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§ 131 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 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 

och lämnar följande skriftliga reservation: 

"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. 

Motionen har inte remitterats vidare.  

Stadsledningskontoret föreslår 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.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag på 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att 

punkt 1 i motionen ska bifallas.  
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 

(M) med fleras yrkande att punkt 1 i motionen ska bifallas och dels 

stadsledningskontorets förslag att motionen ska avslås i sin helhet. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen får ta 

ställning varje punkt för sig i motionen. Kommunstyrelsen godkänner 

beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 

kommunstyrelsen har beslutat att avslå båda punkterna i motionen.  
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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. 

Motionen har inte remitterats vidare.  

Stadsledningskontoret föreslår 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.  

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 
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 
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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. 

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. 

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. 
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