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2019-03-06
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2018/187
För att vi aldrig får glömma, motion från Bo Leinerdal (V) – yttrande till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till Kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att
avslå motionen.
Ärendet i korthet

Bo Leinerdal har inkommit med motionen ”För att vi aldrig får glömma”.
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till att i samverkan med civilsamhället
årligen uppmärksamma Kristallnatten genom aktiviteter som upplyser och samtalar
om nazismens illgärningar och rasismens förödande konsekvenser. Kultur-,
demokrati och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte bifalla
motionen.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2019-03-06
2. Motion – För att vi aldrig får glömma, Bo Leinerdal (V)
Bakgrund

En motion För att vi aldrig får glömma har kommit på remiss till kultur-, demokrati
och fritidsnämnden från Bo Leinerdal (V). Motionären föreslår att Järfälla kommun
tar initiativ till att i samverkan med civilsamhället årligen uppmärksamma
Kristallnatten genom aktiviteter som upplyser och samtalar om nazismens
illgärningar och rasismens förödande konsekvenser. Motionsskrivaren förslår även
att det bör vara en uppgift för kommunens demokratiutvecklare att i samarbete med
olika aktörer utarbeta och genomföra aktiviteter som engagerar hela kommunen.
Syftet enligt motionären är att vi aldrig får glömma nazismens illgärningar och
rasismen som följer i dess spår och förslår därav aktiviteter för att uppmärksamma
kristallnatten. Motionären belyser att principen om att allas lika värde och mångfald
är en tillgång för Järfälla kommun och ska vara utgångspunkt för aktiviteterna.
Överväganden

Demokratiplanen för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för alla Kdn
2016/106 som antogs av kommunfullmäktige i februari 2017 klargör riktlinjerna för
det strategiska arbetet med demokratiutveckling i Järfälla kommun. Arbetet utgår
från tre strategiska inriktningar; aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och
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medskapande medborgardialoger. I det arbetet är fokus att stärka den lokala
demokratin genom att verka för att skapa kunskap om demokratin och möjligheter att
delta i den lokala demokratin.
Idag finns inget specifikt uppdrag att arbeta med särskilda insatser kring
uppmärksammande av minnesdagar eller manifestationer utan är tydligt inriktat till
att arbeta strategiskt med att stärka demokratiska färdigheter och värderingar hos
invånare i Järfälla kommun, särskilt barns och ungas. Ett av de specifika uppdragen
är att arbeta med demokrativeckorna i skolan och kommunövergripande
demokratidagar där demokratiska kompetenser och värderingar kan stärkas genom
dialog mellan förtroendevalda och elever samt invånare i Järfälla kommun.
Förvaltningen anser att uppmärksammandet av Kristallnatten och särskilt belysandet
av nazismens illgärningar samt att motverka rasism är av stor vikt. Förvaltningen ser
dock inte att det idag ligger inom förvaltningens uppdrag utifrån gällande
demokratiplan att arrangera särskilda manifestationer och aktiviteter med tydlig
riktning. Principen om allas lika värde och mångfald är en viktig princip som redan
genomsyrar allt arbete i förvaltningen och inom demokratiutveckling, särskilt genom
kommunens mål, de strategiska inriktningar i demokratiplanen samt fokusområdena i
densamma gällande kunskap och resurser och fokus lyfta röster som inte hörs.
Enskilda initiativ finns också i kommunen som riktar sig mot barn och unga där
exempelvis Viksjöskolan årligen uppmärksammar förintelsens minnesdag
tillsammans med sina elever.
Barnkonsekvensanalys

1 Beslutets konsekvenser antas påverka barn till vilken grad? Motionärens förslag
påverkar barn och vuxna. Förvaltningens förslag ger inga nya konsekvenser för barn.
2. Antas beslutet påverka barn i framtiden? Nej
3. Vilka positiva alternativt negativa konsekvenser kan beslutet ha för barn? Finns
intressekonflikter? Barn berörs idag främst av Läroplanens uppdrag om att verka för
demokratiska värderingar och inom ämnesundervisning gällande Kristallnatten
4. Har barn tillfrågats? Nej
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ett genomförande av motionen skulle innebära behov av utökade resurser för att
genomföra aktiviteter och samordning.
Slutsatser

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till Kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är att
avslå motionen
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Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
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