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Slöjförbudet i Skurup stoppas av förvaltningsrätten. Domstolen framhåller att det är
normalt att varje individ bestämmer över sin egen klädsel. Dessutom är rätten att bära
religiös klädsel och andra religiösa symboler skyddad genom både regeringsformen och
Europakonventionen.

I motion till Kommunfullmäktige i Skurups kommun den 31 maj 2019 yrkade Sverigedemokraterna på
ett slöjförbud med motiveringen att ”I och med att Sverige har en extrem stor invandring från många
länder där synen på kvinnors rättigheter skiljer sig mycket åt mot vår syn på jämlikhet, så måste vi se till
att kvinnor inte hamnar i samma situation som i deras gamla hemländer med kvinnoförtryck”

Som en följd av motionen beslutade Kommunfullmäktige i Skurups kommun den 16 december 2019 att
bifalla motionen innebärande:

- att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte
ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor, och

- att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte
ska vara tillåtet i Skurups kommuns grundskolor.

Tre privatpersoner överklagade och yrkade att beslutet ska upphävas då det strider mot lag och annan
författning, inklusive internationella konventioner.

Kommunen kontrade med ”Enligt skollagen 1 kap. 6 § ska utbildningen vid offentliga skolor och
förskolor vara icke-konfessionell. Enligt kommunen ställer även detta krav som inte kan förenas med
bärandet av huvudsjal eller liknande av såväl personal som elever”.

Förvaltningsrätten i Malmö hade att pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap.
kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess
lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. I
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kapitlets 8 § anges på vilka grunder ett kommunalt beslut kan upphävas.

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Europadomstolen har prövat frågan om att bära huvudduk i skolverksamhet i olika avgöranden.
Europadomstolen har i dessa avgöranden funnit förbudet förenligt med artikel 9 punkt 2 i
Europakonventionen då huvudduksförbudet kunnat knytas till målsättningar i respektive lands
konstitution (se bl.a. Dahlab mot Schweiz, Köse m.fl. mot Turkiet och Dogru mot Frankrike). I dessa
avgöranden hade inskränkningen stöd i nationell lagstiftning eller andra konstitutionella principer.

Förvaltningsrätten konstaterar att den motion som kommunfullmäktige biföll är utformad på ett sådant
sätt att inskränkningen riktar sig mot bärandet av klädesplagg av religiösa skäl. Något förbud mot att
bära religiösa klädesplagg i skolan finns inte i nationell lagstiftning. Tvärtom är det normalt att klädseln
är något som bestäms av varje individ själv.

Förvaltningsrätten framhåller att rätten att bära religiös klädsel och andra religiösa symboler är skyddad
genom både regeringsformen och Europakonventionen. Det finns möjlighet att förbjuda elever och
lärare att i vissa enskilda fall bära viss klädsel. Det kan gälla när klädseln i enskilda fall väsentligt skulle
försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid laborationer
eller liknande övningar.

Det aktuella beslutet är utformat som ett generellt förbud som innebär en inskränkning av den
grundlagsstadgade religionsfriheten. En sådan inskränkning kräver stöd i nationell lag. Det saknas
sådant stöd i svensk lagstiftning.

Varken skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om inskränkningar på det sätt
som Skurups kommun gjort. Kommunfullmäktiges beslut kan, enligt förvaltningsrätten, inte bedömas
på annat sätt än stridande mot regleringen i 2 kap. 1 § första stycket punkten 6 i regeringsformen samt
artikel 9 i Europakonventionen.

Eftersom det överklagade beslutet strider mot lag eller annan författning ska det upphävas i enlighet
med 13 kap. 8 § fjärde punkten kommunallagen.

Mikael Kindbom

Instans: Förvaltningsrätterna

Rättsområden: Skola och utbildning, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen
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LEXNOVA NYHETER

Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall,

lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler

säkerställer du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte berör dig.

Läs mer på lexnova.se/nyheter
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