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Svar på remiss ”Nya regler för skolor med
konfessionell inriktning”
Beslut
Följande lämnas till Utbildningsdepartementet som yttrande:
Vansbro kommun anser att det är viktigt att beakta barnrättsperspektivet och
intentionerna i barnkonventionen.
Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring
hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen. Därigenom bör
det kunna råda klarhet i till exempel från om vad som tillåts vid
skolavslutningar i kyrkor. Tidigare har det funnit en osäkerhet kring detta
och riksdagens tillkännagivande att vissa konfessionella inslag får
förekomma vid skolavslutningar har inte gjort frågan mindre oklar. Därför
är det bra att konfessionella inslag nu tydligt definieras som ”inslag som
innehåller bekännelse eller förkunnande delar som tillhör en viss religion”
och att trosbekännelse, bön och andakt ges som exempel på detta.
Samtidigt tydliggörs att utförande av andra handlingar som enbart är att
inspirera och utgör firande av traditioner inte definieras som konfessionella
och därför är förenliga med skollagen. Som exempel ges psalmer som ”Den
blomstertid nu kommer” vid skolavslutningar och tändande av adventsljus i
adventstid.
De förtydligande skrivningarna om vad som anses utgöra konfessionella
inslag ger huvudmän för skolor tydlighet i planeringen, vilket är positivt.
Vansbro kommun ställer sig bakom förslaget att tillsyn och
godkännandeprövning av fristående förskolor och fritidshem övertas av en
central myndighet.
Ärendet
I betänkande Nya regler för skolor med konfessionell inriktning från
Utbildningsdepartementet redovisas uppdraget att analysera regelverket för
konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för
att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning
ska kunna införas.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Följande lämnas till Utbildningsdepartementet som yttrande:
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Vansbro kommun anser att det är viktigt att beakta barnrättsperspektivet och
intentionerna i barnkonventionen.
Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring
hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen. Därigenom bör
det kunna råda klarhet i till exempel från om vad som tillåts vid
skolavslutningar i kyrkor. Tidigare har det funnit en osäkerhet kring detta
och riksdagens tillkännagivande att vissa konfessionella inslag får
förekomma vid skolavslutningar har inte gjort frågan mindre oklar. Därför
är det bra att konfessionella inslag nu tydligt definieras som ”inslag som
innehåller bekännelse eller förkunnande delar som tillhör en viss religion”
och att trosbekännelse, bön och andakt ges som exempel på detta.
Samtidigt tydliggörs att utförande av andra handlingar som enbart är att
inspirera och utgör firande av traditioner inte definieras som konfessionella
och därför är förenliga med skollagen. Som exempel ges psalmer som ”Den
blomstertid nu kommer” vid skolavslutningar och tändande av adventsljus i
adventstid.
De förtydligande skrivningarna om vad som anses utgöra konfessionella
inslag ger huvudmän för skolor tydlighet i planeringen, vilket är positivt.
Vansbro kommun ställer sig bakom förslaget att tillsyn och
godkännandeprövning av fristående förskolor och fritidshem övertas av en
central myndighet.
Nall Lars-Göran Andersson (S) och Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar bifall till
Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor
med konfessionell inriktning, daterat 2020-03-23
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