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§ 27

Svar på motion om trygghet och religionsfrihet inom HVBverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln-Teike (SD) inkom den 15 november 2016 med en motion
angående Trygghet och Religionsfrihet inom HVB-verksamheten.
Motionären för fram att det i Sverige råder religionsfrihet. Enligt
motionären innebär det att man får utöva sin religion men även att man inte
ska bli påtvingad någon religion. Motionären menar att då man kan ha
lämnat sitt tidigare land på grund av förtryck från en annan kultur så ska
man inte behöva återuppleva detta förtryck i Habos HVB-boenden.
Boendet ska vara en plats där både boenden och anställda känner sig säkra
och för att få en trygg och säker verksamhet så föreslår motionären att
Habo kommuns HVB-verksamhet och dess externa utövare inte ska
bedriva några religiösa tillställningar i boendena.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-02-10 att det är riktigt att det i
Sverige råder religionsfrihet. Denna säkras i Regeringsformen andra
kapitlet där de samlade grundläggande fri och rättigheterna yttrandefrihet,
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och
religionsfrihet finns samlade. Religionsfriheten innebär en frihet att ensam
eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Regeringsformen gäller också för verksamhet som bedrivs av Habo
kommun och för de individer som har sitt ordinarie boende genom
kommunens försorg. Att utöva sin religion är en grundlagsskyddad
rättighet i Sverige. Naturligtvis innebär en rättighet också skyldigheter.
Exempel är att utövandet ska bedrivas med respekt för andra boenden och
att ingen ska känna något tvång att delta. Kommunstyrelsen beslutade den
15 mars 2017 att föreslå att motionen ska avslås.
Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.
Morgan Malmborg (-), Anders Rickman (L), Elisabeth Malmborg (SD) och
Hans Jarstig (KD) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
och dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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