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John Ola Nilsson (V)
Patrick Reslow (-)
Sasha Steneram (M)
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Rickard Åhman Persson (SD)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Ola Johansson (SD)
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Izabela Striner (S)
Neziya Rahman (S)
Harris Abdullah Cheema (S)
Alexandra Thomasson (V)
Gabriela Herendic (M)
Carl Hammarström (M)
Linda Obiedzinski (M)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (Nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (Enhetschef för nämnd- och ärendeberedning)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Niklas Anderberg (Utbildningschef Gy)
Johnny Funch (SACO)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Adriana Bassini Stål (Kommunal)
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Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

GYVF-2018-2766
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Olle Schmidt (L) att uppdra åt kommunstyrelsen
att utreda och utveckla förutsättningarna för ett projekt med syfte att motverka antisemitism.
Projektet ska inkludera en informationsbok om antisemitism och motionen yrkar på att detta
initiativ ska bli obligatoriskt i alla Malmö stads skolor, som en integrerad del i
samhällsundervisningen och i skolans grundläggande demokrati- och värderingsuppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden och
kulturnämnden fått i uppdrag att avge yttrande om motionen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till
pågående arbete för att motverka antisemitism.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens första att-sats ska anses besvarad.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens andra att-sats ska avslås.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionens tredje att-sats ska avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Juan-Tadeo Espitia och Mediha Ahmadi Pir Hosseinan (båda S) yrkar med
instämmande av John Ola Nilsson (V) att motionens första att-sats anses besvarad samt att
motionens andra och tredje att-sats ska avslås.
Joel Laguna Ascacivar (L) och Bassem Nasr (MP) yrkar med instämmande av Patrik Reslow
(-) och Rickard Åhman Persson (SD) att motionens första och andra att-sats ska bifalls och
att den tredje att-satsen ska anses besvarad.
Gunn Hanéll (M) yrkar
1) att motionen återremitteras till förvaltningen.
2) För det fall nämnden beslutar att motionen inte återremitteras till förvaltningen; att
motionen i sin helhet ska anses besvarad.
Nämnden ajourneras för överläggning kl. 11:50-12:00.
Beslutsgång

Avseende Gunn Hanélls (M) yrkande om att återremittera motionen till förvaltningen
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.

3

Reservation

Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) anmäler gemensam reservation, se bilaga.
Nämnden väljer att ställa proposition vardera av de tre att-satserna i motionen:
1. "(...) Utreda och Utveckla förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitism i Malmö(...)"
Ordföranden ställer sitt eget och Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses besvarad
mot Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under
proposition och finner att nämnden beslutar att motionens första att-sats ska anses besvarad.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordföranden och Gunn Hanélls (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för ordförandens och Hanélls yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars
och Nasrs yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens och Hanélls yrkande. Se
voteringsbilaga 1.
2."(...)detta projekt inkluderar framtagandet av en särskild informationsbok om antisemitism(...)"
Ordföranden ställer Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses besvarad mot Joel
Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under
proposition och finner att Hanélls yrkande faller.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande att avslå motionens andra att-sats mot Joel Laguna
Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande att bifalla att-satsen under proposition och
finner att nämnden beslutar att motionens andra att-sats avslås.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) och Bassem Nasrs (MP) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars och Nasrs yrkande
och 2 som avstår från att rösta beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. Se
voteringsbilaga 2.
3. "(...)anmoda ansvariga utbildningsnämnder att detta initiativ blir obligatoriskt i alla Malmö stads
skolor(...)"
Ordföranden ställer sitt eget yrkande att avslå motionens tredje att-sats mot Joel Laguna
Ascacivars (L), Bassem Nasrs (MP) och Gunn Hanélls (M) yrkande att att-satsen ska anses
besvarad under proposition och finner att nämnden beslutar att motionens tredje att-sats ska
avslås.
Votering begärs.
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Joel Laguna Ascacivars (L), Bassem Nasrs (MP) och Gunn Hanélls (M)
yrkande.
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande mot 5-nej röster för Ascacivars, Nasrs och Hanélls
yrkande och 2 som avstår från att rösta beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. Se
voteringsbilaga 3.
Särskilt yttrande, reservationer, röstförklaring

Rickard Åhman Persson (SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensam reservation, se bilaga.
Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) anmäler särskilt yttrande, se bilaga.
Bassem Nasr (MP) reserverar sig mot beslutet.
Joel Laguna Ascarcivar (L) reserverar sig mot beslutet.
John Ola Nilsson (V) och socialdemokraterna anmäler gemensam röstförklaring, se bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse om remiss av motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism
Förslag till yttrande om remiss av motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism
Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
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Reservation

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram en skolbok mot antisemitism.
GYVF-2018-2766
Motionärens redogörelse över den utsatthet och antisemitism som präglar de judiska trosbekännarnas
levnadsförutsättningar i Malmö kan ingen argumentera mot.
Det är en välkänd, oacceptabel situation som måste förändras.
Moderaterna förutsatte att förvaltningen, i sitt svar, skulle presentera ett svar som innebar ett fördjupat
arbete för denna, inom förvaltningens ansvarsområden, mycket angelägna fråga. Förvaltningen refererar i
sin tjänsteskrivelse att många insatser redan genomförs, men vilka dessa insatser är och vad de resulterat till,
är oklart. Vi önskar att det vid kommande ärende där motiveringen är att arbetet redan görs, finns utförlig
information om insatser, förslag och genomförda projekts resultat.
Därför yrkade vi
1) att motionen återremitteras till förvaltningen.
2) För det fall nämnden beslutar att motionen inte återremitteras till förvaltningen; att motionen i sin
helhet ska anses besvarad.
Nämnden ajourneras för överläggning kl. 11:50-12:00.
Eftersom vi inte fick gehör för vår argumentation avseende en återremittering anmälde vi
Reservation mot att beslutet fattades idag.

Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

Gabriella Herendic (M)

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-10-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Voteringslista: §122

Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism,
GYVF-2018-2766
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringsbilaga 1
Ledamot

Ja

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
5

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X

Voteringsbilaga 2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
5

2

Ja

Nej

Avstår

Voteringsbilaga 3
Ledamot
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-10-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Juan-Tadeo Espitia (S), Ordförande
Bassem Nasr (MP), Vice ordförande
Gunn Hanéll (M), Andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S), Ledamot
Christian Kutzner (S), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Björn Johansson (S), Ledamot
John Ola Nilsson (V), Ledamot
Patrick Reslow (-), Ledamot
Sasha Steneram (M), Ledamot
Joel Laguna Ascacivar (L), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Britt-Marie Nilsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
5

2

7
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-26
Ärende: GYVF-2018-2766

Yttrande över Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Förvaltningen menar att remissen skall anses besvarad på grund av pågående arbete i
demokratiberedningen.

Sverigedemokraterna menar primärt att motionen borde bifallits, men alternativt i andra hand att de två
första att-satserna borde bifallas och den tredje anses besvarad.

Nämnden beslutade att anse motionen besvarad varför vi reserverar oss mot detta beslut.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Staffan Appelros

____________________________
Patrick Reslow
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Särskilt yttrande

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram en skolbok mot antisemitism.
GYVF-2018-2766
Motionärens redogörelse över den utsatthet och antisemitism som präglar de judiska trosbekännarnas
levnadsförutsättningar i Malmö kan ingen argumentera mot.
Det är en välkänd, oacceptabel situation som måste förändras.
Det är ytterst angeläget att samtliga institutioner i Malmö stad genom internutbildning förändrar det
förhållningssätt som florerar i dagens samhälle. Krav skall ställas på att samtliga kommunala, statliga
verksamheter, utbildar för att förändra de attityder som förekommer i vår stad.
Vuxensamhällets ansvar måste tydliggöras och förändras så att samtliga religioner har rätten till en
likvärdig samhörighet.
Attityder mot
utvecklas i samhället av vuxnas förhållningssätt. Kommentarer och åsikter, färgar och påverkar barn och
ungdomar under deras uppväxttid.
Skolans del av ett barns uppväxt är begränsat och tillika reglerat i lag, förordningar och skolplaner. Samtliga
skolformer från förskola – vuxenutbildning skall genomsyras av att alla, ungdomar och vuxna följer
regelverken och att svenska lagar är de enda lagar som styr det svenska samhället.
Malmö har under kommunstyrelsen, en Demokratiberedning med uppdrag att arbeta med dessa frågor.
Uppdraget omfattar, förhoppningsvis, samtliga nämnder och bolag.
Frågan är hur denna beredning hittills har arbetat med sitt uppdrag? Vilka resultat har/kan man redovisa
avseende förändrade attityder i samhället? Har någon utomstående part analyserat och redovisat resultatet av
beredningens åtgärder?
Är LIKABEHANDLING bara ett ord? Kan Demokratiberedningen påvisa åtgärder/resultat som
förändrat några institutioners agerande och resultat?
Om Demokratiberedningens arbete resulterat i förändring hade troligtvis inte motionen behövts skrivas.
Alla individer har rätt till ett likvärdigt förhållningssätt och bemötande, rätten att accepteras och
rätten att respekteras.
Med anledning av ovan föreslog moderaterna i nämnden att motionen skulle anses besvarad.
Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

Gabriella Herendic (M)
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Röstförklaring

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ämnar härmed
inkomma med en röstförklaring angående punkt 8 på dagordningen för mötet den 26/10 rörande
motionssvaret till Olle Schmidts motion om en informationskampanj om antisemitism på Malmös
skolor.
Vi vill med denna röstförklaring understryka att vi i generellt håller med motionären om den
problembeskrivning som förs fram i motionens brödtext, såväl rörande problemen med de ökade
uttryck för antisemitism som behovet att förstärka kommunens arbete mot densamma.
Vi vände oss däremot de två attsatser rörande konkreta åtgärder som motionären föreslår, varför vi
röstat för att avslå dessa. Vi hyser starka tvivel mot att ett obligatoriskt utbildningsmaterial för alla
elever skulle vara det bästa sättet att mota antisemitiska åsikter och handlingar. Vidare vill vi som
folkvalda inte gå in och direkt arbetsleda våra lärare utan ser styr hellre värdegrundsarbetet genom
att allmänt stärka skolans demokratiuppdrag och genom att ge resurser till pedagogisk inspiration.
Det finns en Demokratiberedning som lyder under kommunstyrelsen och som ha i uppdrag att såväl
kartlägga det arbete som idag genomförs mot antisemitism i vår stad, som att ta fram förslag på nya
åtgärder för att förstärka det arbete som genomförs. Från våra partier vill vi invänta resultatet av
detta arbete och ser också gärna att de åtgärder som tas fram för skolan sker i samverkan, inte bara
med de grupper som utsätts för antisemitiskt hat, utan också med lärarna. Genom att engagera
lärarna med sin kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa att de åtgärder som utformas såväl
kommer att tillämpas som blir effektiva och ändamålsenliga.

Socialdemokraternas ledamöter i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Vänsterpartiets ledamöter i Gymansie- och Vuxenutbildningsnämnden

