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Arbetsdomstolens dom nr 138/91 angående avsked av lärare som gjort sig skyldig till
sexuellt ofredande av en elev
Arbetsdomstolens dom nr 138/91 bilägges.
BAKGRUND
Lärare Ö anställd 1965 tjänstgjorde som mellanstadielärare då han genom beslut den 199011-07 avskedades av länsskolnämnden med stöd av 11 kap 1 § lagen om offentlig anställning
(LOA) och då gällande 18 kap 11 § skolförordningen. Läraren befanns den 1990-09-25 genom
lagakraftvunnen dom i tingsrätt skyldig till sexuellt ofredande mot en kvinnlig elev i 12årsåldern.
I korthet var händelseförloppet det att läraren för att förbereda en kommande friluftsdag till
sin hjälp skulle ha en elev, vilket kom att bli denna flicka. Flickan var nyinflyttad och han
ville utröna om hon hade problem hon ville ha hjälp med. Han frågade henne därför för att
"testa" henne om hon ville "strippa" i en film som han skulle göra. Flickan började gråta och
ville hem. Läraren försökte per telefon förklara för flickans mor. Skolans rektor polisanmälde
händelsen, vilken ledde till fällande dom för sexuellt ofredande och bötesstraff och slutligen
till avskedande.
ARBETSDOMSTOLEN
En principiellt viktig fråga arbetsdomstolen ställer är vilken betydelse brottsmålsdomen
skall tillmätas. Arbetsdomstolen konstaterar härvid att brottet, som utförts av en lärare och
riktats mot en 12- åring elev, innefattat ett sexuellt ofredande i en för eleven utsatt situation,
som dessutom läraren tagit initiativ till. Enligt domstolen är läraren uppenbart olämplig att
inneha anställningen.
KOMMENTAR
I denna dom liksom i AD-domen 101/91, som behandlats i vårt cirkulär 1990:57, har
arbetsdomstolen funnit att grund för avskedande förelegat beträffande en lärare respektive
en behandlingsassistent, vilka gjort sig skyldiga till sexuellt ofredande av minderåriga.
De båda domarna stärker vår uppfattning om allvaret i sexuellt ofredande av barn och
ungdomar, som står i ett beroendeförhållande till en arbetstagare i kommunen. Sådana
gärningar är ägnade att vålla brottsoffret skada och är också till förfång för förtroendet för
verksamheten.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på
arbetsrättssektionen.
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