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Yttrande angående – Angående yrkande att stoppa 
aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande 
extremism inom förskola och skola 
 

Yttrandet 
Nästan dagligen matas vi med information om kriminalitet och våldsbejakande 
extremism i skolan. Senast i raden är Römossekolan och dess rektor som 
förknippas med Muslimska brödraskapet och andra organisationer vars syfte är 
att omkullkasta västerländska lagar och levnadsätt. 

Vi Sverigedemokrater har under flera år varnat för dessa omstörtande aktiviteter 
som förskolebarn och skolelever utsätts för. Yrkande efter yrkande har övriga 
partier avslagit. Att avslå dem för att sent omsider kopiera yrkandena är en politik 
som barnen inte är hjälpta av. 

Detta får inte bli ännu ett skolkaos likande det katastrofala skolvalet som 
drabbade stadens skolelever. Den våldsbejakande extremismen har redan fått 
fotfäste i skolan och måste kraftfullt och skyndsamt motarbetas och stoppas. 

Med vårt yrkande ger vi än en gång övriga partier chansen att visa att de på 
riktigt bryr sig om barnens bästa. Bättre sent än aldrig. 

 
 

Bilaga 
 

1. Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att 
omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) 
samtliga verksamheter i Göteborg 
 

2. Yrkande från SD angående hemställan från Göteborgs Stad till 
skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor som har kopplingar 
till Vetenskapsskolan Safirskolan 

 

 

 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2020-08-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende 2.1.18 
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Bilaga 1

 

Yrkande angående – Hemställan till Skolinspektionen att 
omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans 
(Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att göra en hemställan till 
Skolinspektionen att Römosseskolan / Föreningen 
Framstegsskolan i Göteborgs samtliga verksamheter i Göteborg 
stoppas.  
 

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 
Många skolelever har inte samma demokratiska och allsidiga skolgång som 
andra svenska elever. Göteborgs Stad ansvarar för elevernas välmåga och 
rättigheter men trots detta påverkas barnens skolgång i islamistiska och 
antidemokratiska friskolor. Med den alltmer begränsade insynen i friskolorna är 
det av yttersta vikt att Göteborgs Stad tar sitt ansvar och skyddar barnen. 

Enligt Säkerhetspolisen finns ett flertal skolor och förskolor som drivs av personer 
med kopplingar till våldsbejakande extremism. Hundratals barn drabbas när 
skolorna används för att hamra in ideologiska budskap och skapa förutsättningar 
för att rekrytera och radikalisera. Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg 
stängdes efter kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism.  

Römosseskolan (Föreningen Framstegsskolan i Göteborg) har nyligen fått 
tillstånd att öppna ytterligare verksamhet i Göteborg. Det är ett nederlag för 
flickors frihet, för integrationen och för det demokratiska samhället. 
Römosseskolan har under drygt 20 år bedrivit verksamhet i strid med skollagen. 
 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Initiativärende 
 
Datum 2020-06-24 
 

Sverigedemokraterna 
  
Initiativärende 
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Römosseskolan har fått allvarlig kritik! 
Skolinspektionen ser mycket allvarligt på brister och problem i skolans lärmiljö. 
Lärare är hårdhänta mot elever och blundar när pojkar kränker flickor. Godtycklig 
betygssättning som gynnar pojkar. "Kränkningarna är väldigt allvarliga”. 

Det finns även kopplingar mellan Römosseskolan och en ekobrottshärva. 

 

 
Römosseskolans rektor  
Han är en av nyckelpersonerna bakom det islamiska skolsystemet. Han har 
uttalat sitt stöd för konservativa muslimska uppfattningar, bland annat i tidskriften 
Ottar och i SVT-dokumentären "Slaget om muslimerna" - han vill leva i ett land 
där sharia styr. Han sa att män kan ha fyra fruar, men inte tvärtom:  
"Jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män".  

Kvinnor bör dölja sig eftersom män har så stark sexualdrift.  
"Jag tror att Gud vill skydda kvinnan". 

 

Skollagen är tydlig 
”Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och 
fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell”  

• Alla som arbetar i skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar.  

• Inget barn ska i skolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan 
kränkande behandling. 

• Alla sådana tendenser ska skolan motverka.  
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Rektorn följer inte skollagen 
• Han vill införa Sharialagstiftning 
• Han menar att män och kvinnor har olika skyldigheter och rättigheter 
• Män har större sexualdrift än kvinnor 
• Kvinnor som inte följer de muslimska klädreglerna skapar "oro" i 

samhället 
• En man får ha fyra fruar och han får slå sin fru om hon är otrogen 
• Han vill ha en islamisk stat där politik och ekonomi styrs i enlighet med 

koranen 
• Ungdomar får inte ha pojk- eller flickvän 
• Det är inte tillåtet med sex utanför äktenskapet 
• Dans och popmusik ska undvikas 
• Mannen enligt de religiösa påbuden är familjens överhuvud. 

 

Fundamentalistiska tolkningar hör inte hemma i det svenska 
skolsystemet. 
Skolinspektionen har med all rätt under flera år kritiserat Römosseskolan för dålig 
skolmiljö och könsuppdelning. Göteborg måste motverka detta liberala 
friskolesystem som urskillningslöst släpper in religiösa samfund och sekter. 

 

Säkerhetspolisen  
SÄPO efterfrågar en lagändring för att förhindra att våldsbejakande extremister 
använder skolor som plattform. En statlig utredning förordar ett införande av ett 
demokrativillkor vid granskningen av vem som ska få driva en skola. För att hålla 
olämpliga huvudmän borta från den skattefinansierade skolmarknaden måste det 
bli betydligt svårare för dem att etablera sig 

 

Sverigedemokraterna  
Vi yrkar om en hemställan till Skolinspektionen för att dra tillbaka tillståndet för 
Römosseskolan och att Föreningen Framstegsskolan i Göteborgs samtliga 
verksamheter i Göteborgs Stad stoppas. 

Göteborgs Stad behöver ett regelverk och en policy som förhindrar att 
islamistiska och antidemokratiska friskolor att bedriva skolverksamhet i Göteborg. 

Skattemedel ska inte gå till att bedriva skolor som inte vilar på en demokratisk 
värdegrund. Göteborgs Stad måste göra allt i sin makt att stoppa alla 
extremismmiljöer i kommunen. 

 

Göteborgs Stad har ett ansvar att barn inte hamnar i klorna 
på våldsbejakande islamistiska extremister! 
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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. 
 
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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Bilaga 2

 

Yrkande angående – Hemställan från Göteborgs Stad 
till skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor som har 
kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Göteborgs Stad gör en hemställan till 
Skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor och underverksamheter som har 
kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan. 

Yrkandet 
 

Vad går först? Säkerheten för stadens barn eller islamistiska terroristers välmående? 

Göteborgs Stad måste göra allt i sin makt att stoppa alla extremismmiljöer i kommunen. 

Vid Statens Institutionsstyrelse Nereby i Kungälv har flera män med nära kopplingar till 
salafistiska extremismmiljöer jobbat med tvångsomhändertagna pojkar som har problem 
med kriminalitet och missbruk. Enligt Magnus Ranstorp (terrorforskare vid 
Försvarshögskolan) har männen en tydlig missionerande, religiös och salafistisk 
inriktning. Vissa har aktivt rekryterat till extremism.  

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. 

Flera av salafisterna som jobbat på Nereby har även arbetat på den omstridda 
Vetenskapsskolan (numera Safirskolan) där El Nadi Abdel Nasser varit vd och rektor – 
samme Nasser som Säpo och regeringen pekar ut som ett hot mot Sverige och som 
regeringen beslutat ska utvisas ur landet. Skolinspektionen har riktat hård kritik mot 
skolan och även ifrågasatt flera andra, däribland Algebraskolan.  

Minst fyra terrorister från krigets Syrien har efter hemkomsten fått anställning på 
Vetenskapsskolan. Dessutom hade styrelse och i personalen ytterligare sju personer som, 
enligt säkerhetspolisen, ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön. 

I maj 2019 slog säkerhetspolisen till mot rektorn och imamen Abdel Nasser El Nadi. Han 
är en av sex radikala islamister som togs i förvar av Migrationsverket, anklagade för att 
utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen beslutade att El Nadi utgör ett säkerhetshot 
och att han ska utvisas ur landet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Initiativärende 
 
Datum 2019-11-08 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr X 
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Abdel Nasser El Nadis bolag Kunskapsmakten AB bytte nyligen namn till West Business 
AB (Organisationsnummer 559131–1245). Mångmiljonbelopp har förts ut till 
Saudiarabien och Malta från Abdel Nasser El Nadis skolkoncern. Vid minst fem tillfällen 
har Vetenskapsskolan fört ut 950 000 kronor till bankkonton i Saudiarabien. I februari 
fördes 4,2 miljoner ut från ett annat bolag i El Nadis koncern till ett investeringskonto på 
Malta. Enligt skolan rörde det sig även i det fallet om pengar som ursprungligen kommer 
från Vetenskapsskolan, som i sin tur finansieras med skolpeng via skattsedeln.  

När islamistrektorn Abdel Nasser El Nadi sålde Vetenskapsskolan i Göteborg förband sig 
den nya ägaren att betala 250 000 kronor varje månad till hans bolag Kunskapsmakten 
AB. Avtalet innebär att 500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje 
elev på skolan kommer betalas ut till bolaget fram till den 1 januari 2028. Det framgår av 
köpeavtalet och de intervjuer som Skolinspektionen gjort i utredningen av skolans nya 
ägare.  

Den salafistiska jihadismen växer och utövar påverkan i Sverige och i Göteborg. 
Predikanter uppträder i moskéer, föreningar och på föreläsningsturnéer där 
antidemokratisk inriktning predikas. Hederskultur, könssegregering, antisemitism, 
homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister. En grogrund för individer 
att anamma salafistisk jihadism.  

Hur många andra okända extremismmiljöer finns i Göteborg? 

Salafism  

• Salafism är en bokstavstrogen tolkning inom sunni-islam och har en strikt syn på 
en odelbar gud och total underkastelse för guds lagar.  
 

• Salafister följer de tre första generationerna av profeten Muhammeds 
följeslagare. Det finns ett brett spektrum av olika grupper mellan salafism och 
salafistisk-jihadism.  
 

• Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan 
rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och 
haram (förbjudet), mellan islam och Väst. 
 

• Salafism har i vissa fall visat sig utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism 
som omfattas av terrorgrupper som al-Qaida och IS. 
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Yrkande angående – reviderat yrkande från S 
och D angående att stoppa aktörer med 
koppling till kriminalitet och våldsbejakande 
extremism inom förskola och skola 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Förskolenämnden får i uppdrag att fördjupa och utöka arbetet med tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg, i samverkan med de kommande socialnämnderna, 
stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap samt stadens 
samordnare mot våldsbejakande extremism.  

Yrkandet  
Vi kan aldrig acceptera att kriminella och/eller antidemokratiska aktörer etablerar sig 
inom varken förskola eller skola. All kriminell verksamhet inom förskola och skola måste 
förebyggas och stoppas. Förskolenämnden utövar redan idag tillsyn över fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  

Genom att stärka arbetet inom förskolenämndens tillsynsenhet kan arbetet utföras 
tillräckligt skyndsamt, samtidigt som ett samarbete kan utvecklas både med andra 
nämnder i Göteborg, som de kommande socialnämnderna, och samordnaren mot 
våldsbejakande extremism. Samordnaren har redan en god samverkan med rättsvårdande 
myndigheter som Polisen, Säpo m.fl. vilken kommer hela staden till del. Vi föreslår 
därför att det pågående arbetet med tillsyn av fristående aktörer inom Förskolenämnden 
ska fördjupas och utökas.  

Vi är mycket kritiska till hur granskningar av fristående grundskolor genomförs och 
skulle vilja se skärpningar av lagstiftningen. Göteborgs Stad måste dock rikta sina 
resurser till de områden där kommunen har ansvar och mandat att vidta åtgärder. Hur 
mycket vi än önskar få stopp på etableringen av oseriösa eller kriminella friskolor, så kan 
vi inte med nuvarande lagstiftning utöva tillsyn över fristående grundskolor.  

Att granska fristående grundskolor är ett uppdrag för Skolinspektionen och ansvar för att 
kartlägga brottslighet faller på andra statliga myndigheter som Polisen, Säkerhetspolisen 
och Brottsförebyggande rådet. Förslaget att utöka kommunens uppdrag till att granska 
och kartlägga fristående aktörer även inom grundskolan kan strida mot både 2 kap 2§ i 
Kommunallagen och 26 kap 3§ i Skollagen. Vi ser dock att stadens samordnare mot 
våldsbejakande extremism skulle kunna stötta Skolinspektionen med sin särskilda 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Särskilt yttrande                                  
 
2020-08-14 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna   
 
Ärende 2.1.18. 
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kunskap. En arbetsgrupp för att granska och kartlägga kriminalitet bland grundskolor utan 
att ha mandat för att vidta åtgärder skulle i praktiken bli helt tandlös.  
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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. Förskolenämnden 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 ska ingå representanter från 
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, de kommande socialförvaltningarna 
och idrott- och föreningsförvaltningen. 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 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-08-19 

Socialdemokraterna, Demokraterna 
  
Ärende 2.1.18 
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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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