
HELSINCBORG Yttrande
Barn- och utbildningsnamnden

Till Utblldnlngsdepartementet
Dnr U2020/00060/S

Yttrande over betankandet Nya regler for skolor med konfessionell

inriktning (SOU 2019:64), Dnr 208/2020

1. Inledning
Barn- och utbildningsnamnden i Helsingborgs stad (Staden] bar tagit del av betankande "Nya
regler for skolor med konfessionell inriktning om konfessionella inslag i skolvasendet" och
yttrar sig harmed over innehallet.

Yttrandet struktureras med utgangspunkt i de forslag som lamnas i betankande och beror
foljande omraden: defmitioner av begrepp i skollagen och tillhorande foljdforslag,
etableringsstopp, agar- och ledningsprovning och ny skolmyndighet.

2. Defmitioner av begrepp och foljdforslag
Staden delar utredningens uppfattning att det finns en gransdragningsproblematik nar det
galler konfessionella inslag i forhSllande till begreppen utbildning respektive undervisning.
Staden ser darfor positivt pi att dessa begrepp fortydligas i skollagen och att defmitioner
hanforliga till konfession definieras.

Den problematik som framst finns i fbrskolan riskerar dock att kvarsti aven med de
fortydliganden som utredningen fbreslar. Detta da fbrskolans verksamhet i sin helhet ar
hanfbrlig till "undervisning". Med hansyn till barnens unga alder i forskolan och att det saknas
en reell mojlighet for dem att avsta fran konfessionella inslag, menar Staden att en annan
Ibsning bbr bvervagas for forskolan

1 anslutning till utredningens forslag om att konfessionella inslag ska definieras, uttrycker
utredarna att definitionen inte utgor ett hinder for till exempel elever i kommunala skolor att

pa eget initiativ ordna rastaktiviteter med konfessionella inslag, dl definitionen tar sikte pi
aktiviteter som initieras och genomfbrs av huvudmannen. For det fall att forslaget genomfbrs i
denna del, bor det dock fortydligas att en rektor bide bar ratt och mojlighet att ingripa mot
elevinitierad religionsutovning om den inverkar negativt pi ordningen i skolan eller
sarbehandlar elever i strid med nigon av diskrimeringsgrunderna enligt diskrimineringslagen.

1 konsekvens med forslagen om defmitioner fbreslar utredningen flera fbljdfbrslag. Staden
stiller sig tveksam till forslaget att infbra en bestammelse om information om konfessionella
inslag i verksamheten. En sidan bestammelse kan fl motsatt effekt, dl det finns risk att
huvudman utglr frin att konfessionella inslag ar tillltna, fbrutsatt att information lamnas till
elever och virdnadshavare.

Nar det galler tillagget om frivilligt deltagande i konfessionella inslag anser Staden att den
reglering som finns idag ar tillracklig. Nuvarande reglering fbrutsatter att huvudmannen ar
tydlig med och informerar elever och virdnadshavare om konfessionella inslag.

Firandet av avslutningar och hbgtider i gudstjanstlokaler ar inte en ny friga for skolvasendet
Med beaktande av de beslut och de vagledningar som finns frIn de centrala
skolmyndigheterna, fir det anses utrett att skollagen tillater aktiviteter i sadana lokaler.
Staden menar att det inte finns behov av att ytterligare lagstifta om detta. Fbr det fall att
fbrslaget genomfbrs menar Staden att det ar nbdvandigt att fbrtydliga att en sIdan aktivitet
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intefar fdrlaggas till iokaler dar trossamfundet kraver att besokare vid detta tillfalle utfor
handlingar av bekannelsekaraktar eller segregerar besokare efter kdn.

3. Etableringsstopp
Ett etableringsstopp ar en ingripande atgard. I utredningens uppdrag bar det dock inte ingatt
att analysera behovet av en s^dan Stgard. 1 avsaknad av en sadan analys anser sig Staden inte
kunna ta stallning till fdrslaget. Staden menar vidare att fragan om huruvida ett
etableringsstopp ar forenligt med bland annat EKMR (europeiska konventionen om skydd for
de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna) ytterligare behover utredas
innan fdrslaget genomfdrs.

Ett mindre ingripande fdrsiag ar att istallet fdrstarka mdjligheterna for tillsynsmyndigheterna
att aterkalla tillstSnd till fdljd av dvertradelser sarskilt hanfdrliga till konfession, oavsett
huvudman.

4. Fdrsiag som rdr agar- och ledningsprdvning kopplat till demokrativillkor
Utredningen fdreslar att agar- och ledningsprdvningen ska fdrstarkas och fdrdjupas gallande
alia huvudman, med ett s^ kallat demokrativillkor.

Staden anser att de delar som demokrativillkoret fdreslas omfatta, redan inryms i gallande
regelverk. Ett godkannande kraver att huvudmannen har fdrutsattningar att fdlja de
fdreskrifter som galler fdr verksamheten, vilket i stort inbegriper de delar som
demokrativillkoren tar sikte p§. Staden staller sig darfdr tveksam till fdrslaget.

Kopplat till demokrativillkoren fdreslar utredaren att aven en huvudmannafdrsakran ska
infdras fdr de huvudman som ansdker om att godkannas fdr enskilt bedriven skolverksamhet
enligt skollagen. Det ar enligt Staden oklart vilken effekt som fdrvantas av ett sadant "intyg".
Huvudmannen ska fdlja de fdreskrifter som galler fdr verksamheten, oaktat om det intygas
eller ej. Enligt Staden leder fdrslaget, om det genomfdrs, enbart till en kontroU som svSrligen
kan genomfdras med godtagbart resultat.

1 anslutning till fdrslagen om utdkad agar- och ledningsprdvning fdreslar utredningen att
regeringen ska dvervaga att infdra en central myndighet som dels ska ha i uppgift att
godkanna enskilda som huvudman fdr fdrskolor och fritidshem som inte hdr till en fristaende
skolenhet dels ska utdva tillsyn over dessa verksamheten

Troligen har de fiesta kommuner, i likhet med Staden, redan anpassat sin organisation till de
utdkade krav pa agar- och ledningsprdvning som infdrdes den 1 januari 2019. De uppgifter
som tillkommer om utredningens fdrsiag genomfdrs ar, mot bakgrund av den anpassning som
redan gjorts till fdljd av utdkade krav, mdjliga att hantera aven om det kommer att krava
ytterligare resurser.

Fdrdelen med att inratta en central myndighet ar att fdrutsattningarna for ett likvardigt
fdrfarande fdr alia huvudman inom fdrskola och i vissa fall fritidshem dkar. Det skulle troligen
ocks§ fdr m2nga kommuner innebara en lattnad om en central skolmyndighet infdrdes, utifrSn
ett resursperspektiv eftersom det ekonomiska laget fdr Sveriges kommuner ar anstrangt.

Helsingborg den 16 april 2020

/"

^^^a Winberg'Nordstrdm
Ordfdrande [L)

Barn-och utbildningsnSmnden • 251 89 Heisingbotg

Telefon 042-10 50 00 ' bam.utbildningsnamnd@helsingborg.se



HELSINCBORC

Barn-och utbildningsnamnden

§ 36 Dnr 00208/2020

Yttrande over betankandet Nya regler for skotor med konfessionell
inriktning (SOU 2019:64)

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har sant ut betankandet "Nya regler for skolor med konfessionell
inriktning" pa remiss. Utredningen har haft i uppdrag att analysera regelverket for
konfessionella inslag i skolvasendet, utreda om det finns behov av att andra nuvarande regler i
skollagen samt lamna forfattningsforslag nar det galler etableringsstopp for fristSende skolor
med konfessionell inriktning.

Skol- och fritidsforvaltningens fdrslag till yttrande struktureras med utgangspunkt i de forslag
som lamnas i betankande och beror foljande omrSden: deflnitioner av begrepp i skollagen och
tillhdrande fdljdforslag, etableringsstopp, agar- och ledningsprdvning och ny skolmjmdigheL

Skol- och fritidsforvaltningens forslag ar att lamna 6ver3^rande i enlighet med upprattat
forslag till Utbildningsdepartementet.

Ordforandens fdrslag
Ordforanden instammer i forvaltningens beddmning.

Ordforandens forslag till barn- och utbildningsnamnden ar

att till Utbildningsdepartementet lamna yttrande i enlighet med upprattat forslag.

Behandling av fdrslag
Ordforanden konstaterar att det bara finns ett fdrslag till beslut och finner att barn- och
utbildningsnamnden beslutar i enlighet med ordforandens fdrslag.

Barn-och utbildningsnamnden beslutar

att till Utbildningsdepartementet lamna yttrande i enlighet med upprattat fdrslag.

Beslutet ska sklckas till

Utbildningsdepartementet

My m fy
Ordfdrandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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HELSINCBORG Protokoll■  16april2020
Barn- och utbildningsnSmnden

Plats och tid
Forvaltningskontoret, Ostra Allen 16, klockan 16:30-18:50

Beslutande
Se narvarolista p§ sida 2

dvrlga narvarande
Se narvarolista pS sida 2

Plats och tid for justering
Fdrvaltningskontoret den 16 april, klockan 19:15

Paragrafer
§§32-41

Underskrifter

C 2^
Maria Winberg Nordstrom (L), Filip Boeryd, selo^terare
ordforande

z
Martin Brolin [M), justerande
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Barn- och utbildningsnamnden

Protokoll

16april 2020

Narvaroiista

Beslutande

Ledamoter Maria Winberg Nordstrdm (L], ordforande
Alexander Svensson [M), l:e vice ordforande
Maria Ward (S), 2:e vice ordforande
Martin Brolin (M)
Linus Hannedahl (C)
Nathalie Eriksson (S)
Oskar Fridolf (S)
Vehid Stovrag (S]
Pontus Andersson (SD)
Magnus Mellgren (SD)

Tjanstgorande ersattare Jimmy Johansson (KD)
Emilia Kulevska (L)

Tiinde Hansen (S)

Ovriga narvarande

Ersattare Elin Hellqvist (S)

Tjansteman Tony Mufic, utbildningsdirektor
Maria Holm, bitradande utbildningsdirektor §§ 35-41
Birgitta Forssman, ekonomichef§§ 35-41
Filip Boeryd, namndsekreterare
Elisabeth Svenningsson, chefcontroller §§ 32-41
Mona Andersson, teamchef § 32-34

Janne Berg, systemforvaltare § 32-34
Peter Abrahamsson, verksamhetschef § 32

Jaana Nehez, lektor § 32
Annette Holm Persson, avdelningschef § 32
Thomas Wilton, utredare § 35

Julia Dahl Alnervik, jurist § 35
Maria Rosenqvist, samordnare externa verksamheter
Eva Koltai Artursson, bitradande elevhalsochef § 39

35-36
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