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 Utbildningsdepartementet 

 

Yttrande över Etableringsstopp 

för fristående skolor och 

fristående fritidshem med 

konfessionell inriktning 

U2022/01678 
Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet 
angående Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med 

konfessionell inriktning U2022/01678 

Förslaget i korthet  
Förslaget innebär att ett etableringsstopp ska införas i skollagen dels genom att det där 

anges att såväl undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och 

fristående fritidshem ska vara ickekonfessionell, dels genom att äldre bestämmelser ska 

gälla för befintliga fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell 

inriktning. 

Utredningens förslag överensstämde i huvudsak med promemorians förslag. 

Utredningen föreslog en annan lagteknisk lösning som hade inneburit att 

etableringsstoppet införs genom bestämmelser i skollagen som angett att det fr.o.m. ett 

visst datum inte skulle vara möjligt att godkänna en enskild som huvudman om denne i 

sin ansökan har angett att verksamheten avses ha en konfessionell inriktning om den 

sökande inte angett att verksamheten ska bedrivas med en konfessionell inriktning men 

det funnits anledning att anta verksamheten kommer att ha en sådan inriktning. Många 

remissinstanser var tveksamma eller avstyrkte förslaget. 

Lärarförbundets synpunkter 
Lärarförbundet avstyrker regeringens förslag och menar att de problem som 

Lärarförbundet och andra remissinstanserna pekade på kvarstår. De övriga förändringar 

som utredningen föreslog och som är på gång att genomföras är tillräckliga. Det handlar 

framför allt om skärpning av huvudmannens ansvar för att försäkra sig om att både 

elever och föräldrar är väl införstådda med att deltagandet i konfessionella inslag är 
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frivilligt. De argument som framförs i promemorian mot konfessionella skolor kan och 

bör hanteras inom ramen för andra regelverk. Skolinspektionen har redan tillsynsansvar 

när det gäller brister i undervisningen. När det gäller frågan om konfessionella skolor 

bidrar till skolsegregering så håller Lärarförbundet med om att skolsegregering är en 

viktig fråga men att de konfessionella skolornas omfattning är så liten att den är 

betydelselös i sammanhanget. Lärarförbundet vill hellre se en ökad statlig kontroll över 

etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart konfessionella och att 

det tas ett bredare grepp i enlighet med de förslag som nu ligger på Riksdagens bord om 

skolval.  

Som framgår i promemorian så ska den sekulära staten inta ett neutralt eller opartiskt 

perspektiv i frågor om religion och inte lägga sig i medborgares religiösa eller 

konfessionella övertygelser och identiteter. Risken med det liggande förslaget är att det 

kan användas särskilt mot religioner som är mindre etablerade och växande och därmed 

går i strid mot den neutralitet som ska gälla gentemot olika övertygelser. Lärarförbundet 

vill också betona att alla människor ska kunna känna sig trygga och behandlas rättvist – 

oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning och att det även är 

vår utgångspunkt för hur vi ser på lärargärningen. Lärare ska inte arbeta mot elevers 

trosuppfattning, utan visa respekt för elevers olikhet.  
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