömde de kränkningar som
Sverige blivit utsatt för vid vår
kust.
Det var synd att försvarsmi
nister Hultqvist inte tog upp
den handsken.

Sylvia Asklöf Fortell

Försvarsbesluten 2004 och 2009 var ett misstag
Jan Björklund motiverar varför Folkpartiet begär att regeringen kallar in försvarsberedningen på nytt. Folkpartiledaren anser att den förvärrade säkerhetspolitiska situationen
kräver snabba förstärkningar av försvaret.

En ursäkt kostar ingenting, men kan
ändå sitta långt inne. Att Karlskrona
kommun nu till slut har bett om ur
säkt till Yara-tragedins andra offer,
rektor Johan Johansson och hans
familj, är ett välkommet men knap
past tillräckligt besked.
Efter att rektorns fru, Karin Johansson, under onsdagen valde att gå ut
i media och öppet berätta om situa
tionen har mycket fokus legat på den
presskonferens där förvaltnings
chefen Maria Persson meddelade att
rektorn tillfälligt skulle stängas av
från sin tjänst. Flera gånger upprepa
des att rektorn agerat i strid med gäl
lande regelverk, trots att vi i dag vet
att han följde kommunens egna rikt
linjer.
Att det gjordes enstaka misstag och
felaktiga uttalanden i turbulensen
efter Yaras död är förståeligt med
tanke på den situation som rådde.
Det är inte heller konstigt att led
ningen under utredningstiden valde
att stänga av enskilda personer, som
rektorn och socialtjänstens handläg
gare, från sina arbetsuppgifter.
Det som är upprörande är dels den
tvärsäkerhet med vilken kommunen
fram till nu benhårt har hävdat att
inga fel har begåtts och att rektorn
har agerat fel, dels att varken Johan
eller hans familj fick det stöd och den
uppbackning från kommunen som
de kände att de behövde. Vi kan bara
ana vilka skuldkänslor som plågade
rektorn till den gräns att han med
vetet försatte sig i en våldsam bil
olycka. Att han från sin arbetsgivare
förtjänade allt stöd i den situation
han befann sig i är alldeles uppen
bart.
Vi vet självklart inte vad som hade
hänt om kommunen, eller för den
delen sjukvården hade agerat annor
lunda. Även psykiatrin har brustit
genom att neka rektorn vård trots en
remiss från primärvården. Skillnaden
är att där redan pågår en lex Mariautredning för att utreda vilka fel som
har begåtts och hur de kan åtgärdas.
Att också kommunen gör en
ordentlig, gärna extern, utredning

om sitt agerande borde vara en själv
klarhet. Det ska inte uteslutas att en
sådan leder till att enskilda personer
får lämna sina poster.
I den ursäkt som lämnats från kom
munen finns ingen ödmjukhet inför
att andra fel har begåtts än att ord
valet under presskonferensen blev
fel. Johan och hans familj förtjänar
mer. Ett första steg är att kommunen
visar en vilja att lära sig av sina miss
tag så att samma misstag aldrig upp
repas igen.

