
Svar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) den 27 mars på SDUFs 
pressmeddelande den 24 mars. 
 
 
Tack för att ni uppmärksammar oss på ert utspel. När det gäller de delar i er skrivelse som 
myndigheten ansvarar för så hoppas jag att ni tycker ni kan framföra synpunkter och frågor i 
samband med de träffar vi har?  
 
Vi har berört flera av dem i tidigare brevsvar till er, i skolrådet och i de särskilda samråd vi har 
nu med anledning av de anmälda kränkningarna. Vi fortsätter att publicera all 
information vi får fram på vår webbplats, www.spsm.se/omanmalningarna. Nästa vecka 
kompletteras informationen med vår internrevisions granskning av skolornas arbete med 
likabehandlingsplaner, därefter räknar vi med att presentera utredare och utredningsdirektiv 
för en extern granskning av händelserna.  
 
Vi tror på ett fortsatt öppet och konstruktivt samarbete kring det viktiga arbete som 
återstår och vill gärna ha er med i det. 
 
Hälsningar 
Specialpedagogiska skolmyndigheten  
genom Annika Ågebrant, informationschef 
 
 
 
 
SDUF svarade följande den 27 mars: 
 
Hej, 
 
Pressmeddelandet är primärt till regeringens utbildningsdepartement, eftersom det var de 
som förlängde nuvarande generaldirektör för SPSM med tre år. 
Så de delar som står i vår skrivelse är riktat till både utbildningsdepartementet och SPSM. 
 
Sverige Dövas Ungdomsförbund har framfört våra synpunkter tidigare, i ett tidigare brev som 
blev skickat till er i december, och vi har tagit upp allt som står i vår skrivelse på möten.  
Några punkter är fortfarande inte besvarade, som t ex att Sverige Dövas Ungdomsförbund 
kräver att SPSM ska komma med en offentlig ursäkt på teckenspråk till alla drabbade. Flera 
organisationer har också tagit upp det under våra träff/möten.  
 
Om vi visste att utbildningsdepartementet funderade på att förlänga nuvarande 
generaldirektör innan de beslutade det så skulle vi ha protesterat tidigare och tagit det 
internt, men som det har förekommit så blev det inte så. Och vi fortsätter gärna vårt 
samarbete kring det viktiga arbetet som återstår ang utredningen och andra frågor. 
 
Och som sagt, vi väntar fortfarande på en offentlig ursäkt på teckenspråk från SPSM. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jannicke Kvitvær 
Intressepolitisk Sekreterare 
Sverige Dövas Ungdomsförbund 


