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Svar på medborgarförslag nr 4/20 I 9 - inför en studieresa till Auschwitz i

obligatorisk undervisning för 9-klassare

Sammanfattning
Medborgarförslag om att införa en studieresa till Auschwitz i åk 9 har remitterats till Förskole- och

grundskolenämnden. Förslaget anses besvarat med hänvisning till att planering och genomförande

av inslagi undervisningen beslutas av rektor och lärare.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole - och grundskolenämndcn anser medborgarförslag 4/20'19 - studieresa till Auschwitz för

åk 9 - som besvarad med hänvisning till att det inte ligger inom Förskola - och grundskolenämndcns

befogenhct att besluta om inslag i undervisningen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2019-03-041 för slutligt beslut remitterat medborgarförslag 4/2019 - inför

en studieresa till Auschwitz för åk 9, till Förskola - och grundskolenämndcn. Syftet med studieresan

är enligt förslaget att inspirera till tankar och reflektion Över hat och Våld och att förebygga mobbing,

rasism och främlingsfientlighet så att historien inte upprepar sig.

Enligt läroplan för grundskolan2 framgår att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de

mänskliga rättigheterna, främja demokratiska värderingar och motverka främlingsfientlighet och

intolerans, Vilket även kommer till uttryck i kursplanen för samhällskunskap3.

I skollagen framgår hur ansvaret för utbildningen fördelas mellan huvudman, rektor och lärare.

Huvudmannen, som för de kommunala enheterna i Österåkers kommun, representeras av

Kommunstyrelsens produktionsutskott, ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med
skolförfattningamf. Rektor ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sin

enhet5 och en legitimerad lärare har ansvar för den undcnrisning han eller hon bcdtivcrö. För skolor i

fristående drift gäller samma regelverk. Huvudman för fristående skolor är företagets styrelse.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för skolverksamhet, i huvudsak i form av peng per

elev. Resurserna beräknas på lika grunder för kommunala och fristående huvudmän. Respektive

1 KS 2019/0033 KF § 2:22
2 SKOLFS 2010:37
3 SKOLFS 2011:19
4 2 kap 8§ Skollagen
5 2 kap 9§ Skollagen
6 2 kap 15§ Skollagen
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huvudman och rektor vidarefördelar resurserna på cnhets- och individnivå och beslutar också om
eventuella gemensamma budgetposter inom huvudmannens verksamhet.

Förvaltningens slutsatser

Beslut om studiebesök/resor och liknande inslag i den obligatoriska undervisningen fattas av

huvudman/ rektor. Finansiering sker främst inom ramen för tilldelade resurser, men också genom
bidrag från olika fonder eller genom att eleverna samlar in pengar.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2019-03-04 §2z22
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