
 
Yttrande angående hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges 
Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella 
skolor 
 
Frågor runt lagstiftning och direktiv till myndigheter hanteras av Sveriges regering och riksdag. 
De partier som är representerade i riksdagen har upparbetade kanaler för att ta emot inspel 
kring hur eventuella justeringar bör se ut. En praxis där varje kommun vid varje tillfälle man 
ser ett behov av en lagändring eller förordningsändring skulle göra en hemställan till ett 
utskott eller till regeringen vore ohanterligt. Yrkandet bör därför avslås.  
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Yrkande angående – Yrkande från D och S 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 göra en hemställan till 
Skolinspektionen om att samtliga skolor som under skoldagen idkar 
konfessionell inriktning och har konfessionella inslag i undervisningen 
förhindras att bedriva verksamhet.  
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att göra en hemställan till regeringen 
att påskynda det av SÄPO efterfrågade regelverk som gör att varken 
våldsbejakande extremister eller andra antidemokratiska organisationer 
får bedriva skolverksamhet. 
 

3. Göteborgs Stad antar en policy som förhindrar att islamistiska friskolor 
bedriver skolverksamhet i Göteborg. 
 
 

Yrkandet 
Redan 2019 yrkade Sverigedemokraterna om ett totalt stopp för skolor som 
under skoldagen utövar konfessionell inriktning och har konfessionella inslag i 
undervisningen.  

Från att en gång ha varit en skola i världsklass, har den svenska skolan 
försämrats drastiskt. Svensk skola står inför en rad olika problem, den har blivit 
alltmer stökig, otrygg och segregerad. Vi Sverigedemokrater vill ha en skola som 
kännetecknas av trygghet, studiero och kunskapsförmedling. Vi vill se en skola 
som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en 
skola där kritiskt och konstruktivt tänkande både stimuleras och uppmuntras. 

Många skolelever har inte fått samma demokratiska och allsidiga skolgång som 
andra svenska elever. Det finns barn som växer upp med hederskultur och 
sedvänjor som strider mot svensk lag. I utsatta områden förekommer våld, 
narkotikahandel och utåtagerande missnöje mot samhället. I så kallade ”särskilt 
utsatta” områden förekommer systematiska hot, parallella samhällsstrukturer, 
extremism och hög koncentration av kriminella. För barn är det naturligtvis 
destruktivt att ständigt vistas i sådana miljöer. 
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Senast i maj 2020 varnade Säkerhetspolisen (SÄPO) för att det finns ett flertal 
skolverksamheter i Sverige som drivs av personer med kopplingar till 
våldsbejakande extremism. Hundratals barn drabbas när skolorna används för 
att få ut ideologiska budskap och skapa förutsättningar för att rekrytera och 
radikalisera. Skolinspektionen har under flera år kritiserat flera verksamheter för 
bland annat dålig skolmiljö och könsuppdelning. Vetenskapsskolan i Göteborg 
stängdes efter kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism. 
Fundamentalistiska tolkningar hör inte hemma i det svenska skolsystemet. 

Enligt SÄPO behövs en lagändring för att förhindra att våldsbejakande 
extremister använder skolor som plattform. SÄPO varnar för att radikalismen 
aktivt etableras även i förskola och dagbarnvård. Nu när de fått ögonen på sig, 
flyttar de allt längre ned i åldrarna, från friskolesektorn och utbildningsverksamhet 
till förskola och dagbarnvård.  

Vi Sverigedemokrater instämmer med SÄPO och efterfrågar ett regelverk som 
gör att varken våldsbejakande extremister eller andra antidemokratiska 
organisationer får bedriva skolverksamhet. Skattemedel ska inte gå till att bedriva 
skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund.  

Skolinspektionen men även samhället i sin helhet måste få tillgång till effektiva 
verktyg och fungerande lagstiftning för att kunna göra allt som står i dess makt att 
stoppa alla extremismmiljöer i landet. Säkerhetspolisen har beskrivit att de 
framväxande radikala grupperingar och våldsbejakande islamistiska miljöerna i 
Sverige har tiodubblats på mindre ett decennium. Det finns ett samspel mellan 
extremistiska miljöer, salafistiska predikanter och nätverk, budskap och metoder. 

Fundamentalistiska tolkningar hör inte hemma i det svenska 
skolsystemet. 
Göteborg måste motverka detta liberala friskolesystem som urskillningslöst 
släpper in religiösa samfund och sekter. 

 

 

Lagen är tydlig och obestridlig. 

Utformningen av utbildningen – 1 kap. skollagen 
5 § utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  
 
Därtill att, var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling samt att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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6 § Utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 
icke-konfessionell. 
 
7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem ska vara icke-konfessionell.  
 

”Skolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, 
lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet.” 

Läroplanernas inledande avsnitt Värdegrund och uppdrag 
Grundläggande värden 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker 
detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Saklighet och allsidighet 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 
möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar 
ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 
mot dem. 
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(Miljöpartiet) 
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Yttrande angående – Hemställan till 
Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och 
Statens Skolinspektion med anledning av 
konfessionella skolor. 
 

Vi instämmer i att Göteborgs stad inte får acceptera att barn och unga upplever sig 
kontrollerade och får sin frihet beskuren i offentligt finansierade skolor. 
Barnkonventionen har blivit svensk lag och vi måste säkerställa att barnens rättigheter 
sätts i första rummet. Göteborgs Stads 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 påverkan är enligt vår uppfattning i huvudsak kopplad till 
enskilda huvudmän och hanteras redan av skolinspektionen. 

Det bör också påpekas att konfessionella inslag i undervisningen redan idag är otillåtet 
enligt skollagen.  

Vidare hanteras frågor runt lagstiftning och direktiv till myndigheter av Sveriges riksdag 
och regering. Vi ser inte en hemställan från kommunen till riksdagen som en effektiv 
lösning. 
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Yrkande angående – Yrkande från D och S 
angående hemställan till Utbildningsutskottet 
i Sveriges Riksdag och Statens 
Skolinspektion med anledning av 
konfessionella skolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Att avslå den första beslutssatsen i yrkandet. 
2. Att bifalla den andra beslutssatsen i yrkandet. 

Yrkandet 
Införandet av fristående skolor, såväl vinstdrivande som på konfessionell grund, har 
bidragit till att elever med olika bakgrund i allt mindre utsträckning möts i en gemensam 
skola. Skolmarknaden tillåter att nästan vem som helst kan starta och driva en skola, och 
möjliggör att konfessionella skolor överhuvudtaget är tillåtna. Det är en allvarlig fråga 
som påverkar möjligheten till en likvärdig skola för elever i Göteborgs stad och i övriga 
delar av landet. I en demokrati ingår varje individs rätt att välja livsåskådning och utöva 
den. Religiös eller annan ideologisk påverkan ska inte förekomma i skolan oavsett om det 
handlar om obligatoriska eller frivilliga inslag i utbildningen.  

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om statligt huvudmannaskap för skolan i riksdagen, 
för att säkerställa en jämlik och sammanhållen skola i hela landet. Det är dock redan idag 
förbjudet med konfessionella inslag i undervisningen, vilket gör det otydligt vilken typ av 
lagändring som efterfrågas i yrkandet. Vi anser dessutom att det är varje politiskt partis 
uppgift att föra en dialog med sina respektive riksdagsledamöter om hur nuvarande 
lagstiftning brister, och hur detta påverkar kommuninvånarna. Det är djupt beklagligt att 
det inte finns en majoritet i riksdagen för att genomföra en grundlig förbättring av 
skolsystemet. Vi tror tyvärr inte att en hemställan från Göteborgs Stad kommer att 
påverka riksdagsledamöternas ståndpunkter och vill därför avslå den första beslutssatsen.  

Däremot instämmer vi i att det finns anledning att Göteborgs stad uppmanar 
Skolinspektionen att genomföra fler åtgärder och en bredare tillsyn av konfessionella 
skolor för att komma åt de problem med religiös påverkan som under många år har 
uppmärksammats på skolor i Göteborgs stad.  
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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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