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§ 407 Dnr KS 2020/00371-1.5.2 

Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Reservation 

Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet avseende motionens 
första attsats till förmån för förslag från Elisabeth Unell (M) och Amanda 
Grönlund (KD) enligt följande: 

"Motionären föreslår att vi ska synliggöra och uppmärksamma 
kommunismens brott mot mänskligheten. Det är oerhört viktigt att 
uppmärksamma alla brott mot mänskligheten och kommunismens brott får 
aldrig glömmas. Idag ingår detta bland annat i skolundervisning och som 
framgår i svaret på motionen har forum för levande historia uppdraget och 
vetenskapsrådet har bedrivit forskning om kommunismens övergrepp. Det 
innebär att staden med detta underlag ytterligare kan uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten." 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås 
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten. 

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret utarbetade ett svar på motionen som behandlades av 
kommunfullmäktige den 6 maj 2021. Fullmäktige beslutade då att 
återremittera motionssvaret för att inhämta synpunkter från de nämnder som 
berörs. 

Motionen har därefter remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande samt kulturnämnden. Samtliga remissinstanser har inkommit 
med yttranden.  

Remissinstanserna delar stadsledningskontorets bedömning att det inte är en 
fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för 
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kommunismens brott mot mänskligheten och de noterar också att flera 
initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå. Därför 
föreslår stadsledningskontoret att motionen avslås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag på 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till attsats ett i 
motionen och avslag enligt stadsledningskontorets förslag till attsats två i 
motionen. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats ett i motionen, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Vicki 
Skure Eriksson (C), dels bifall till förslaget i motionen från Erik Johansson 
(SD) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende attsats 
två i motionen, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure 
Eriksson (C), Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) dels bifall till 
förslaget i motionen från Erik Johansson (SD). Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt 
kulturnämnden 
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Kopia till 

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande samt kulturnämnden 
 

Huvudmottagare 

 

Svar på Motion från (SD) om att uppmärksamma och synliggöra 
kommunismens brott mot mänskligheten 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 

motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och 

synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås 

stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 

mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 

kommunismens brott mot mänskligheten. 

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret utarbetade ett svar på motionen som behandlades av 

kommunfullmäktige den 6 maj 2021. Fullmäktige beslutade då att 

återremittera motionssvaret för att inhämta synpunkter från de nämnder som 

berörs. 

Motionen har därefter remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande samt kulturnämnden. Samtliga remissinstanser har inkommit 

med yttranden.  

Remissinstanserna delar stadsledningskontorets bedömning att det inte är en 

fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för 

kommunismens brott mot mänskligheten och de noterar också att flera 

initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå. Därför 

föreslår stadsledningskontoret att motionen avslås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag på 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Beslutsmotivering 

Att inrätta en minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten är en 

fråga som får anses vara ett statligt åtagande. Den så kallade kommunala 
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kompetensen innebär att det en kommun gör ska ha anknytning till 

kommunens område och dess medlemmar samt att kommuner inte får ta 

hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett 

annat landsting eller någon annan ska ta hand om. 

Den minnesdag för förintelsens offer som motionärerna omnämner i sin 

motion är en särskild minnesdag som i Sverige har inrättats av regeringen 

efter att FN instiftat den som en internationell minnesdag. Andra 

minnesdagar som uppmärksammas i Sverige, som till exempel minnesdagen 

för terrorismens offer, har ursprungligen instiftats av EU. Dessa minnesdagar 

har alltså initierats på internationell nivå och sedan implementerats 

nationellt. 

Varken FN eller EU har instiftat någon internationell minnesdag för att hedra 

offer för kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. EU har också 

intagit en position om att undvika att inrätta nya internationella minnesdagar, 

något den svenska regeringen säger sig stå bakom. Regeringen har i nuläget 

heller inga planer på att inom FN ta initiativ till en global minnesdag för 

kommunismens offer. 

Gällande att Västerås stad ska synliggöra kommunismens brott mot 

mänskligheten så har flera initiativ redan tagits på riksnivå för att 

uppmärksamma kommunismens brott. Forum för levande historia har i 

uppdrag från regeringen att informera om frågan, vilket görs genom bland 

annat informationsmaterial, skolmaterial och utställningar. Även 

Vetenskapsrådet har bedrivit forskning om kommunismens övergrepp och 

det finns också webbsidor som www.so-rummet.se som innehåller 

information om ämnet riktad till lärare och deras elever.  

Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås mot 

bakgrund av att det inte bedöms vara en fråga för Västerås stad att på egen 

hand införa en minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten och 

att flera initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå. 

Samma bedömning gör även de nämnder som fick motionen för yttrande 

efter fullmäktiges återremiss. 

Juridisk bedömning 

I 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (2017:725) anges följande avseende vad som 

är kommunala angelägenheter och vad som ligger utanför den kommunala 

kompetensen. 

2 kap. 

Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen 

1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller 

deras medlemmar. 

Uppgifter som andra ska ha hand om 

2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som 

enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha 

hand om. 
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Mot bakgrund av dessa bestämmelser bedömer stadsledningskontoret att 

förslaget i motionen ligger utanför den kommunala kompetensen. 

Ekonomisk bedömning 

Beslutet medför ej någon ekonomisk påverkan. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant utifrån att motionen föreslås avslås. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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§ 227 Dnr GSN 2021/01881-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att 
uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot 
mänskligheten 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2021-06-28, som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Reservation 

Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

”Den som inte känner historien är dömd att upprepa den” är ett välkänt citat 

av George Santayana. Man brukar dessutom säga att kunskap är makt, ett 

välmående land och befolkning är en utbildad sådan.  

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 

Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma 

datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är 

det 76 år sedan. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och 

polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. 

Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 

människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.  

Det är bra att vi minns vad som hände människorna under styret av det 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, det är viktigt att vi 

uppmärksammar denna händelse och påminner oss om att detta aldrig får 

hända igen. Lika självklart borde det vara att minnas de kommunistiska 

regimerna som har kostat närmare 100 miljoner människors liv under 

mänsklighetens historia. Diktaturen Sovjet är något som kom Norden väldigt 

nära då de krigade med vårt grannland Finland. Det berörde även oss i 

Sverige på det sättet att vi tog emot många finska barn under 30–40-talet.  

Det blir än viktigare då länder i världen styrs av kommunistiska regimer än 

idag. Kommunistiska regimer råder idag bland annat i länderna: Kina, 

Kambodja, Nordkorea och Etiopien. I dessa länder dödades ungefär 94 

miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon 

människor om året sedan 1917. Det är händelser vi måste uppmärksamma, vi 

får inte sopa dessa mörka kapitel i historien under mattan. Vi har för mycket 

att lära av detta. Det är viktigt för både levande och kommande generationer 

att uppmärksamma detta och se till att detta aldrig mer händer. Alla 

människor i världen har rätt att leva i frihet. 

Sverigedemokraterna anser att det här är värt att uppmärksamma så att det 

aldrig inträffar igen. Det är beklagligt att den politiska majoriteten anser att 

detta inte är något att uppmärksamma.”  
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Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (SD) om att uppmärksamma 

och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten till bland annat 

Grundskolenämnden för yttrande. Motionen behandlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj och beslut fattades om att 

inhämta yttrande från berörda nämnder.  

I motionen föreslås att Västerås stad på lämpligt sätt uppmärksammar och 

synliggör kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad 

inför en egen minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2021. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2021-06-28, som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Caroline Frisk (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, detta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, samt 

enligt Caroline Frisks (SD) yrkande om avslag. Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där förslagen ställs mot varandra. 

Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Motionärerna föreslår att Västerås stad ska uppmärksamma och synliggöra 

kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad även ska 

införa en minnesdag för att hedra offren för dessa brott mot mänskligheten. 

Grundskolenämnden bedömer att inrättande av en sådan minnesdag inte 

faller inom den kommunala kompetensen med hänvisning till 2 kap i 

kommunallagen (2017:725). Avseende motionärernas förslag att Västerås 

stad ska synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten, framhålls i 

stadsledningskontorets yttrande att flera initiativ tagits för detta på riksnivå. 

Forum för levande historia har i uppdrag från regeringen att informera om 

frågan, vilket görs genom bland annat informationsmaterial, 

utbildningsmaterial och utställningar.  

Grundskolans uppdrag återfinns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr11). I läroplanen beskrivs grundskolans uppdrag att 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all 

undervisning är det angeläget att anlägga ett övergripande perspektiv. 

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för 

samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till 

dynamiskt tänkande. 

I kursplanen i historia för årskurs 7-9 ingår under avsnittet om Imperialism 

och världskrig, cirka 1800-1950, att bland annat förmedla kunskaper om 

nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra 

delar av världen. Vidare ingår att förmedla kunskaper om de båda 

världskrigen, deras orsaker och följder - förtryck, folkfördrivningar och 

folkmord, förintelsen och Gulag. 

 

Grundskolenämnden menar att det inte bedömts vara inom den kommunala 

kompetensen att inrätta en minnesdag, att flera initiativ för att 

uppmärksamma och synliggöra brott mot mänskligheten har tagits på 

riksnivå samt att grundskolans uppdrag är att förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och kunskaper om historia och samtid. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Motionärerna föreslår att Västerås stad ska uppmärksamma och synliggöra 

kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad även ska 

införa en minnesdag för att hedra offren för dessa brott mot mänskligheten. 

Förskolenämnden bedömer att inrättande av en sådan minnesdag inte faller 

inom den kommunala kompetensen och inte är en kommunal angelägenhet 

med hänvisning till 2 kap i kommunallagen (2017:725). Avseende 

motionärernas förslag att Västerås stad ska synliggöra kommunismens brott 

mot mänskligheten har flera initiativ tagits för detta på riksnivå. Forum för 

levande historia har i uppdrag från regeringen att informera om frågan, vilket 

görs genom bland annat informationsmaterial, utbildningsmaterial och 

utställningar. 

Förskolans uppdrag återfinns i Läroplan för förskolan (Lpfö18). I läroplanen 

beskrivs förskolans uppdrag att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Förskolan ska spegla de värden och 

rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter och 

utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och 

omtanke. Utformningen av undervisningen i förskolan bedrivs dels ur en 

främjande aspekt, för att skapa en trygg och tillitsfull miljö för alla där alla 

barn är delaktiga och får möjlighet att lära och utvecklas. Barnen lärs att 

respektera alla andra individer som de möter, och ur en förebyggande aspekt 

genom att medvetet arbeta för att förhindra trakasserier och kränkande 

behandling. På detta sätt lägger förskolan en åldersadekvat grund för barnens 

vidare utveckling och mottaglighet för innehållet i de läroplaner de så 

småningom kommer att möta i skolan. 

Förskolenämnden menar att flera initiativ för att uppmärksamma och 

synliggöra brott mot mänskligheten har tagits på riksnivå samt att förskolans 

uppdrag är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingarna.  
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§ 168 Dnr FSN 2021/00364-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion från (SD) om att 
uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot 
mänskligheten 

Beslut 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2021-06-24, som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen med ändringen att texten "att det inte bedömts vara en 

kommunal angelägenhet att inrätta en minnesdag," i sista stycket tas bort. 

Reservation 

Sofia Bendix (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

”Den som inte känner historien är dömd att upprepa den” är ett välkänt citat 

av George Santayana. Man brukar dessutom säga att kunskap är makt, ett 

välmående land och befolkning är en utbildad sådan.  

 

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 

Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma 

datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är 

det 76 år sedan. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och 

polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. 

Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 

människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.  

 

Det är bra att vi minns vad som hände människorna under styret av det 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, det är viktigt att vi 

uppmärksammar denna händelse och påminner oss om att detta aldrig får 

hända igen. Lika självklart borde det vara att minnas de kommunistiska 

regimerna som har kostat närmare 100 miljoner människors liv under 

mänsklighetens historia. Diktaturen Sovjet är något som kom Norden väldigt 

nära då de krigade med vårt grannland Finland. Det berörde även oss i 

Sverige på det sättet att vi tog emot många finska barn under 30–40-talet.  

 

Det blir än viktigare då länder i världen styrs av kommunistiska regimer än 

idag. Kommunistiska regimer råder idag bland annat i länderna: Kina, 

Kambodja, Nordkorea och Etiopien. I dessa länder dödades ungefär 94 

miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon 

människor om året sedan 1917. Det är händelser vi måste uppmärksamma, vi 

får inte sopa dessa mörka kapitel i historien under mattan. Vi har för mycket 

att lära av detta. Det är viktigt för både levande och kommande generationer 

att uppmärksamma detta och se till att detta aldrig mer händer. Alla 

människor i världen har rätt att leva i frihet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (2) 
Förskolenämnden 2021-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sverigedemokraterna kan med hänvisning till ovanstående inte ställa sig 

bakom till förslaget till yttrande, utan anser att detta ska uppmärksammas så 

att det aldrig inträffar igen.  

 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på yttrandet och när avslagsyrkandet ej 

fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.” 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (SD) om att uppmärksamma 

och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten till bland annat 

Förskolenämnden för yttrande. Motionen behandlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj och beslut fattades om att 

inhämta yttrande från berörda nämnder.  

I motionen föreslås att Västerås stad på lämpligt sätt uppmärksammar och 

synliggör kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad 

inför en egen minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2021. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2021-06-24, som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Sofia Bendix (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Maria Kesselring (S) yrkar på att texten "att det inte bedömts vara en 

kommunal angelägenhet att inrätta en minnesdag," i sista stycket tas bort. 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med Maria Kesselrings (S) ändring. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, detta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Maria Kesselrings (S) ändring med 

bifall från ordföranden själv, samt enligt Sofia Bendix (SD) yrkande om 

avslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 

varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden 

finner att förskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut 

med Maria Kesselrings (S) ändring. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr KUN 2021/00178-1.7.1 

Beslut - Remiss för motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 

daterat 2021-06-04 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 

motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och 

synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås 

stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 

mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 

kommunismens brott mot mänskligheten.                                                  

Stadsledningskontoret föreslår i ett tidigare svar att motionen avslås mot 

bakgrund av att det inte bedöms vara en fråga för Västerås stad att på egen 

hand införa en minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten och 

att flera initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.  

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser därmed att ställa sig bakom det 

av stadsledningen ovan angivna svar gällande nämnda motion. 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 

daterat 2021-06-04 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Markus Lindgren (MP) och Mikael Palmqvist (C) yrkar bifall till 

förvaltningen förslag till beslut, båda inkommer med ett särskildyttrande.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Anne Halén 
Epost: anne.halen@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-06-04 
Diarienr 

KUN 2021/00178- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Motionärerna föreslår att Västerås stad ska uppmärksamma kommunismens 

brott mot mänskligheten och att Västerås stad även ska införa en minnesdag 

för att hedra offren för dessa brott mot mänskligheten. 

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser att ställa sig bakom det av 

stadsledningen tidigare avgett svar gällande nämnda motion, då detta inte 

bedöms vara en enskild fråga för Västerås stad, bland annat med hänvisning 

till kommunallagen samt att flera initiativ tagits på riksnivå för att 

uppmärksamma frågan 

Enligt kommunallagen: 

I 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (2017:725) anges följande avseende vad som 

är kommunala angelägenheter och vad som ligger utanför den kommunala 

kompetensen.  

2 kap. Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen  

1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller 

deras medlemmar.  

Uppgifter som andra ska ha hand om  

2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som 

enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha 

hand om. Mot bakgrund av dessa bestämmelser bedömer 

stadsledningskontoret att förslaget i motionen ligger utanför den kommunala 

kompetensen 

Vidare anförs att förintelsens minnesdag är en särskild minnesdag, vilken i 

Sverige inrättats av regeringen efter att FN instiftat denna som internationell 

minnesdag samt att andra minnesdagar som uppmärksammas i Sverige, 

exempelvis minnesdagen för terrorismens offer, ursprungligen instiftats av 

EU. Dessa minnesdagar initierades på internationell nivå för att sedan 

implementerats nationellt.                                                                                         

 

 

 



VÄSTERÅS STAD 
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Någon internationell minnesdag för att hedra offer för kommunistiska 

regimers brott mot mänskligheten, har inte instiftats på nationell nivå varken 

av FN eller EU.  

Den svenska regeringen säger sig också stödja den hållning EU har intagit, 

nämligen att undvika att inrätta nya internationella minnesdagar ej heller har                                                                                                            

regeringen, i nuläget, några planer på att inom FN ta initiativ till en global 

minnesdag för kommunismens offer.  

Avseende att Västerås stad ska synliggöra kommunismens brott mot 

mänskligheten, framhålls att flertal initiativ tagits på riksnivå för att 

uppmärksamma kommunismens brott.                                                             

Forum för levande historia har regeringens uppdrag att informera om frågan, 

vilket bland annat görs via skolmaterial, utställningar och 

informationsmaterial.   

Ytterligare material och information om ämnet finns att tillgå för lärare och 

elever på webbsidor som www.so-rummet.se 

Vetenskapsrådet har även bedrivit forskning om kommunismens övergrepp. 

http://www.so-rummet.se/
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr NIF 2021/00146-1.7.1 

Beslut-Remiss, Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 

daterat 2021-06-09 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Reservation 

Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

och lämnar en skriftlig reservation.  

Reservation  

 ”Skriftlig Reservation från SD:  

Den som inte känner historien är dömd att upprepa den” är ett välkänt citat 

av George Santayana. Man brukar dessutom säga att kunskap är makt, ett 

välmående land och befolkning är en utbildad sådan.  

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 

Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma 

datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är 

det 76 år sedan. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och 

polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. 

Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 
människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.  
  
Det är bra att vi minns vad som hände människorna under styret av det 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, det är viktigt att vi 

uppmärksammar denna händelse och påminner oss om att detta aldrig får 

hända igen. Lika självklart borde det vara att minnas de kommunistiska 

regimerna som har kostat närmare 100 miljoner människors liv under 

mänsklighetens historia. Diktaturen Sovjet är något som kom Norden väldigt 

nära då de krigade med vårt grannland Finland. Det berörde även oss i 

Sverige på det sättet att vi tog emot många finska barn under 30–40-talet.  

  

Det blir än viktigare då länder i världen styrs av kommunistiska regimer än 

idag. Kommunistiska regimer råder idag bland annat i länderna: Kina, 

Kambodja, Nordkorea och Etiopien. I dessa länder dödades ungefär 94 

miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon 

människor om året sedan 1917. Det är händelser vi måste uppmärksamma, vi 

får inte sopa dessa mörka kapitel i historien under mattan. Vi har för mycket 

att lära av detta. Det är viktigt för både levande och kommande generationer 

att uppmärksamma detta och se till att detta aldrig mer händer. Alla 

människor i världen har rätt att leva i frihet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sverigedemokraterna anser att det här är värt att uppmärksamma så att det 

aldrig inträffar igen. Det är beklagligt att den politiska majoriteten anser att 

detta inte är något att uppmärksamma. 

Undertecknad av: Sofia Bendix (SD) och Erik Johansson (SD) ” 

 

Särskilt yttrande:  

Särskilt yttrande från M och KD:  

Motionärerna tar upp en angelägen fråga i den tid vi lever i. Vi får inte 

glömma och inte heller blunda för de fruktansvärda övergrepp som nu sker 

och har skett under kommunismens förtryckarregimer. Kuba och Kina är 

idag två exempel på kommunistiska stater och i minnet så har vi forna 

Sovjetunionen som under stora delarna av 1900-talet utövade enorma brott 

mot mänskliga rättigheterna och raserade det mesta av vad som utgör 

demokratins värde och grunder av individens frihet och rättigheter som är 

fastlagda i FNs deklarationer om mänskliga rättigheter. 

Vi skulle se att denna motion lyftes på rätt nivå, vilket är vad förvaltningen 

för fram i sitt yttrande. För frågan är viktig, och om vi inte ska riskera att 

leva i en historielöshet är den värd att tas på allvar. Frågan behöver dock tas 

på rätt beslutsnivå, i Riksdagen. Ett beslut där utifrån motionärernas 

intentioner skulle sedan kunna implementeras ned i kommunerna. Men 

utifrån rådande kommunallagen är detta inte en kommunal fråga att införa 

nationella minnesdagar.  

Därav så ställer vi oss bakom förvaltningens förslag till remissyttrande 

rörande motionen med fördjupad förklaring av vårt ställningstagande med 

detta inlämnade särskilda yttrande. 

Undertecknad av: Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M), 

Håkan Lindberg (M), Patrik Kalander (M) och Maria Wiksten (M)”  

 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 

motion med rubriken ”Motion från (SD) om att uppmärksamma och 

synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten” föreslagit att Västerås 

stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 

mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 

kommunismens brott mot mänskligheten.                                                  

Stadsledningskontoret föreslår i ett tidigare svar ”att det inte bedöms vara en 

fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för 

kommunismens brott mot mänskligheten och att flera initiativ för att 

uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.” 

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser därmed att ställa sig bakom det 

av stadsledningen ovan angivna svar gällande nämnda motion. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut: Nämnden antar Kultur-, 

idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande daterat 2021-6-09 som 

sitt eget och överlämnar till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Erik Johansson (SD) yrkar nämnden antar yttrande som följer. " Nämnden 

bedömer att förvaltningen har goda möjligheter att arbeta med förslagen i 

motionen."  

Jenny Boström (L), Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Proposition 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Erik Johansson 

(SD) förslag, dels Jenny Boström (L) och Anny Bustos Teljebäck (S) 

bifallsyrkande.  

Nämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Åsa Sundgren Häggberg 
Epost: asa.sundgren.haggberg @vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-06-09 
Diarienr 

NIF 2021/00146- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen  

 

Yttrande Remiss - Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Bakgrund                                                                                                  

Motionärerna föreslår att Västerås stad ska uppmärksamma kommunismens 

brott mot mänskligheten och att Västerås stad även ska införa en minnesdag 

för att hedra offren för dessa brott mot mänskligheten. 

Yttrande                                                                                                                                         

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser att ställa sig bakom det av 

stadsledningen tidigare avgett svar gällande nämnda motion. 

Stadsledningens svar var ”att det inte bedöms vara en fråga för Västerås stad 

att på egen hand införa en minnesdag för kommunismens brott mot 

mänskligheten och att flera initiativ för att uppmärksamma frågan redan har 

tagits på riksnivå.” 

Enligt kommunallagen: 

I 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (2017:725) anges följande avseende vad som 

är kommunala angelägenheter och vad som ligger utanför den kommunala 

kompetensen.  

2 kap. Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen  

1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller 

deras medlemmar.  

Uppgifter som andra ska ha hand om  

2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som 

enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha 

hand om. Mot bakgrund av dessa bestämmelser bedömer 

stadsledningskontoret att förslaget i motionen ligger utanför den kommunala 

kompetensen 

Vidare anförs att förintelsens minnesdag är en särskild minnesdag, vilken i 

Sverige inrättats av regeringen efter att FN instiftat denna som internationell 

minnesdag samt att andra minnesdagar som uppmärksammas i Sverige, 

exempelvis minnesdagen för terrorismens offer, ursprungligen instiftats av 

EU. Dessa minnesdagar initierades på internationell nivå för att sedan 

implementerats nationellt.                                                                                         
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Någon internationell minnesdag för att hedra offer för kommunistiska 

regimers brott mot mänskligheten, har inte instiftats på nationell nivå varken 

av FN eller EU.  

Den svenska regeringen säger sig också stödja den hållning EU har intagit, 

nämligen att undvika att inrätta nya internationella minnesdagar ej heller har                                                                                                            

regeringen, i nuläget, några planer på att inom FN ta initiativ till en global 

minnesdag för kommunismens offer.  

Avseende att Västerås stad ska synliggöra kommunismens brott mot 

mänskligheten, framhålls att flertal initiativ tagits på riksnivå för att 

uppmärksamma kommunismens brott.                                                             

Forum för levande historia har regeringens uppdrag att informera om frågan, 

vilket bland annat görs via skolmaterial, utställningar och 

informationsmaterial.   

Ytterligare material och information om ämnet finns att tillgå för lärare och 

elever på webbsidor som www.so-rummet.se 

Vetenskapsrådet har även bedrivit forskning om kommunismens övergrepp.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.so-rummet.se/
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§ 216 Dnr UAN 2021/00424-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att 
uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot 
mänskligheten 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2021-08-18, som sitt 

eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Håkan Malmström (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:  

"”Den som inte känner historien är dömd att upprepa den” är ett välkänt 

citat av George Santayana. Man brukar dessutom säga att kunskap är makt, 

ett välmående land och befolkning är en utbildad sådan. Den 27 januari 

samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den 

internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som 

förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år 

sedan. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och 

polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. 

Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 

människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella. 

Det är bra att vi minns vad som hände människorna under styret av det 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, det är viktigt att vi 

uppmärksammar denna händelse och påminner oss om att detta aldrig får 

hända igen. Lika självklart borde det vara att minnas de kommunistiska 

regimerna som har kostat närmare 100 miljoner människors liv under 

mänsklighetens historia. Diktaturen Sovjet är något som kom Norden väldigt 

nära då de krigade med vårt grannland Finland. Det berörde även oss i 

Sverige på det sättet att vi tog emot många finska barn under 30–40- talet. 

Det blir än viktigare då länder i världen styrs av kommunistiska regimer än 

idag. Kommunistiska regimer råder idag bland annat i länderna: Kina, 

Kambodja, Nordkorea och Etiopien. I dessa länder dödades ungefär 94 

miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon 

människor om året sedan 1917. Det är händelser vi måste uppmärksamma, 

vi får inte sopa dessa mörka kapitel i historien under mattan. Vi har för 

mycket att lära av detta. Det är viktigt för både levande och kommande 

generationer att uppmärksamma detta och se till att detta aldrig mer händer. 

Alla människor i världen har rätt att leva i frihet. Sverigedemokraterna 

anser att det här är värt att uppmärksamma så att det aldrig inträffar igen. 

Det är beklagligt att den politiska majoriteten anser att detta inte är något 

att uppmärksamma." 
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Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (SD) om att uppmärksamma 

och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten till bland annat 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionen 

behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj och beslut 

fattades om att inhämta yttrande från berörda nämnder.  

I motionen föreslås att Västerås stad på lämpligt sätt uppmärksammar och 

synliggör kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad 

inför en egen minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2021. 

Yrkanden 

Håkan Malmström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Christina Alman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, detta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med bifall från Markus Lindgren (MP) och 

Christina Alman (M), samt enligt Håkan Malmströms (SD) yrkande om 

avslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 

varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden 

finner att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att 
uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot 
mänskligheten 

Motionärerna föreslår att Västerås stad ska uppmärksamma och synliggöra 

kommunismens brott mot mänskligheten och att Västerås stad även ska 

införa en minnesdag för att hedra offren för dessa brott mot mänskligheten. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att inrättande av en 

sådan minnesdag inte faller inom den kommunala kompetensen med 

hänvisning till 2 kap i kommunallagen (2017:725). Avseende motionärernas 

förslag att Västerås stad ska synliggöra kommunismens brott mot 

mänskligheten, framhålls i stadsledningskontorets yttrande att flera initiativ 

tagits för detta på riksnivå. Forum för levande historia har i uppdrag från 

regeringen att informera om frågan, vilket görs genom bland annat 

informationsmaterial, utbildningsmaterial och utställningar. 

Gymnasieskolans uppdrag återfinns i Läroplan för gymnasieskolan (Gy11). I 

läroplanen beskrivs gymnasieskolans uppdrag att förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. En viktig uppgift för skolan 

är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att 

anlägga ett övergripande perspektiv. Det historiska perspektivet i 

undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och en 

beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för 

kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande. 

 

Undervisningen i kursen Historia 1a1 (som läses av yrkesprogrammen och 

högskoleförberedande program med ytterligare fördjupning) ska bland annat 

behandla följande centrala innehåll: Industrialiseringen och demokratisering 

under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 

händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat 

välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att det inte bedöms vara 

inom den kommunala kompetensen att inrätta en minnesdag, att flera 

initiativ för att uppmärksamma och synliggöra brott mot mänskligheten har 

tagits på riksnivå samt att gymnasieskolans uppdrag är att förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och kunskaper om historia 

och samtid. 
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