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Remissvar över PM - Etableringsstopp för fristående 

skolor och fristående fritidshem med konfessionell 

inriktning (U2022/01678) 

Ärendebeskrivning 
I mars 2022 lämnade regeringen förslag i en proposition till ändringar i skollagen 

(2010:800) som syftar till att öka kontrollen av konfessionella inslag i skolväsendet. 

Utbildningsdepartementet har remitterat förslaget om etableringsstopp för 

fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning till Ängelholms 

kommun. I promemorian föreslås också att det inte ska vara möjligt att utöka 

befintlig verksamhet med konfessionell inriktning utöver vad som ryms inom 

ramen för godkännanden som de redan har fått. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Synpunkter från Familje- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. 

Förslaget i promemorian motsvarar det tidigare remitterade förslaget men har en 

annan lagteknisk lösning. Som skäl till promemorians förslag anförs att 

Skolinspektionens granskningar påvisat brister i fristående skolor och fritidshem 

med konfessionell inriktning och att bristerna lett till bristande jämställdhet och 

likvärdighet. Vidare pekar promemorian på att våldsbejakande extremism kan 

kopplas till fristående skolverksamhet. Etableringsstoppet anses således motiverat 

av ”angelägna och skyddsvärda allmänna intressen, nämligen att minska risk för 

våldsbejakande extremism samt säkerställa jämställdhet, likvärdighet och minska 

risk för segregation”. (sid 55 i promemorian).  

Nämnden konstaterar att förslaget om etableringsstopp inte innebär några nya 

åtaganden för kommunala huvudmän. Nämnden lämnar därför inga synpunkter på 

förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från Utbildningsdepartementet, daterat den 11 april 2022, U2022/01678. 

PM - Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med 

konfessionell inriktning, daterat den 11 april 2022, U2022/01678. 

Nämnd: 

Familje- och utbildningsnämnden (FUN) 

Delegat: 

Chef huvuduppdrag Lärande och familj 

Delegationsrätt: 

Delegationsordning FUN, reviderad 2021-04-29. Allmänt punkt 13 - Rätt att yttra 

sig till statliga myndigheter. 

Beslut: 

-Att Familje- och utbildningsnämnden inte lämnar några synpunkter på förslaget. 

 

Lars-Ola Olsson 

Huvuduppdragschef Lärande och familj 


