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§

154

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

GRF-2019-18845
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Sverigedemokraterna, om slöjförbud i
förskolan och skolan, till bl.a. grundskolenämnden och förskolenämnden för yttrande.
Grundskoleförvaltningen anser att det inte är möjligt att införa ett generellt förbud för slöja
eftersom rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom regeringsformen,
europakonventionen och diskrimineringslagen. Det är därav inte möjligt att införa ett förbud
mot slöja som har stöd i lag. Stor restriktivitet ska även gälla vid tillämpning av undantag. I
enstaka fall kan det finnas utrymme att förbjuda heltäckande slöja vid olika moment i
undervisningen och det är läraren tillsammans med rektor som från fall till fall ska avgöra om
klädseln väsentligt försvårar kontakten och samspelet mellan lärare och elever och därmed
uppfyller kraven för att kunna förbjuda heltäckande slöja vid något enstaka tillfälle.
Grundskoleförvaltningen föreslår därför att grundskolenämnden utifrån vad som ovan
beskrivits föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
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Ordförande ställer de två förslagen till beslut mot varandra och finner att
grundskolenämnden beslutar att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i
förskolan och grundskola
Förslag till beslut §112 GRNAU Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-18845

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om slöjförbud i förskolan och grundskolan
I grundskolenämndens yttrande kastar man runt begrepp som religionsfrihet och
mänskliga rättigheter utan att förstå dessa begrepps innebörd. Grundskolenämnden
är fräck nog att påstå att de står upp för barnens religionsfrihet. I yttrandet kan man
läsa att:
”Respekt ska därför visas för enskilda barns och elevers val av klädsel och liknande,
särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck”.
Att vi har politiker i Sverige som är så naiva att de tror att barnen har tagit på sig den
muslimska slöjan frivilligt, är skrämmande. Hur kommer det sig att det är bara tjejer
som tar på sig slöjan? Varför finns det inga killar som frivilligt tar på sig den
muslimska slöjan? Förklaringen till detta är att det inte är frivilligt. Muslimska kvinnor
tvingas bära slöja på grund av sitt kön. Slöjan är en symbol som visar att det är
männen som kontrollerar dessa kvinnor och att de inte är fria.
De barn som tvingas bära slöja kommer oftast från länder där slöjan på ett mycket
tydligt sätt är en symbol för förtryck. Vad slöjan symboliserar ändras inte vid Sveriges
gränser. Även i svenska skolor är slöjan en symbol för förtryck.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)

