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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 

Exner (SD): Motion: Samordnare mot antisemitism i 

skolan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen tillstyrks          

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-05-05 lämnat in förslaget att inrätta en kommunal 

samordnare mot antisemitism i skolan. De antisemitiska strömningarna har 

tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska kontinenten men även 

markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen 

Malmö en samverkansöverenskommelse om att motarbeta antisemitism och 

stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i detta arbete 

tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden 

och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som alla tre avstyrker 

motionen. 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 

åtgärder som förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska arbeta med på ett 

förebyggande och främjande plan. Exempelvis innehåller skollagen 

bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra 

kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. Borås stads 

utbildningsverksamhet ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och 

diskriminering samt värdegrundsarbete med stöd av förvaltningarna. 

Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag att anordna resor för högstadieelever 

till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella 

minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar av 

värdegrundsarbetet. 

Svarande nämnder menar att kommunen har funktioner tillsatta som har till 

uppgift att bevaka den här typen av frågor samt ge förslag på och samordna 

aktiviteter inom staden. Borås Stad har en MR-strateg och projektledare på 

Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för 

minoritetsfrågor. Borås Stad ska värna alla minoriteters rättigheter.  
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Kommunstyrelsen konstaterar också, likt regeringen, att antisemitiska hatbrott 

och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Med anledning 

av detta har Borås Stad, likt övriga Sveriges kommuner, ett ansvar att 

intensifiera sitt arbete mot antisemitismen.  

Antisemitiska attityder och åsikter etableras vanligtvis i mycket tidig ålder och 

därmed har skolan ett särskilt ansvar och möjlighet att motverka detsamma.  

Ett stort antal goda insatser och aktiviteter görs redan idag i våra verksamheter. 

Dock behövs en bättre samordning av dessa åtgärder för att uppnå ett mer 

fördelaktigt resultat.  

Vad som ytterligare behövs är en förbättrad precision i utbildningsinsatserna. 

Rapporten ” Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” visar 

tydligt på att undervisningen behöver anpassas bättre efter olika målgrupper, då 

antisemitismen har olika ursprung, för att eleverna ska bli mottagliga. 

Rapporten visar även att skolpersonal många gånger tycker att det är svårt att 

hantera frågor kopplade till antisemitism. Av den intervjuade skolpersonalen 

efterfrågas mer strukturer, ramar och tydlighet kring hur de ska jobba mot 

antisemitism i skolan.  

Kommunstyrelsen noterar att Judiska föreningen i Borås ej givits möjlighet att 

yttra sig om motionen, vilket vore ytterst lämpligt då motionen direkt har en 

påverkan på dess medlemmar. 

Kommunstyrelsen anser att inrättande av kommunal samordnare mot 

antisemitism i skolan skulle ytterligare stärka de insatser som görs på området, 

och tillstyrker därmed motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

2. Förskolenämnden remissvar 

3. Grundskolenämndens remissvar 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

    

 


