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§100

Svar på motion (SD) angående förbud mot slöja för minderåriga flickor i
Lidköpings kommuns skolor (BSN 2018/259)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit ett förbud mot att bära
alla sorter av slöja för minderåriga flickor i skolan. Bakgrunden till motionen är att man vill
verka för en jämlik skolgång utan könssegrering, särbehandling och religiöst förtryck.
I enlighet med 2 kap 1 § regeringsformen gäller religionsfrihet gentemot det allmänna. Både
anställda och elever har rätt att utöva sin religion eller tro. Bestämmelserna framgår också i
artikel 10 respektive 9 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (EKMR) som gäller som svensk lag. En begränsning av frioch rättigheterna kräver stöd i lag. En begränsning får inte rikta sig mot en viss religion,
eftersom det kan utgöra ett missgynnande på ett sätt som är diskriminerande enligt 4 §
diskrimineringslagen.
Med andra ord är rätten att bära religiös klädsel är alltså skyddad genom både
regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. Att förbjuda generellt viss
klädsel representativ för en specifik religion för flickor i Lidköpings kommun skulle inkräkta
på religionsfriheten och vara diskriminerade mot berörda elever.
Liknande frågeställningar har tidigare prövats genom diskrimineringsombudsmannen och
Skolinspektionen. Praxis på området är att generella förbud mot heltäckande slöja utan att ta
hänsyn till de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet inte är tillåtet. Skolinspektionen
har i flera beslut framhållit att elevernas klädsel bör ses som ett individuellt uttryck som
bestäms av eleverna själva.
I förarbetena till diskrimineringslagen uttalar regeringen att det i enskilda fall kan vara tillåtet
att förbjuda elever att bära heltäckande klädsel när klädseln väsentligt skulle kunna försvåra
kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid
laborationer eller liknande. Det motionen föreslår är dock ett generellt förbud, och dessutom
ett förbud mot alla former av slöja, inte bara heltäckande sådana som niqab och burka.
Motionärerna anger att en grund för behovet av ett förbud är att en rundringning till
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kommunala förskolor i invandrardominerade områden i Stockholm, Göteborg och Malmö
resulterade i beskedet att flera förskolor uppgav att de kunde tänka sig att upprätthålla ett
slöjtvång. Ett sådant agerande skulle dock vara i strid med både skollagen och praxis från
Skolinspektionen. Om ett barn i en kommunal skola skulle komma till skolan iklädd någon
form av slöja och sedan under skoldagen tog av sig denna skulle det inte vara tillåtet för vår
personal att uppmana eller tvinga eleven att ta på sig plagget igen.
Mot denna bakgrund av föreslås att motionen avslås.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kvalitets- och utvecklingschef
Barn- och skolchef

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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