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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 13:00-15:15

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Malin Ahlström (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Annika Niehoff (avdelningschef)
Elsa Mattia (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
Moa Morin (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Birgitta Henecke (enhetschef)
Cathrine Harrysson (SACO)
Helene Åkesson (TCO/Lärarförbundet)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2019-10-29

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§124
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Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och grundskola

FSKF-2019-15366
Sammanfattning

Förskolenämnden har mottagit remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och grundskola. I motionen framgår att
Sverigedemokraterna inte anser att de värderingar som slöjan representerar hör hemma i föreller grundskola med hänvisning till, bland annat, jämställdhetsuppdraget enligt läroplan och
att den därför bör förbjudas i Malmös för- och grundskolor. Vidare betraktar de ett förbud
som en nödvändig åtgärd för att komma åt problem med hedersförtryck och religiöst tvång.
Förskoleförvaltningen anser inte att det är möjligt att införa ett generellt förbud mot slöjor
och föreslår därför förskolenämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist reserverar sig mot beslutet
och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 3.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Yrkanden

Joel Nordström (V), Linda Obiedzinski (M), Anneli Bojesson (L), Torsten Gunnarson (M)
och Surra Al Sakban (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att förskolenämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nichlas Holmgren Gellerstens yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) yrkande mot
sitt eget avslagsyrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår Nichlas Holmgren
Gellerstens (SD) yrkande.
Omröstning begärs och genomförs. Ordföranden föreslår följande ordning för
omröstningen:
Ja-röst: Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Nej-röst: Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Resultatet av omröstningen ger 11 stycken Ja-röster och 2 stycken Nej-röster. Se
voteringslista, bilaga 5.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) finner därmed att nämnden har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Ordföranden finner även att nämnden godkänner
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 191023 Remiss angående motion av Magnus
Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slö̈jf̈örbud i förskolan och
grundskola
Förslag till yttrande över Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om slö̈jfö̈rbud i förskolan och grundskola
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
slö̈jfö̈rbud i förskolan och grundskola
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Reservation
Förskolenämnden.
Ärende 5: FSKF-2019-15366.
2019-10-23.

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
slöjförbud i förskolan och grundskola

I yttrandet från Förskolenämnden utläses följande:
Slutligen varnar forskning för att förbud av slöja för att främja jämställdhet istället skulle kunna
öka ojämställdhet i utbildningssammanhang eftersom det då skulle kunna finnas en risk att
flickan eller kvinnan inte längre tillåts delta i utbildningen.10 [...] Ett införande av slöjförbud i
förskola skulle därför kunna innebära en risk att förtrycket, när sådant föreligger, fortsätter om
alternativet är att barnet inte får möjlighet att delta i utbildningen.
(FSKF-2019-15366, sidorna 3-4)

Ett införande av slöjförbud i förskolan skulle ge möjligheter till att se huruvida flickor
med slöja skulle tas ur förskola driven av Malmö stad av vårdnadshavaren eller ej.
Flickan kan möjligen omplaceras till förskoleverksamhet i privat regi, till förskola i
annan kommun eller tas ur all förskoleverksamhet. Sverigedemokraterna är
övertygade om att vid ett införande av slöjförbud i förskolan kommer mönster
uppdagas kring utsatta förskoleflickors situation. Förslaget kan hjälpa Malmö
kommun att se om slöjan är frivillig eller om vårdnadshavare tvingar flickan i fråga.
Denna notering av uppdagade mönster kan därav användas för att hjälpa de utsatta
flickorna. Att förtrycket fortsätter trots slöjförbud kan vara alldeles riktigt och om det
är fallet kan Malmö kommun hjälpa denne till ett bättre liv. Det behövs göras mer för
att hjälpa de utsatta flickorna på fler vis, inte färre.
Sverigedemokraterna yrkade på avslag på förslaget till yttrandet till förmån för att
Förskolenämnden skall föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-10-23.
Ärende nr 5. Remiss angående motion om slöjförbud i förskolan och grundskola.

På denna sammanträdespunkt skulle nämnden anta ett yttrande med nämndens åsikter
kring en motion från Sverigedemokraterna om att förbjuda barn från att bära slöja i
förskolan.
Det föreslagna yttrandet var sakligt och bra. Det beskrev tydligt hur lagstiftningen förhåller
sig till att tvinga barn till att ha eller inte ha vissa klädesplagg, det refererar även till
forskning kring slöjförbud och dess påstådda jämlikhetseffekter. Vänsterpartiet anser att
förskolan ska vara en trygg plats där barn ska få stöd och möjlighet att utvecklas till
självständiga individer. Detta är inget som uppnås genom förbud. Barn lär sig inte att de har
friheten att klä sig som de vill genom att man tvingar dem att klä sig på ett visst sätt.
Det yttersta fåtal barn som hemifrån tvingas till viss klädsel gynnas av att gå i en tillåtande
och stöttande förskola, en förskola de litar på och de känner sig trygga i. Det är så dessa
barn inte bara kan skapa sig en egen bild utan även kan få tryggheten att berätta om sina
problem. Det är bara i en kunnig och resursstark förskola som barnen sedan kan få bra hjälp.
Små flickor i Malmös förskolor stöttas därför bäst genom att gå i förskolor med goda
resurser, en kunnig och trygg personal.
Den högerpolitik Sverigedemokraterna för skapar mer utsatthet, inte mindre. Barnen hjälps
inte av en unken signalpolitik som slår mot enormt många och inte hjälper någon.
Sverigedemokraterna vill inte med sin motion stötta utsatta flickor, de vill göra billiga och
förenklade poänger. Medan de propagerar för icke-lösningar arbetar vi vidare för att stärka
Malmös förskolor.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande. Malmö, 2019-10-23
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich Clementi

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
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Förskolenämnden
Voteringslista: §124

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
slöjförbud i förskolan och grundskola, FSKF-2019-15366
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Nada Johansson (S), Ersättare
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Elin Asker (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
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