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Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i
Hylte kommun
Motivering
Den svenska religionsfriheten är reglerad i Regeringsformen 2: a kapitlet, samt i
Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter. Nuvarande Regeringsform antogs 1974 och
är en del av Sveriges grundlag vilket bland annat innebär att medborgaren eller besökaren har
friheten att välja vilken gud man tillber eller vilken trosuppfattning man vill följa. Religionsfriheten
innebär också att det ska vara möjligt att slippa påverkan från andra religioner eller religiösa
budskap om man så önskar.
Regeringsformen 2 kap andra Grundläggande fri- och rättigheter 1 § punkt 6.
religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt
eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst
för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk
sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första
meningen. Lag (2010:1408).

Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter.
Artikel 5 tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan
övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser
och att stå utanför alla samfund.
Böneutrop har nu börjat ske i flertalet kommuner runt om i landet. Att tillåta böneutrop i Hyltes
kommun eller i någon annan svensk kommun är enligt undertecknad att anse som ett direkt ingrepp
i varje individs religionsfrihet och ett allvarligt brott mot en av våra starkaste grundlagar. Vi kan
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under inga omständigheter acceptera böneutrop som tränger in i människors hem och som inte går
att undkomma.

Statsminister Stefan Löfven har sagt att frågan om böneutrops vara eller icke vara är en fråga som
kommunerna själva ska bestämma över. SD som parti tycker att vi bör införa ett nationellt förbud
mot böneutrop, men i väntan på det införa ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut:

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:
I väntan på nationella riktlinjer införa i Hyltes lokala ordningsföreskrifter texten
”Böneutrop via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet, då det för det omgivande samhället
kan upplevas som störande samt kulturellt och religiöst polariserande ”
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