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Yrkande – Stoppa aktörer med koppling till 
kriminalitet och våldsbejakande extremism 
inom förskola och skola 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Grundskolenämnden får i uppdrag att leda en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp 
för granskning och kartläggning av eventuella kopplingar till kriminalitet och/eller 
våldsbejakande extremism hos samtliga fristående huvudmän inom förskola, 
pedagogisk omsorg och grundskola. I gruppen ingår representanter för 
grundskolenämnden, förskolenämnden, de kommande socialnämnderna och idrott- 
och föreningsnämnden. Gruppen ska söka samverkan med stadsledningskontorets 
avdelning för samhällsskydd och beredskap samt stadens samordnare mot 
våldsbejakande extremism. Samverkan med rättsvårdande myndigheter ska ske 
löpande.  

Yrkandet 
Inom stadens förskole- och grundskoleverksamhet finns ett stort antal fristående aktörer 
som är huvudman för förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor. Huvudmän inom 
grundskola godkänns av Skolinspektionen, kommunen kan endast lämna yttrande över 
ansökan. Fristående förskolor och pedagogisk omsorg däremot beviljas tillstånd och 
tilldelas bidrag av förskolenämnden. Av stadens ca 175 fristående förskolor och 40 
huvudmän inom pedagogisk omsorg, har dock många godkännanden som sträcker sig 
längre tillbaka i tiden då det var stadsdelsnämnden som beslutade över förskolan.  

Staden är skyldig att godkänna en huvudman som lever upp till lagens krav. Först i 
januari 2019 skärptes skrivningarna om lämplighet i Skollagen. Dessa skrivningar gäller 
dock inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Trots att kraven på lämplighet borde vara 
högre när barn är utelämnade åt en ensam vuxen i ett privat hem utan insyn.  

Sedan förskolan och skolan centraliserades 2018 har flera oegentligheter upptäckts i 
samband med godkännanden av förskolor och grundskolor. Ofta har det handlat om att 
huvudmannen har kopplingar till religiös extremism, kriminalitet och ibland även 
terrorism.  

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsyn 
ska ske i verksamheterna vart tredje år. Det har kommit till vår kännedom att enheten för 
tillsyn av fristående verksamheter inom förskoleförvaltningen inte har möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag. Resurserna räcker inte för den kontinuerliga tillsynen. Risken är hög 
att det idag finns verksamheter inom staden som inte lever upp till lagens krav, som inte 
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ger barnen den omsorg och utbildning de har rätt till och som i värsta fall utsätter barn för 
risker.  

Den avreglerade svenska välfärdssektorn erbjuder kriminella och våldsbejakande 
extremistiska aktörer en möjlighet att relativt enkelt få ut stora summor från stadens 
gemensamma tillgångar. Välfärdssektorn är en lukrativ bransch med ständigt hög 
efterfrågan. Det är inte ovanligt att fristående huvudmän driver flera bolag inom olika 
välfärdsverksamheter, ex både förskola och boende för unga på uppdrag av socialtjänsten. 
De kriminella och våldsbejakande extremistiska aktörernas nätverk av personer och bolag 
behöver kartläggas på ett samordnat sätt över hela staden. De personer som på ett 
systematiskt och bedrägligt sätt utnyttjar stadens välfärdsverksamhet för egen ekonomisk 
vinning, eller för att finansiera våldsbejakande extremism och terrorism, ska stoppas. 
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