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Motion om neutral klädpolicy för offentligt
anställda inom Tyresö kommun
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Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat
in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en
klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha
neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler,
plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom
som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda
anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.
Svar på motionen ska bereds av kommunstyrelsen, som har ansvar för HRfrågor, och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun inrättar en
klädpolicy där kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga
religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken.
Jag vill därför understryka vikten av de värden som uttrycks i kommunens
personalpolicy. Där står att alla anställda i Tyresö kommun har samma
möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet. Som arbetsgivare
ska Tyresö kommun ge alla medarbetare lika rättigheter i fråga om arbete,
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
Kommunen tolererar inte diskriminering på arbetsplatsen. Medarbetare i

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (6)

2020-12-21 dnr 2020/KS 0140 001 7
Beslutande organ

Kommunledningsutskottet

Handlingstyp

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2020-12-16

Tyresö kommun ska visa öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde
individen och alla människors lika värde.
Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där man känner sig
välkommen och behandlad med respekt. I kommunplanen som är kommunens
övergripande styrdokument uttrycks detta genom målet "Motiverade
medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare" Tyresö kommun är en
arbetsgivare som ser olikheter som en styrka. Här ska varje medarbetares fulla
potential komma Tyresöborna till godo”.
Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna vill förbjuda kommunens
anställda att bära kläder eller tecken med religiösa, politiska, filosofiska tecken
samtidigt som de tycker att de själva inte ska omfattas av den.
I Sverige har arbetsgivare enligt diskrimineringslagen i svensk rätt en skyldighet
att motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel. Att införa en sådan
policy eller regel som föreslås i motionen kan vara indirekt diskriminering
enligt Diskrimineringslagen.
Att bära ett kors på halskedjan, eller för den del en stjärna eller halvmåne, är
inte att kränka en medmänniska. I ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle är
en sådan inskränkning ett skrämmande steg i motsatt riktning.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.
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Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda
inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt
anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö
kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda
inom Tyresö kommun.pdf
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Protokoll för kommunledningsutskottet
Datum

2020-12-16

Tid

13:00–15:00

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2020-12-18

Paragrafer

106–123

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-22

Datum då anslaget tas ned

2021-01-13

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Susann Ronström (S)
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulf Perbo (KD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef stöd- och servicekontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare , kommunstyrelseförvaltningen
Isa Strabdberg, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg , kommunstyrelseförvaltningen
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Heléne Hjerdin, avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, enhetschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Michael Johansson, byggprojektledare
Åsa Ström, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Johan Smeder, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
David Hess, projektledare , kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Martin Nilsson (S)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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