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Bildningsnämnden 

 

Remissvar gällande etableringsstopp för fristående 
skolor och fristående fritidshem med konfessionell 
inriktning 

Bakgrund 
Regeringen har utsett Hedemora kommun till remissinstans för en 
departementspromemoria (U2022/01678) med ett förslaget baseras på 
förslaget om etableringsstopp i tidigare betänkandet, SOU 2019:64  
Regeringen beslutade redan den 17 mars 2022 om propositionen Tydligare 
krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem (2021/22:157) i vilken 
merparten av utredningens, SOU 2019:64 förslag behandlades. 
Propositionen omfattar dock inte förslaget om etableringsstopp för fristående 
skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning varpå 
regeringen framtagit denna promemoria.  
Promemorian föregås, förutom av propositionen Tydligare krav på 
fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning, av 
tre andra propositioner vilka bör tas i beaktan när denna promemoria läses. 
Det handlar om de lagförslag som lämnas i propositionerna Ett mer 
likvärdigt skolval (2021/22:158), Dimensionering av gymnasial utbildning 
för bättre kompetensförsörjning (prop. 2021/22:159) samt Elevhälsa och 
stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (prop. 
2021/22:162). 
Då remissunderlaget är av tydlig politisk karaktär har förvaltningschef 
avstått att besvara remissen på delegation och lämnar därmed ärendet till 
bildningsnämnden. 
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Ärendebeskrivning 
Promemoria lämnar förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär 
att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning. 
I promemorian föreslås vidare att inte, som idag enbart undervisningen vid 
en fristående skola ska vara icke-konfessionell utan att såväl undervisningen 
som hela utbildningen, d.v.s. samtliga inslag i skoldagen ska vara icke-
konfessionella. 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Motivering till beslut 
Frågan om etableringsstopp fristående skolor och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning bör anses vara av rikspolitisk karaktär. Vidare 
intygar promemorian att förslaget inte innebär några utökade skyldigheter 
för kommunerna eller någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 
Det går heller inte att påvisa att promemorians förslag påverkar annan 
verksamhet inom Hedemora kommuns ansvarsområde.  

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden avstår att yttra sig gällande departementspromemorian  

John Steen 
Förvaltningschef  
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