
 

 

 

    
 
 

 

  
 

 
 

  

     
    

      
    

 
       

             

            

           

         

          

            

            

        

         

 

           

          

          

   

 

         

           

          

          

            

          

            

        

           

 

Sid 1 (2) 

Yttrande 

Dnr 22UN98 Till: Utbildningsdepartementet 
2022-05-04 

Yttrande från Gävle kommun över 
departementspromemoria – Etableringsstopp för 
fristående skolor och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning (U 2022/01678) 

5.1 Ett etableringsstopp ska införas i skollagen 
Gävle kommun är positiv till förslaget. Gävle kommun har under en längre tid 

bedrivit ett aktivt arbete för att motverka segregation och främja likvärdighet i 

förskolor och skolor. Arbetet inleddes 2011 med att dåvarande barn- och 

ungdomsnämnden beslutade att lägga ner ett antal mindre segregerade 

högstadieskolor för att i stället skapa en större skola, Vallbacksskolan. 

Inriktningen i beslutet var att skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet och 

likvärdighet i alla skolor. Samma inriktning har funnits vid senare beslut i 

utbildningsnämnden om att förändra placeringsområden för två centrala 

skolor för att motverka segregation och främja likvärdighet. 

Under samma tid etablerades i Gävle kommun både fristående förskolor och 

skolor med konfessionella inslag och med tydligt segregerade barn- och 

elevgrupper, vilket motverkat den samlade politiska inriktningen och lett till 

negativa konsekvenser. 

Utifrån tillsyn och ägar- och ledningsprövning har utbildningsnämnden fattat 

beslut om att dra tillbaka tillståndet för en fristående förskola med 

konfessionell inriktning, beslutet har prövats rättsligt och givit nämnden rätt. 

Kommunfullmäktige har också tagit ställning för att motverka segregation och 

främja likvärdighet och har utifrån det fört en dialog med Skolinspektionen om 

etablering av en fristående skola som motverkar detta syfte. Skolinspektionen 

har i senare beslut dragit tillbaka tillståndet för denna och flera andra 

fristående skolor med konfessionella inslag och kraftigt segregerade 

elevgrupper. Även dessa beslut har prövats och befunnits hålla rättsligt. 

Gävle kommun Utbildning Gävle   Box 603, 801 26 Gävle  Besök Ruddammsgatan 27 
Växel 026-17 80 00  ug@gavle.se    www.gavle.se 
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Sid 2 (2) 

Gävle kommun anser att även de fristående förskolorna bör omfattas av ett 

etableringsstopp. Gränsdragningsproblematiken mellan utbildning och 

undervisning torde vara särskilt komplicerad inom förskolan. Så även 

säkerställandet av att deltagandet ska vara frivilligt. 

5.2 Det bör inte vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med 
konfessionell inriktning 
Gävle kommun är positiv till förslaget. 

5.3 Regleringen om tillsyn behöver inte kompletteras. 
Gävle kommun instämmer i att regleringen om tillsyn inte behöver 

kompletteras. 

Lisa Trevitt (S) 

Vice ordförande 

Utbildningsnämnden i Gävle kommun 
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