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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Uppsala den 10 oktober 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szamari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt
Westman och Irene Zetterberg (båda S).
Ärendet
I motion av Pavel Gamov (SD), väckt den 28
maj 2012, föreslås att de kommunala skolorna
ska vara skyldiga att, i samråd med församlingarna, anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så
önskar. De föreslås också att de kommunala
skolorna ska vara skyldiga att ställa frågan om
man vill hålla sin avslutning i kyrkan till eleverna och samordna kyrkliga avslutningar om
minst 10 procent av eleverna så önskar, ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till Styrelsen för vård
och bildning, bilaga 2.
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Styrelsen för vård och bildning framför att
skolorna själva beslutar om hur skolavslutningarna ska utformas och i den planeringen
ska skollagen och Skolverkets juridiska vägledning följas. Skollagen säger att utbildningen
vid en skolenhet eller förskoleenhet med
offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Skolverket ger rektor juridisk vägledning angående skolavslutningar och anger
bland annat följande. Eleverna ska inte behöva
utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är
en del av skolans verksamhet. Det går bra att
ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så
att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet
och den gemensamma samvaron. Det får dock
inte förekomma några religiösa inslag som
bön, välsignelse eller trosbekännelse.
Föredragning
I 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) stadgas att
den offentliga makten ska utövas med respekt
för alla människors lika värde. Det allmänna
ska också motverka diskriminering av människor, bland annat på grund av nationellt eller
etniskt ursprung eller religiös tillhörighet.
Enligt 2 kap. 2 § RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge
till känna sin åskådning i politiskt, religiöst,
kulturellt eller annat sådant hänseende. Medborgaren är också gentemot det allmänna skyddad mot tvång att delta i sammankomst för
opinionsbildning eller annan meningsyttring.
Religionsfriheten, liksom den negativa religionsfriheten som beskrivs som rätten att avstå
från religion, skyddas också av artikel 9 i lagen
(1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
I 1 kap. 6–7 §§ i skollagen (SFS 2010:800)
finns bestämmelser om konfessionella inslag i
förskole- och skolverksamheten. Den svenska
skolan är icke-konfessionell. Det betyder att
det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen och att eleverna inte ska utsättas för religiös påverkan.
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Skolverket säger i sin juridiska vägledning till
skolorna att det är acceptabelt med skolavslutning i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma
samvaron. En förskola eller skola bör alltid
noga överväga om det är lämpligt att hålla en
avslutning i kyrkan eller en annan religiös
lokal. Avslutningen är en betydelsefull del av
skolans verksamhet. Det är därför viktigt att
skolan utformar avslutningen så att alla elever
kan delta och att föräldrarna kan låta sina barn
delta utan att de känner att de blir ensidigt
påverkade i någon trosriktning.
Det är rektor på varje enskild kommunal skola
som beslutar och ansvarar för skolavslutningen
liksom verksamheten i övrigt. Rektor har att ta
hänsyn till skollagen samt skolverkets riktlinjer
vilket gör att traditionella kyrkliga skolavslutningar med exempelvis bön, välsignelse
eller trosbekännelse inte är möjlig.
Kommunstyrelsen anser i likhet med styrelsen
för vård och bildning att skolavslutningarna
även framledes ska få beslutas av skolorna
själva utifrån svensk lag.
Med hänvisning till föredragningen i ärendet
föreslås avslag på motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till
beslut

