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Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism; nu fråga om remiss

STK-2018-689
Sammanfattning

Olle Schmidt (L) yrkar i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och utveckla
förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitismen i Malmö likt det Göran
Pers-son initierade genom Levande historia 1997. Motionären vill att projektet tar fram en
särskild informationsbok om antisemitism samt att detta initiativ blir obligatoriskt i alla
Malmö stads skolor.
Motionen har tidigare varit på remiss hos grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden med sista svarsdatum den 1 november 2018.
Grundskolenämnden bedömde då att det fanns tillräckliga strukturer inom
grundskolförvaltningen för att säkra undervisningens kvalitet inom läroplansområdets normer
och värden. Eftersom det är upp till professionen att göra didaktiska avvägningar för
undervisningen utifrån uppdraget i läroplanen såg grundskolenämnden motionärens förslag
om att göra ett visst undervisningsmaterial obligatoriskt som svårgenomförbart. Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden avgav inget yttrande i förhållande till förvaltningens förslag
utan meddelade beslut utan motivering. Mot bakgrund av detta återgav inte heller
stadskontoret förvaltningens förslag. Kulturnämnden delade uppfattningen att det är
angeläget att sprida kunskap om och att motverka antisemitism, men valde att inte ta ställning
till skolans behov av särskilda läromedel.
Sedan ärendets senaste beredning till kommunstyrelsen arbetsutskott den 28 september 2020
har arbetet mot antisemitism intensifierats. Detta har skett för skolförvaltningarna genom
Pedagogisk inspiration. Bland annat har rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och
utanförskap tagits fram inom ramen för Öppna Malmö. Sammanfattningsvis ger rapporten
en gedigen insikt i de utvecklingsområden som skolan har, men också förslag på hur de på
lång och kort sikt kan överbryggas. Med utgångspunkt från det pågående arbetet mot
antisemitism är bedömningen att det finns behov av en förnyad remiss till
grundskolenämnden.
Förslaget är att motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism skickas
på en förnyad remiss till grundskolenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism skickas på en
förnyad remiss till grundskolenämnden.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Motionären
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