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

GRF-2018-11777
Sammanfattning

I motionen föreslås att förutsättningarna för ett projekt i syfte att motverka antisemitism i
Malmö ska utredas och att detta projekt ska innefatta framtagandet av en informationsbok på
temat, vilken skulle bli obligatorisk i alla Malmös skolor. Grundskoleförvaltningen gör
bedömningen att det idag finns tillräckliga strukturer för att säkra undervisningens kvalitet
inom läroplansområdet normer och värden. Eftersom det är upp till professionen att göra
didaktiska avvägningar för undervisningen utifrån uppdraget i läroplanen ser
grundskoleförvaltningen motionärens förslag om att göra ett visst undervisningsmaterial
obligatoriskt som svårgenomförbart.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1.Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med ändringen
att följande stycke tas bort från yttrandet "I PI Malmös strategiska arbete med
normkritik är det intersektionella perspektivet centralt. Ur detta perspektiv synliggörs
hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar samverkar, vilket möjliggör
komplexa analyser av diskriminering och förtryck. I motionens problembeskrivning
tenderar en enskild grupp att pekas ut som skyldig för diskrimineringen av en annan
grupp. Grundskolenämnden ser denna beskrivning som en för enkel bild av en mer
nyanserad verklighet. Grundskolenämnden bedömer att detta förslag, om det skulle
genomföras, behöver anpassas för att gå i linje med inriktningen i det befintliga
strategiska arbetet med normkritik"
2.Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden yrkar att följande stycke tas bort i yttrandet "I PI Malmös strategiska arbete
med normkritik är det intersektionella perspektivet centralt. Ur detta perspektiv synliggörs
hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar samverkar, vilket möjliggör komplexa
analyser av diskriminering och förtryck. I motionens problembeskrivning tenderar en enskild
grupp att pekas ut som skyldig för diskrimineringen av en annan grupp. Grundskolenämnden
ser denna beskrivning som en för enkel bild av en mer nyanserad verklighet.
Grundskolenämnden bedömer att detta förslag, om det skulle genomföras, behöver anpassas
för att gå i linje med inriktningen i det befintliga strategiska arbetet med normkritik." samt att
motionen anses vara besvarad.
John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomstöm (SD) yrkar bifall till de två första att-satserna
i motionen som lyder " att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och
utveckla förutsättningarna för ett projekt för att motverka anisemitismen i Malmö likt det
Göran Persson initierade genom Levande historia 1997" samt " att detta projekt inkluderar
framtagandet av en särskild informationsbok om antisemitism som inkluderar såväl den

3

europeiska Förintelsens historia likson antisemitismens historia i Mellanöstern" men avslag på
yttrandet.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar bifall till första att-satsen i motionen som lyder " att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och utveckla förutsättningarna
för ett projekt för att motverka anisemitismen i Malmö likt det Göran Persson initierade
genom Levande historia 1997"
Lisa Stolpe (V) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisa Stolpe (V) avser inkomma med en skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Jacob Branting (L) anmäler muntlig reservation till förmån för motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRN 181024 - Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L)
om att ta fram skolbok mot antisemitism
Yttrande - Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok
mot antisemitism
Motion
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Vänsterpartiet
Reservation Grundskolenämnden 2018-10--25
Ärende nr: 2
Motionären tar upp ett viktigt ämne som verkligen behöver belysas i
undervisningen.
Vänsterpartiet tycker dock att det är av stor vikt att styrning med tillit tillämpas
på skolområdet och att vi bör sträva efter att arbeta i linje med detta i alla led.
Därför menar vi att förslag likt det i den aktuella motionen inte bör tas på politiskt
nivå. Politikens roll är att besluta kring långsiktiga processer och dra upp riktlinjer
för verksamheterna. På vilka sätt skolor arbetar med nämndens mål och
nationella styrdokumentens uppdrag kring värdegrundsfrågor, där tex arbete
mot antisemitism och andra former av rasism ingår, bör ligga på skolnivå. Vi har
en stor tillit till de pedagoger och annan personal som finns på Malmös skolor att
arbeta med dessa frågor och tror inte på att lokalpolitiker ska detaljstyra
undervisningens innehåll.
Vi yrkade därför för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen men
nämnden beslutade istället att anse den besvarad.
Malmö 20181024
Lisa Stolpe
_________________________________
med instämmande av:
Jesper Ericsson
________________________________
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Reservation
Grundskolenämnden 2018-10-24
Ärende: GRF-2018-11777
Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok om antisemitism
Sverigedemokraterna stödjer första och andra att-satsen i motionen. Skolan har en viktig roll i kampen
mot antisemitismen och Malmö har stora problem när det gäller antisemitism. Det behövs fler
strategiska insatser mot antisemitism i Malmö. De insatser som Olle Schmidt föreslår i första och
andra att-satsen i sin motion är insatser som både är symbolisk viktiga men också påverkar och
förbättrar situationen.
Den tredje att-satsen är inte nödvändig. Sverigedemokraterna utgår ifrån att det finns en vilja bland
personalen i skolorna att motverka antisemitism. Sverigedemokraterna utgår ifrån att personalen i
skolorna följer skolans värdegrund och skulle använda sig av nya verktyg för att bekämpa
antisemitism. Det viktiga är att politiker skickar rätt signaler och skapar verktyg som lärare kan
använda sig av, precis som Olle Schmidt vill göra genom sin motion.
Om det skulle finnas förutsättningar i skolorna som skulle omöjliggöra för lärarna att motverka
antisemitism så är detta ett problem som inte kan lösas genom ett obligatorium. Då måste
förutsättningarna ändras. Det kan innebära trygghetssatsningar, fortbildning till personal eller en
kommunal kampanj mot antisemitism. Ett obligatorium utan rätt förutsättningar skulle endast leda till
att själva initiativet mot antisemitism blir impopulärt bland personalen, vilket motverkar syftet.
Sverigedemokraterna vill tillägga att det är viktigt att den antisemitism som präglat Malmö det senaste
decenniet dokumenteras och redovisas som ett exempel på hur Malmö stad misslyckades i att
upprätthålla alla Malmöbornas mänskliga rättigheter. Det är viktigt att den antisemitism som präglat
vår stad aldrig normaliseras och att dess konsekvenser aldrig glöms bort.
Vi yrkar avslag till förslaget på yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

