
 

 

LAGRÅDET            

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-09-13 

Närvarande: Justitierådet Mahmut Baran, f.d. justitierådet            

Mari Andersson och justitierådet Stefan Reimer  

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem 

med konfessionell inriktning 

Enligt en lagrådsremiss den 14 juli 2022 har regeringen 

(Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800). 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet               

Maud Bergkvist, biträdd av kanslirådet Hedvig Feltelius.  

Förslaget föranleder följande yttrande.  
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Förenligheten med den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

I lagrådsremissen anges som skäl för ett etableringsstopp för 

konfessionella skolor och fritidshem att det förekommer brister i 

konfessionella skolor kopplade till demokratiuppdraget, 

jämställdheten, kravet på en likvärdig utbildning samt till kravet på 

saklighet och allsidighet. Vidare har angetts att konfessionella skolor 

kan förstärka segregation och försvåra integration samt att 

våldsbejakande extremism i vissa fall kan kopplas till fristående 

skolor med konfessionell inriktning. Slutligen har anförts att de 

ändringar som tidigare beslutats och vidtagits för att komma till    

rätta med nämnda problem inte har varit tillräckliga.  

Många remissinstanser, däribland Justitiekanslern,                

Sveriges Advokatsamfund och Barnombudsmannen, har pekat       

på att det saknas mer ingående resonemang om mindre ingripande 

åtgärder. Flera remissinstanser har ifrågasatt om etableringsstoppet 

är en proportionerlig åtgärd i förhållande till de syften som ska 

uppnås och har ansett att förslaget kan strida mot flera olika fri- och 

rättigheter enligt Europakonventionen eller EU:s rättighetsstadga. 

Justitiekanslern har särskilt framhållit att den enda av de angivna 

skälen i den remitterade promemorian som skulle kunna motivera 

den inskränkning i fri- och rättigheter som förslaget innebär är att 

Sverige som sekulär stat ska ha ett skolväsende som är helt fritt från 

konfessionella inslag, medan övriga åberopade brister borde kunna 

hanteras genom mindre ingripande åtgärder såsom förstärkt tillsyn 

eller skärpning av ägar- och ledningsprövningen. 

Konfessionella inslag avser enligt definitionen i 1 kap. 3 § skollagen, i 

lydelsen enligt SFS 2022:1088 som träder i kraft den 2 januari 2023, 

bekännande och förkunnande inslag som tillhör en viss religion och 
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som initieras och genomförs av huvudmannen eller på dennes 

uppdrag. Det rör sig således inte om konfessionella inslag om en 

elev själv utövar sin religion, även om det sker under skoldagen, eller 

om det i undervisningen eller i utbildningen i övrigt förekommer 

lektioner eller andra särskilda inslag som tar sikte på att eleverna ska 

få ökad kunskap om en religion, hur denna utövas eller om den kultur 

som omgärdar denna (jfr också möjligheterna att efter ansökan 

anordna bl.a. särskild utbildning enligt 10 kap. 6 § 2 skollagen). Det 

är således enbart de förkunnande och bekännande inslagen i en 

religion och enbart i de fallen de sker på initiativ från huvudmannen, 

som inte längre ska få förekomma som en följd av det föreslagna 

etableringsstoppet. Det föreslås inte heller längre något etablerings-

stopp i förhållande till vilka huvudmän som får etablera nya skolor 

och fritidshem, utan lämplighetsprövningen av huvudmannaskapet 

ska göras lika för alla och på sedvanligt sätt. 

Lagrådet saknar ett särskilt avsnitt där en proportionalitetsbedömning 

görs.    

Lagrådet noterar dock att staterna – vid den avvägning som ska 

göras vid en proportionalitetsbedömning – har en bred bedömnings-

marginal i frågor som gäller förhållandet mellan staten och religionen 

liksom inom området för utbildning och undervisning, inte minst när 

denna finansieras av allmänna medel (jfr bl.a. Europadomstolens 

dom den 10 januari 2017 i målet Osmanoḡlu och Kocabaṣ mot 

Schweiz p. 92). Det bör också noteras att etableringsstoppet föreslås 

genomföras på så sätt att konfessionella inslag inte får förekomma 

varken i undervisningen eller i den övriga utbildningen i nyetablerade 

fristående skolor och fritidshem, vilket är i överensstämmelse med 

vad som redan gäller för offentliga skolor och fritidshem.   

Lagrådet anser alltså att en tydligare proportionalitetsbedömning bör 

göras i en kommande proposition. 
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1 kap. 7 c § 

Paragrafen reglerar vad den information som ska lämnas till 

vårdnadshavare enligt första stycket ska innehålla. I andra stycket 

tredje punkten anges att informationen ska innehålla en påminnelse 

om att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt. Enligt Lagrådet 

blir lagtexten enklare om uttrycket ”en påminnelse om” stryks. Andra 

stycket får då följande lydelse.  

Informationen ska innehålla uppgifter om  

1. vilka konfessionella inslag som kan förekomma och när de kan 
förekomma,  

2. vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som erbjuds som 
ett alternativ till en aktivitet där sådana inslag ingår enligt 7 b § tredje 
stycket, och 

3. att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt enligt 7 b § andra 
stycket. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Punkten 3 motsvarar punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen 

(2022:1088) om ändring i skollagen (2010:800). Lagrådet föreslår att 

den föreslagna punkten formuleras om enligt följande. 

För en enskild som före den 2 januari 2023 har fått ett godkännande 
som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola eller gymnasiesärskola tillämpas punkt 2 i 
övergångsbestämmelserna till lagen (2022:1088) om ändring i 
skollagen (2010:800), om huvudmannen senast den 1 juli 2023 har 
anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten ska ha en 
konfessionell inriktning.   

 

 

 

 


