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Motion från Mathias Anderssons (SD) om
skolavslutningar i kyrka
Ärendebeskrivning
Mathias Andersson (SD) inkom den 9 januari 2018 till kommunstyrelsen med en
skrivelse, genom vilken han föreslog följande:
-

Att kommunen uppmuntrar samtliga kommunala skolor att anordna
skolavslutningar i kyrkan.

-

Att kommunen vid behov är behjälplig vad gäller administrering och
liknande för att skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna
genomföras i kyrkor.

Kommunstyrelsen skickade ursprungligen motionen på remiss till
bildningsnämnden den 17 januari 2018. Ärendet med beslutsunderlag (dvs.
bildningsförvaltningens färdigställda tjänsteskrivelse inklusive förslag till yttrande)
var med som en punkt på föredragningslistan till bildningsnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 20 februari 2018. Arbetsutskottet beslutade dock på det
sammanträdet vid fastställande av föredragningslistan att ärendet skulle lyftas ut
från dagordningen eftersom man menade att det inte var färdigberett
(2018-02-20 § 18). Det som avsågs med arbetsutskottets beslut var att den rätta
gången för behandling av motioner är att de först anmäls till kommunfullmäktige
innan de eventuellt skickas till andra nämnder för inhämtande av yttrande.
Bildningsnämnden har den 13 september via kommunledningsförvaltningen fått en
begäran att bildningsnämnden senast den 5 november 2018 ska yttra sig över
motionen. Kommunledningsförvaltningen informerade samtidigt att motionen blev
anmäld till kommunfullmäktige den 19 mars 2018.

Beredning

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Skollagen markerar tydligt att skolan ska vara icke-konfessionell men innebär
ingen förändring i sak när det gäller hur skolavslutningar kan utformas. Den
svenska skolan har under en lång tid varit icke-konfessionell. Det slås fast i
skollagen. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma
religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte utsättas för religiös påverkan i
skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans
verksamhet.
Skolavslutning kan äga rum 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.
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Det är skolan som ansvarar för skolavslutningen. Det ansvaret kan inte överlåtas
utan vilar helt på rektorn. Om skolan planerar att hålla avslutningen i kyrkan så är
det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan för att försäkra sig om att det inte
kommer finnas konfessionella inslag vid avslutningen. Om kyrkan upplever att
skollagens krav inte går att förena med kyrkans uppdrag så får skolan arrangera
avslutningen på annat sätt.

Rättslig reglering
I 1 kap. skollagen (2010:800) anges i 6 § att utbildningen vid en skolenhet eller
förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.
Vidare anges i 7 § att undervisningen även vid fristående skolor, fristående
förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Däremot får
utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående
fritidshem ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska
vara frivilligt.
En allmän bestämmelse om beslutanderätt och delegation finns i 2 kap. 10 §
skollagen där det anges att rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre
organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av
särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

Bildningsförvaltningens bedömning
Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med
gällande bestämmelser. Av skollagen framgår att det är rektorn som ska leda och
samordna arbetet på sin enhet. Det framgår vidare att rektorn ska besluta om sin
enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra
författningar framgår att rektorn ska fatta. Det handlar bland annat om ansvaret för
den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet och skolans kontakter
med arbetslivet och det omgivande samhället, likväl som hur en skolavslutning ska
organiseras.
Att som kommun eller förvaltning uppmana hur en skolenhet ska organisera sina
skolavslutningar skulle således innebära att förvaltningen träder in i rektorns
uppdrag och fattar beslut som rektorn är satt att fatta enligt gällande bestämmelser.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att inte anta förslaget om att kommunen uppmuntrar
samtliga kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan, samt
att föreslå kommunfullmäktige att inte anta förslaget om att kommunen vid behov
är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att skolavslutningar så
enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Bilaga
Motion Skolavslutningar i kyrka
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Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.
Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?
Då ärendet avser förslag som inte är förenliga med gällande bestämmelser för
utbildningsverksamheten, har barn och elever inte tillfrågats.
På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?
Bildningsförvaltningens synpunkter handlar om att huvudman såväl som rektor
fullgör sitt ansvar enligt gällande bestämmelser. Det är bildningsförvaltningens
bedömning att barn- och elevperspektivet är tydligt i förvaltningens arbete med att
fullfölja dessa.

