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GRF-202119666

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

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 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.
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
grundskoleförvaltningen 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.
Gymnasie- och 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. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
motionen av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism skickas på en
förnyad remiss till grundskolenämnden.
I grundskoleförvaltningens förslag till yttrande till grundskolenämnden föreslås att
motionen fortsatt 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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det
till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler muntlig reservation.

Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen i motionen.
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Ordföranden yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt att grundskolenämnden godkänner
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
den första att-satsen i motionen, dels ordförandens förslag att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt att
grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt
att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210919 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta
fram skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

Förslag till yttrande GRN 210929 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

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

§120 GRNAU Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok
mot antisemitism

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

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

bilaga 1 Expedierat yttrande - Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L)
om att ta fram skolbok mot antisemitism(1405346)

