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Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Utbildningsdirektör

Lee Orberson
Grundskoledirektör

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Stadsövergripande program
mot rasism” av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) och Lisa Palm (Fi)
på remiss från kommunstyrelsen. Enligt motionen bör
kommunstyrelsen få i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande
program mot rasism. Även civilsamhället bör, enligt Fridh och
Palm, vara delaktigt i framtagande av detta program.
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Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i motionen då
frågan om att initiera och införa ett stadsövergripande program mot
rasism inte ligger inom utbildningsnämndens befogenheter. Med
utgångpunkt i de styrdokument som rör skolans uppdrag och det
arbete som genomförs i stadens skolor kan dock förvaltningen inte
se något behov av ett stadsövergripande program för den egna
verksamhetens del. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6.1-3528/2021
Sida 2 (3)

Bakgrund/Ärendet
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Stadsövergripande program
mot rasism” av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) och Lisa Palm (Fi)
på remiss från kommunstyrelsen. Fridh och Palm konstaterar att
Stockholms stad har flertalet program om allt från upphandling till
jämställdhet. Men inget om rasism. Detta, påpekar motionärerna,
samtidigt som vi vet att rasismen skapar stor otrygghet och
försämrade livsvillkor för stadens invånare. Därför föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande
program mot rasism som följs upp i stadens ordinarie
ledningssystem. Programmet bör ta fasta på både förebyggande och
åtgärdande insatser. Programmet bör även, anser motionärerna,
utformas i samverkan med civilsamhället.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med
gymnasieavdelningen och avdelningen för ekonomi och styrning.
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Funktionshinderrådet kommer att
få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 9 juni 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Att arbeta mot rasism och för inkludering är, som motionärerna
skriver, en angelägenhet för alla förvaltningar och bolag i staden. I
Stockholms stads skolor är inkludering, normkritik och
värdegrundsarbete en viktig del av vardagen. Det finns, förutom de
grundläggande uppdragen runt värdegrundsarbete som uttrycks i
skollag och förordningar, ett flertal skolspecifika styrdokument som
reglerar arbetet mot rasism och diskriminering. Förvaltningen kan i
dagsläget inte se något behov av en stadsövergripande plan mot
diskriminering för den egna verksamhetens del. Förvaltningen har
samtidigt inga synpunkter på förslagen i motionen då frågan om att
initiera och införa ett stadsövergripande program mot rasism inte
ligger inom utbildningsnämndens befogenheter.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt
jämställdhetsanalys
Då ärendet är ett svar på en remiss från kommunstyrelsen, och med
hänsyn till beskrivningen ovan, gör förvaltningen ingen egen analys
av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för barn och barns
rättigheter. Förvaltningen förutsätter att en sådan analys vid behov
görs i den fortsatta hanteringen av ärendet.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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