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Remissvar angående betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 

2016:78) 

I mötet med människor så ser vi mycket av oss själva. Våra värderingar och attityder blir 

blottlagda i dessa möten och när det handlar om de viktiga frågorna i livet. Den senaste tiden 

har vi fått glädjen att välkomna många nya svenskar från andra delar av världen. Detta 

utmanar också vårt sätt att vara samhälle. I vårt samhälle är religionen rättighet. Det handlar 

om rätten till sin religion och rätten att välja bort religion. Kyrkor har under årshundranden 

varit viktiga aktörer för att utvecklat skolan. Pingströrelsen är involverad i utbildnings-

verksamhet och driver skolor runt om i världen. Några av våra församlingar i Sverige driver 

förskolor och skolor. Vi skulle vilja uttrycka vår tveksamhet kring regleringen och att det kan 

bli så att vi hindras från att driva bland annat skolor och förskolor. 

Vi tror att den ideella sektorn har en viktig roll i att utveckla vårt samhälle och ser det som en 

del av vårt samhällsansvar att få vara med och bygga en bättre skola i Sverige. Att de skolor 

som vi är engagerade i gör ett bra jobb visar deras resultat. Som ett svar på oron för att 

enskilda religiösa friskolor agerar felaktigt är det naturligtvis bättre att skärpa kontrollen, ge 

skolverket större befogenheter och exempelvis möjlighet att utdöma vite till de skolor som 

inte sköter sig, än att genom förbud utestänga en hel grupp av aktörer i civilsamhället från att 

vara med och utveckla en viktig samhällsfunktion. Alla skolor även de religiösa måste följa de 

regler och lagar vi har. De religiösa inslagen måste ligga utanför den obligatoriska delen av 

undervisningen. 

I ett modernt, demokratiskt samhälle med religionsfrihet ser vi det som en självklarhet att de 

barn och familjer som valt att leva med en tro ska ha samma rättigheter som de barn och 

familjer som exempelvis vill satsa på fotboll, franska, musik eller något annat. 

För oss handlar det om att vårt samhälle behöver mer mångfald, tolerans och fakta. Det 

handlar om några tusen elever som i dag, med stöd av Europakonventionens rätt och i enlighet 

med internationella konventioner, går i friskolor som drivs av religiösa huvudmän.  

Därför vill vi på detta sätt lämna vårt yrkande. 

 

 

Daniel Alm   Andreas Ardenfors 

Föreståndare Trossamfundet Pingst Verksamhetsledare Pingst Församling 
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