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 Dnr 2019-000487 08 

KF § 114 Svar på motion om att förbjuda slöja i 
kommunens förskolor och grundskolor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att förbjuda slöja i kommunens 
förskolor och grundskolor, med anledning av att rätten att bära religiös klädsel är skyddad 
genom lag. 

Ärendet 

En motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor har inkommit från 
Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver bland annat att 
skolan ska verka för jämställdhet, men att de anser att det är omöjligt om vissa flickor ska 
bära slöja och menar att slöjförbud är en nödvändig åtgärd för att komma åt problemen 
med hedersförtryck och religiöst tvång. Motionärerna föreslår därför att kommunen ska 
besluta att införa förbud mot religiös slöja i kommunens förskolor och grundskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 26 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Nämnden svarar bland annat att rätten att 
bära religiös klädsel är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och 
diskrimineringslagen. Att generellt förbjuda viss klädsel representativ för en specifik 
religion skulle därmed inkräkta på religionsfriheten och vara diskriminerade mot 
barn/elever/personal i Tibro kommuns förskolor och grundskolor. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, med 
anledning av att rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom lag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), Heinz Barath (SD), Lennart Thunborg (SD), Thomas Morell (SD) 
och Ulf Lindström (SD) föreslår bifall till motionen. 

Alda Danial (L), Maria Marić (KD), Peter Söderlund (L), Rasmus Hägg (S) och Micael 
Algotsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen.  

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med 27 ja-röster mot 7 nej-
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röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-06-11 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-26 § 72 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-04-20  
Motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor, 2019-12-20 

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


