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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 166

Yttrande över remiss ”Nya regler för skolor
med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64)

KSN-2020-00670

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande enligt bilaga 1till Utbildningsdepartementet.

Reservation

Fredrik Ahlstedt och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD):
att inte förorda att etableringsstoppet ska införas.

Erik Pelling (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och
avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställerförst Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag
och finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Nya regler för skolor med
konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till Uppsala kommun för yttrande senast 11 maj
2020.

Betänkandet föreslår bland annat att definitioner som rör konfession ska införas i
skollagen, att konfessionell inriktning ska anmälas, att kraven på att deltagande är
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frivilligt ska skärpas samt att etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning
ska kunna införas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2020
Bilaga 1, Yttrande över remiss om Nya regler för skolor med konfessionell
inriktning(SOU 2019:64)



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande över remiss av Nya regler för skolor 
med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande enligt bilaga 1 till Utbildningsdepartementet. 

 

Ärendet 

Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Nya regler för skolor med 
konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till Uppsala kommun för yttrande senast 11 maj 

2020.  
 
Betänkandet föreslår bland annat att definitioner som rör konfession ska införas i 

skollagen, att konfessionell inriktning ska anmälas, att kraven på att deltagande är 
frivilligt ska skärpas samt att etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning 

ska kunna införas. Utredningen kan läsas i sin helhet via följande länk:  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2020/01/sou-201964/ 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Barnperspektivet har beaktats i ärendet. Perspektiven för näringsliv och jämställdhet 

bedöms inte relevanta i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-02 KSN-2020-00670 

  
Handläggare:  

Outi Ceder 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-201964/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-201964/
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Föredragning 

Uppsala kommun ser positivt på de förslag som läggs i utredningen. Förslagen om 

definitioner samt högtider och skolavslutningar bedöms ge större tydlighet och 
likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor.  

I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell 

inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen 

överväger om detta också bör omfatta förskola.  

Vidare föreslås en skärpning av ägar- och ledningsprövning som görs vid ansökan om 

godkännande att bedriva förskola och skola. Utökningen avser en prövning utifrån 
vissa demokrativillkor. Förslagen innebär också utökat område för tillsyn och viss 

utökad administration för kommunen. Uppsala kommun har i sak inga invändningar 
mot förslagen. Även om det i utredningen hänvisas till möjligheten att ta ut avgift vid 

ansökningar om godkännande, noterar Uppsala kommun att förslagen innebär en viss 
ökad kostnad.  

Slutligen delar Uppsala kommun bedömningen att det finns skäl att överväga om 
godkännande och tillsyn av fristående förskolor som i dag åvilar kommunerna i stället 
bör samlas hos en central myndighet som i dag är fallet med övriga fristående 

verksamheter enligt skollagen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2020 

• Bilaga 1, Yttrande över remiss om Nya regler för skolor med konfessionell 
inriktning (SOU 2019:64) 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Uppsala kommun ser positivt på de förslag som läggs i utredningen. Förslagen om 
definitioner samt högtider och skolavslutningar bedöms ge större tydlighet och 
likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor.  

I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell 

inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen 

överväger om detta också bör omfatta förskola.  

Vidare föreslås en skärpning av ägar- och ledningsprövning som görs vid ansökan om 

godkännande att bedriva förskola och skola. Utökningen avser en prövning utifrån 
vissa demokrativillkor. Förslagen innebär också utökat område för tillsyn och viss 

utökad administration för kommunen. Uppsala kommun har i sak inga invändningar 
mot förslagen. Även om det i utredningen hänvisas till möjligheten att ta ut avgift vid 

ansökningar om godkännande, noterar Uppsala kommun att förslagen innebär en viss 
ökad kostnad.  

Slutligen delar Uppsala kommun bedömningen att det finns skäl att överväga om 

godkännande och tillsyn av fristående förskolor som i dag åvilar kommunerna i stället 
bör samlas hos en central myndighet som i dag är fallet med övriga fristående 

verksamheter enligt skollagen.  

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 

 Datum: Diarienummer: 

 2020-04-02 

 

KSN-2020-00670 

 

265424 Lotta Vestin Utbildningsdepartementet, U2020/00060/S       

   u.remissvar@regeringskansliet.se 

Handläggare:   hugo.wester@regeringskansliet.se 

Outi Ceder 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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	Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2020-04-28
	§ 166
	Yttrande över remiss ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64)
	Beslut
	Reservation
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Yttrande över remiss Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019-64)
	Yttrande över remiss av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019-64)
	Bilaga 1


