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Sammanfattning 
Malmö stad tillstyrker förslaget om att ett etableringsstopp ska införas för fristående skolor 
och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Malmö stad anser emellertid att för-
slaget även borde omfatta fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg med konfes-
sionell inriktning. Vad gäller frågan om skollagens bestämmelser om tillsyn utgör tillräcklig 
reglering för att ett godkännande av enskild huvudman ska kunna återkallas om den enskilde 
inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande önskar Malmö stad ett förtydligande 
om allvarlighetsgraden i att inte följa lagstiftningen vad gäller konfessionella inslag.  

Yttrande 
5.1 Ett etableringsstopp ska införas för fristående skolor och fristående fritidshem 
med konfessionell inriktning 
Malmö stad tillstyrker promemorians förslag men noterar att förslaget avseende etablerings-
stopp inte omfattar fristående förskolor eller enskild pedagogisk omsorg. Malmö stad anser 
att ett etableringsstopp också bör omfatta fristående förskolor med konfessionell inriktning 
och enskild pedagogisk omsorg med konfessionell inriktning. Det finns i promemorian ingen 
redogörelse för eller utveckling av skälen för att inte inkludera fristående förskolor med kon-
fessionella inslag i förslaget om etableringsstopp, utöver bedömningen att förskolan som en 
frivillig skolform för mindre barn inte bör omfattas. Förskolan utgör en mycket viktig del av 
utbildningsväsendet och spelar stor roll för barns utveckling. Det framgår av promemorian 
att problematiken som identifierats i vissa skolor även förekommer i vissa förskolor. Det 
finns en risk för förskjutning av problemet och det är därför svårförståeligt att fristående för-
skolor och enskild pedagogisk omsorg inte föreslås omfattas av förslaget om etablerings-
stopp.  
 
5.2 Det bör inte vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med konfessionell inrikt-
ning 
 
Malmö stad har inga synpunkter.  
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5.3 Regleringen om tillsyn behöver inte kompletteras 
 
Malmö stad önskar ett förtydligande om allvarlighetsgraden i att inte följa lagstiftningen vad 
gäller konfessionella inslag, detta mot bakgrund av att bristande insikt enligt 2 kap. 5 § 1 p 
skollagen (2010:800) skulle kunna avhjälpas genom ett föreläggande.  
 
5.4 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Malmö stad har inga synpunkter.  
 

Ordförande 

 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 

 

 Pernilla Mesch 
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