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Yrkande angående – Hemställan till 
Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och 
Statens Skolinspektion med anledning av 
konfessionella skolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till ledamöterna i Utbildningsutskottet i 
Sveriges Riksdag hemställa om initiativ för omgående lagändringar som möjliggör ett 
omedelbart förbud för skolor med konfessionell inriktning och konfessionella inslag i 
undervisningen och under skoldagen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att hemställa till Statens Skolinspektion om att 
myndigheten vidtar fler åtgärder och genomför bredare tillsyn i aktuella ärenden 
kopplade till konfessionella skolor i Göteborgs Stad, i syfte att barn och unga inte ska 
utsättas för religiös påverkan och tvång i skolan.  

Yrkandet 
Göteborgs Stad har långvariga och omfattande problem med skolor där elever inte får den 
undervisning de har rätt till på grund av att skolan har en konfessionell inriktning eller på 
annat sätt präglas av religiös, och i vissa fall religiöst fundamentalistisk, påverkan. 
Skolinspektionen behandlar för närvarande ett ärende om en huvudman med flera 
konfessionella skolor i Göteborg, skolor som återkommande och under flera år fått kritik 
för brister i undervisningen; bland annat har obligatorisk bön och könsseparerad 
undervisning förekommit. Skolinspektionens fokus ligger nu på ägar- och 
ledningsprövning av huvudmannen. Vi anser att ansatsen bör vara bredare och fler 
åtgärder sättas in för att säkerställa elevernas undervisning, trygghet och rätt till en skoltid 
fri från religiös eller fundamentalistisk påverkan.  

I Göteborg har Sveriges otillräckliga lagstiftning tillåtit salafister, som tillhör den mest 
extrema av inriktningar inom islam, att anordna utbildning och påverka barn. Detta borde 
aldrig kunna ske. Extremistiska och fundamentalistiska krafter ska inte kunna driva 
skolor i Sverige, oavsett i vilken religiös skrud de klär sig.  

Regeringen har tagit initiativ till skärpta regler för konfessionella skolor. Det har dock 
visat sig att det saknas en majoritet för dessa förslag i Sveriges Riksdag.  

Göteborg har vid flera tillfällen skakats av händelser kring religiös fundamentalism i 
förskola och skola. Det har exempelvis handlat om dagbarnvårdare med kopplingar till 
våldsbejakande extremism och skolor där så många elever farit illa att skolan tvingats 
stänga och kommunen har fått ta hand om konsekvenserna. Vi får också tydliga signaler 
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från barn och unga som upplever sig kontrollerade och som får sin frihet beskuren i 
offentligt finansierade skolor. Med den bristande möjlighet till tillsyn kommunen har 
behöver Skolinspektionen ta ett bredare ansvar för de barn och unga som drabbas.  

När Barnkonventionen nu blivit svensk lag vädjar vi till ledamöterna i 
Utbildningsutskottet att sätta barnens rättigheter i första rummet och snarast initiera och 
bereda lagändringar som möjliggör ett omedelbart förbud för skolor med konfessionell 
inriktning och konfessionella inslag i undervisningen och under skoldagen. Religiöst 
innehåll, påverkan och tvång gentemot barn och unga ska vara förbjudet. Det ska gälla 
hela utbildningskedjan, redan från förskolan. Den grundlagsskyddade rätten till 
religionsfrihet måste värnas och den offentligt finansierade välfärden ska vara religiöst 
obunden och sekulär.  
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