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2

3

§

625

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Olle Schmidts (L) motion om att ta fram skolbok mot
antisemitism besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontoret förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag till motionens andra
och tredje att-sats.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet bifaller stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutsunderlag

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)

