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§ 52 Dnr 00500/2022 

 
Yttrande över promemorian Etableringsstopp för fristående 
skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning 

Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet har remitterat förslaget om etableringsstopp för 
fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning till Helsingborgs 
stad. Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
innehållet i promemorian. 

 

I promemorian föreslås ett etableringsstopp för nya fristående skolor och 
fritidshem med konfessionell inriktning. Befintliga skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning, som uppfyller vissa kriterier, kan fortsätta bedriva 
verksamhet med konfessionell inriktning. 

 

Utbildningsdepartementet har tidigare remitterat ett förslag om 
etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell 
inriktning (SOU 2019:64). Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborgs stad 
anförde då att det saknades en behovsanalys till en så ingripande åtgärd som 
etableringsstopp. Nämnden ansåg sig därför inte kunna ta ställning till 
förslaget, (Dnr 208/2020). 

 

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. Promemorian gör också bedömningen att skolor 
med konfessionell inriktning, i sig, riskerar bidra till ökad segregation genom 
att de vänder sig till en avgränsad grupp. 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). 

 

Skol- och fritidsförvaltningen konstaterar att förslaget om etableringsstopp 
inte innebär några nya åtaganden för kommunala huvudmän. Förvaltningen 
har därför inga synpunkter att lämna på förslaget. 

Ordförandens förslag 
Ordföranden instämmer i förvaltningens bedömning. 

Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden är 

att till Utbildningsdepartementet lämna följande yttrande: 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att förslaget om etableringsstopp 
inte innebär några nya åtaganden för kommunala huvudmän. Barn- och 
utbildningsnämnden lämnar därför inga synpunkter på förslaget. 
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att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Behandling av förslag 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att till Utbildningsdepartementet lämna följande yttrande: 

 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att förslaget om etableringsstopp 
inte innebär några nya åtaganden för kommunala huvudmän. Barn- och 
utbildningsnämnden lämnar därför inga synpunkter på förslaget. 

 

att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Utbildningsdepartementet 
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