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Svar på motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S) och PärGöran Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Anton César (S), Birgitta Larsson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 120 lämnat en motion om att öka kunskapen
om antisemitism och rasism i Alingsås skolor.
Motionärerna föreslår följande:
-Grundskole- och gymnasielärare ges möjlighet att genomgå utbildningen
”Förintelsen, antisemitism och rasism”, anordnad av Svenska kommittén mot antisemitism
(SKMA).
-Utbildningsinsatser, temadagar eller seminarier genomförs för våra grundskoleoch gymnasieelever. Syftet är att öka elevers kunskap om förintelsen samt om antisemitism
och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle.
-Kultur och utbildningsnämnden ansöker om extern finansiering från SKMA och
därtill kopplade Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, för att genomföra hågkomstresor
för elever på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger tagit in åsikter om de förslag
som motionärerna föreslår, från tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningen samt
kultur- och utbildningsförvaltningen. Kommunledningskontoret och de båda förvaltningarna
instämmer med motionärerna att det är av stor vikt att kommande generationer inte glömmer
förintelsen, folkmord och förföljelser av minoriteter genom historien. Förvaltningarna
poängterar att de arbetar med dessa frågor dagligen i mötet med elever utifrån den svenska
skolans värdegrund i de nu gällande läroplanerna (Lgr11 och Gy11), där det framgår att
skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” Rasism, antisemitism och
annan diskriminering ska bemötas och motverkas av all personal på skolorna varje dag.
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Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Forum för levande historia och MUCF har alla
bra utbildningsmaterial att jobba med i klassrummet, samt utbildningar för lärare. Lärarlagen
ute på skolorna har möjlighet att söka utbildningar de anser att de behöver i fortbildning för
att öka kunskapen om antisemitism och rasism bland elever. I dagsläget, utifrån rådande
pandemi, finns det inte möjlighet att prioritera utbildningsinsatser, för vare sig lärare eller
elever. Det kommer att vara fullt fokus på att ge eleverna stöd i att fullfölja sina studier utifrån
de effekter som pandemin har medfört för elevernas undervisning.
Enligt kultur och utbildningsförvaltningen finns det i dagsläget inget utrymme för lärare på
Alströmergymnasiet att planera och genomföra hågkomstresor. Det tar stora personella och
ekonomiska resurser, som inte finns i nuvarande ram. De pengar, som går att söka från
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, täcker dessutom inte alla kostnader för de
åtgärder som krävs.
Den samlade bedömningen är att skolorna i Alingsås kommun arbetar med att förmedla
kunskap till eleverna om antisemitism och rasism utifrån det nuvarande läroplaner
föreskriver. Det finns ingen oro i verksamheterna för att kunskapen behöver ökas bland
eleverna i dagsläget och motionen föreslås avslås.
Arbetsutskottet har den 23 augusti 2021, § 140 behandlat ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Motionen avslås.
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