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Remiss av Skrivelse om kartläggning av
antisemitism i skolan
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/451
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Skrivelse om kartläggning av
antisemitism i skolan till stadsdelsnämnden. Rashid Mohammed och
Sara Stenudd (V) föreslår i skrivelsen att Stockholm stad gör en
undersökning i syfte att kartlägga förekomsten av antisemitism och
dess uttryck i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen och utifrån den ta fram en långsiktig
handlingsplan.
Förvaltningens förskolor arbetar för att alla barn ska känna sig
trygga i sin verksamhet och inte ska utsättas för kränkningar av
något slag. Det gäller alla barn och alla diskrimineringsgrunder.
Utifrån resultaten i stadens årliga förskoleundersökning kan
stadsdelsförvaltningarna följa upp om vårdnadshavarna upplever att
barnen har blivit diskriminerade och, i förekommande fall, enligt
vilken diskrimineringsgrund. På detta vis sker redan en form av
kartläggning i förskolan gällande samtliga diskrimineringsgrunder.
Det pågår även en stor fritidsgårdsundersökning inom staden, där
bland annat kvaliteten på fritidsverksamhet utifrån ett trygghetsoch förebyggandeperspektiv utreds.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
skrivelse gällande kartläggning av antisemitism i skolan.
Skrivelsen har remitterats till arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Skarpnäck,
Södermalm och Spånga-Tensta. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 14 september 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab- och kansli i
samverkan med förskoleavdelningen och förvaltningens samordnare
mot våldsbejakande extremism. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 7 juni och i rådet för
funktionshinderfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I skrivelsen lyfter Rashid Mohammed och Sara Stenudd (V) att
Malmö stad nyligen har presenterat en rapport, Skolgårdsrasism,
konspirationsteorier och utanförskap, som skildrar en oacceptabel
situation där en övervägande majoritet av stadens judiska elever har
blivit angripna fysiskt eller verbalt. Vidare lyfts att rapporten
beskriver att Malmös lärare inte har den kunskap och de metoder
som krävs för att motverka antisemitism bland barn och unga i
skolan. Skribenterna föreslår med anledning av detta att Stockholms
stad gör en undersökning liknande den som Malmö stad genomfört
med syfte att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess
uttryck i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen och utifrån den tar fram en långsiktig
handlingsplan.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har i uppdrag att arbeta förebyggande enligt
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism, den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelen, lokalpolisen och
utbildningsförvaltningen (kommunala grundskolor) och
överenskommelse om samverkan mellan förvaltningen (förskola,
socialtjänst) och utbildningsförvaltningen (grundskola och
gymnasieskola). Det innebär att stärka demokrati, främja positiva
livsval bland barn och unga och att arbeta förebyggande kring
riskfaktorer som kan leda till exempelvis radikalisering och vistelse
i våldsbejakande miljöer.
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Enligt läroplanen för förskolan ska alla som verkar inom förskolan
aktivt motverka att barn i förskolan blir utsatta för diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller
någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande
behandling. Förvaltningens förskolor arbetar för att alla barn ska
känna sig trygga i sin verksamhet och inte ska utsättas för
kränkningar av något slag. Det gäller alla barn och alla
diskrimineringsgrunder. Ett arbete med att förebygga våld i
förskolan och att utveckla arbetet med våldsprevention genom
nätverk och fortbildning pågår inom stadsdelsområdet. Syftet med
det våldspreventiva arbetet är att hjälpa barnen att hitta alternativ till
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lekar med våldsinslag samt att medarbetarna ska få en fördjupad
förståelse och kunskap kring vad som räknas som våld.
I stadens årliga förskoleundersökning följs normer och värden upp,
bland annat föräldrarnas upplevelse av om deras barn
diskriminerats, känner sig tryggt på förskolan och ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utifrån resultaten
i undersökningen kan stadsdelsförvaltningarna följa upp om
vårdnadshavarna upplever att barnen har blivit diskriminerade och, i
förekommande fall, enligt vilken diskrimineringsgrund. På detta vis
sker redan en form av kartläggning i förskolan gällande samtliga
diskrimineringsgrunder.
Det pågår även en stor fritidsgårdsundersökning inom staden, där
bland annat kvaliteten på fritidsverksamhet utifrån ett trygghetsoch förebyggandeperspektiv utreds. Utredningen görs av
kulturnämnden i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden
och stadsdelsnämnderna. Utredningen ska bland annat besvara vilka
åtgärder som genomförs idag för att se till att fritids- och
ungdomsgårdar är trygga mötesplatser och vilka fler åtgärder som
bör vidtas för att utveckla trygga fritids- och ungdomsgårdar med
frånvaro av hot och kriminalitet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Emma Liljenberg
Avdelningschef

Bilagor
Skrivelse om kartläggning av antisemitism i skolan
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