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Malmö stad
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-12-21 kl 13:00-18:40

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Utses att justera

Ewa Bertz (L)
Nicola Rabi (M)

Justeringen

2022-01-04

Protokollet omfattar

§344

Underskrifter

Sekreterare
Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

Carina Nilsson

Ewa Bertz (L)

Nicola Rabi (M)

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Janne Grönholm (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Peter Johansson (S) ersätter Sofia Hedén (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Sedat Arif (S)
Andreas Bruzelius (M) ersätter David Blomgren (M)
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Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Anna Isaksson (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) ersätter Simon Chrisander (L)
Linda Eklund (L) ersätter Roko Kursar (L)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Anton Sauer (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Jean Pierre Denape (S)
Hasse Hajar (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Bo Mats Brogren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Håkan Ask (SD)
Christer Bengtsson (SD)
Showan Shattak (V)
Lisa Stolpe (V)
Kami Petersen (MP)
Övriga närvarande
Louise Lagerlund (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Soeliah Hellwig (Praktikant)

3

4

§

344

STK-2018-689

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

Sammanfattning
Olle Schmidt (L) har inkommit med en motion om att ta fram en skolbok mot
antisemitism. Motionären yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och utveckla
förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitismen i Malmö likt det Göran
Persson 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. I ärendet har grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden getts möjlighet att yttra sig med svarsdatum
1 november 2018. Vid en förnyad remiss har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra
sig med svarsdatum 5 oktober 2021.
Grundskolenämnden bedömde vid första remisstillfället att det fanns tillräckliga strukturer
inom grundskolförvaltningen för att säkra undervisningens kvalitet inom läroplansområdet
normer och värden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avgav inget yttrande i
förhållande till förvaltningens förslag utan meddelade beslut utan motivering.
Kulturnämnden delade uppfattningen att det är angeläget att sprida kunskap om och att
motverka antisemitism, men tog ej ställning till skolans behov av särskilda läromedel. Efter
förnyat remisstillfället till grundskolenämnden föreslås kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad utifrån det som anfördes i yttrandet 2018 och det arbete
som pågår i grundskoleförvaltningen med bland annat ”Skolnätverk mot antisemitism”
som leds av Pedagogisk Inspirations samordnare mot antisemitism i skolan.
Då det finns ett flertal strukturer på plats, lokala samt nationella, för att tillhandahålla stöd
till skolverksamheterna i syfte att förbättra undervisningens kvalitet inom läroplansområdet
normer och värden, samt för att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som en del i att skapa en trygg
och säker stad för alla är den sammantagna bedömningen att motionen bör anses vara
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Olle Schmidts (L) motion om att ta fram skolbok mot
antisemitism besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Sara Wettergren och Sanna Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
John Eklöf, Nima Gholam Ali Pour och Joachim Ahlqvist yrkar bifall till första och andra attsatsen i motionen
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag avseende första och
andra att-satsen (att första och andra att-satsen ska anses besvarade med vad som redovisas
i ärendet) mot bifall till första och andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende första och andra att-satsen.
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Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende tredje att-satsen (att tredje att-satsen ska anses besvarad med vad som
redovisas i ärendet).
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionären
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211110 §400 med Reservation (M+C), (SD) och Särskilt
yttrande (L)

Förslag till beslut KSAU 211101 §625 med Muntlig reservation (M)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism

Grundskolenämndens beslut 210929 § 153 med muntlig Reservation (M)

Remissvar från grundskolenämnden

Kulturnämnden beslut 181024 §115 med Reservation (L)

Remissvar från kulturnämnden

Grundskolenämnden beslut 181024 §141 med Reservation (V) och (SD)

Remissvar från grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 181026 §122 med
Reservation (M) och (SD) och Särskilt yttrande (M)

