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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion 

angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i 

skolorna om kommunistiska regimers brott mot 

mänskligheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tillstyrka motionen            

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-

20 föreslagit i en motion att utreda förutsättningarna för att initiera ett projekt 

som syftar till att öka elevers kunskap om kommunistiska regimers brott mot 

mänskligheten. Projektet ska så långt som möjligt finansieras med externa medel.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att 

elever får kunskap om brott mot mänskligheten, men anser att uppdraget redan 

hanteras i ordinarie verksamhet. Grundskolenämnden avstyrker därför 

motionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfattar att motionären har ett 

lovvärt syfte men bedömer att detta inte skall drivas i projektform inom skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför motionen. 

Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att elever ska få kunskap om 

kommunistregimers brott mot mänskligheten. Kommunstyrelsen bedömer dock 

inte att det är politikens roll att detaljstyra vilka moment grundskolan och 

gymnasieskolan har i sin utbildning. Att informera om folkmord och brott mot 

mänskligheten finns i både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. 

Kommunstyrelsen instämmer i Grundskolenämndens och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens beslut och avstyrker därför motionen. 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås 

Stad. En naturlig arena för värdegrundsarbetet är skolan, där alla barn och 

ungdomar kan nås. Det är av denna anledning som kommunfullmäktige i budget 

för  2016 återupprättade projektet ”Bra kompis” riktat till äldre elever, samt 

tillförde medel för att möjliggöra bland annat resor till Auschwitz.   
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Nazismen och kommunismen är de två totalitära ideologier som mest, med sina 

vedervärdiga handlingar, kränkt och  åsidosatt människovärdet i vår moderna 

historia. Den bristande kunskapen bland unga, gällande de kommunistiska 

regimernas brott mot mänskliga rättigheter, är ytterst bekymmersam och utgör 

ett tydligt hinder i det pågående värdegrundsarbetet. 

Kommunstyrelsen anser därför att kompletterande insatser, som motionären 

föreslår, är önskvärd i det kommunövergripande värdegrundsarbetet. Vidare 

anser Kommunstyrelsen att det inte föreligger någon risk för detaljstyrning 

verksamheterna, då rådigheten över implementeringsarbete ligger på de enskilda 

förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen tillstyrker därmed motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Beslutsunderlag 

1. Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om 

kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, 2020-02-20 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande, 2020-05-28 

3. Grundskolenämndens yttrande, 2020-08-26 

4. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Samverkan 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

3. Lars-Gunnar Comén, lars-gunnar.comen@politiker.boras.se 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 


