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Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om förbud mot maskering i
kommunala inrättningar (17/KS 0239)
Sammanfattning
Fredrik Lantz (SD), Joakim Pripp (SD) och Krister Thorén (SD) föreslår i motin daterad den 7
mars 2017, inkommen den 25 september 2017, kommunfullmäktige besluta att ge lämplig
instans i uppdrag att utreda ifall det är möjligt att införa ett förbud där all maskering inklusive
den som är kulturell förbjuds i samtliga kommunala inrättningar i Motala kommun.

Beslutsunderlag


Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om förbud mot maskering i kommunala
inrättningar

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTALA KOMMUN
Kommunstyrelsen
och
Personalnämnden

2017 -09- 2 5
Diarienr.
Handlingsnr.

2017-03-07

Beslut,

Motion: förbud mot all maskering i kommunala inrättningar i Motala kommun.
I dagens Sverige där hot och våld har blivit en del av vardagen så är det för många viktigt att den som
man pratar med inte försöker dölja sin identitet genom att helt eller delvis täcka sitt ansikte.
Ett täckt ansikte uppfattas ofta som ett hot mot den som den maskerade försöker att kommunicera
med och skapar dessutom stora problem för exempelvis någon som är döv och endast kan förstå
genom att tyda kroppsspråk och läsa på läppar. Det är även viktigt att tänka på de kommunanställdas
säkerhet. Genom att göra maskering olagligt så blir verbala hot från människor som inte vill visa sin
identitet betydligt svårare att utföra eftersom människan ifråga kan avvisas, alternativt bli nekad
inträdde direkt.
Att införa maskeringsförbud ökar även känslan av trygghet samt minimerar möjligheten att undvika
missförstånd på grund av brister i kommunikationen eftersom det är svårt att tyda en person som är
maskerad. Det finns även en stor säkerhetsaspekt i det hela eftersom en maskerad person kan vara
vem som helst och kan undgå att bli identifierad på grund av just sin maskering om vederbörande
begår ett brott.

Med hänsyn till ovanstående förslår därför Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:
Att ge lämplig instans i uppdrag att utreda i fall det är möjligt att införa ett förbud där all
maskering inklusive den som är kulturell förbjuds i samtliga kommunala inrättningar i Motala
kommun.

Fullmäktigeledamot Fredrik Lantz (SD)
Fullmäktigeledamot Joakim Pripp (SD)
Fullmäktigeledamot Krister Thoren (SD)
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Källa.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stenkastarattack-pa-socialkontoret-i-akersberga?
http://www.mvt.se/nvheter/motala/kommunen-forstarker-sakerheten-vakter-redo-12427912.aspx
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